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The purpose of this research is to compare the 5 dimensions of service quality (tangibility,
reliability, responsiveness, assurance and empathy) for private hospitals and premium clinics in government
hospitals in the Bangkok metropolitan area. The samples in this study consisted of users with experiences in
both the out-patient departments of private hospitals and premium clinics in government hospitals in the
Bangkok metropolitan area. The participants were male and female, twenty-two years of age and older and
earned a monthly income of more than 25,000 Bath. The questionnaires were used as the statistics for data
analysis were average, standard deviation independent t-test, paired t-test, one-way analysis of variance. The
results of the research were as follows: the factors of age, marital status and the average monthly income of
users had an effect on the level of service quality. It was found that the level of expectation for private hospitals
and premium clinics in government hospitals in the Bangkok metropolitan area did not differ. The aspects of
age and education affected the expectations of responsiveness and reliability at private hospitals and
occupations affected the expectations of tangibility of the services of premium clinics in government hospitals
in the Bangkok metropolitan area. A comparison of service quality expectations of private hospitals and
premium clinics in government hospitals in the Bangkok metropolitan area. It was found that the level of
expectation of tangibility, responsiveness and empathy for private hospitals were higher than premium clinics
in government hospitals in the Bangkok metropolitan area. In terms of service quality perception, it was found
that the level of perception of private hospitals was lower than premium clinics in government hospitals in the
Bangkok metropolitan area for all dimensions. A comparison was made between expectations and perceptions
of service quality for private hospital. It was found that the level of expectations was higher than perception.
However, in term of premium clinics in government hospitals in the Bangkok metropolitan area. It was found
that the level of expectation was lower than perception significantly almost all dimensions except
responsiveness dimension.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั สถานการณ์และสภาวะแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทาให้ คนในยุคปั จจุบนั ต้ องมีการปรับตัวตาม
สถานการณ์ ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป โดยเฉพาะการดาเนินชี วิตของคนในเมื องที่ มี ความเคร่ งเครี ยด
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น การทางานที่ต้องแข่งขันกับเวลา การเผชิญกับมลพิษต่างๆ อีกทังไม่
้ มี
เวลาในการดูแลสุขภาพ และเลือกบริ โภคอาหารที่ถกู ต้ องตามหลักโภชนาการฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ส่งผล
เสียต่อสุขภาพเป็ นอย่างมาก ทาให้ เกิดการเจ็บป่ วย และโรคเรื อ้ รังตามมา เมื่อกล่าวถึงสุขภาพและ
ความเจ็บป่ วย สิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึง ก็มกั จะเป็ นแพทย์และโรงพยาบาล จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้
ธุรกิจที่ให้ บริการด้ านสุขภาพนันมี
้ ความสาคัญอย่างมาก กนก เรื องนาม (2558)
กรุงเทพมหานครมีประชากร 5.6 ล้ านคน กรมการปกครอง (2559) เป็ นผู้ป่วยที่เข้ ามารับ
การรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทัว่ ประเทศทังสิ
้ ้นมีจานวน 46.3 ล้ านราย ใน
เขตกรุ งเทพมหานครคิดเป็ น 63% สานักงานสถิติแห่งชาติ (2561) จากการเพิ่มขึน้ ของจานวน
ประชากร รวมทังโครงสร้
้
างของประชากรที่จะกลายเป็ นสังคมผู้สงู อายุเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ จานวน
ผู้ป่วยที่ เ ข้ ารั บการรั กษามี อัตราสูง ขึน้ ทุกปี ซึ่ง พบว่างบประมาณที่ ใช้ ในการรั กษาสุขภาพของ
ประชาชน ในโรงพยาบาลรัฐบาลทัง้ 3 สิทธิการรักษาของผู้ป่วยมีแนวโน้ มที่สูงขึน้ โดยเฉพาะใน
สิทธิบตั รทอง และสิทธิประกันสังคม สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และ
สานักงานประกันสังคม (2558)
ดังนัน้ การบริ การด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข จึงเป็ นการให้ บริ การที่มีความจาเป็ น
ขันพื
้ ้นฐานในการดารงชีวิต แม้ ว่าสถานพยาบาลของรัฐจะมีอยู่มากแต่ก็มีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้ม าใช้ บริ ก าร ซึ่ง สะท้ อนได้ จ ากความแออัด ของจ านวนผู้ที่ เ ข้ ารั บ บริ ก ารที่ มี ม ากกว่า
บุ ค คลากรทางการแพทย์ คนไข้ ต้ อ งใช้ เวลาในการคอยเพื่ อ พบแพทย์ เ ป็ นเวลานาน จาก
สถานการณ์ดงั กล่าว เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึง่ เน้ นให้ บริ การ
ด้ วยความรวดเร็ ว คุณ ภาพการบริ ก ารที่ ดีก ว่า รวมทัง้ คุณภาพยาของโรงพยาบาลเอกชนที่ มี
ทางเลือกที่มากกว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐต้ องใช้ ยาตามบัญชีหลักแห่งชาติภายใต้ การ
ควบคุมของ สปสช. ส่งผลให้ ชนชันกลางที
้
่มีกาลังซื ้อหันมาใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ ้น แม้
จะมี อัต ราค่า บริ ก ารสูง กว่ า โรงพยาบาลรั ฐ อยู่ไ ม่ น้ อยก็ ต าม โดยผลการด าเนิ น กิ จ การของ
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โรงพยาบาลเอกชนก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 47,566.5 ล้ านบาท โดย
มาจากมูลค่ารายรับ 119,447.5 บาท สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2561)
แต่ปัจจุบนั อุตสาหกรรมโรงพยาบาลได้ เปลี่ยนแปลงไป การบริ โภคในประเทศฟื น้ ตัวช้ า
โดยผู้มีรายได้ ระดับกลางซึ่งเป็ นลูกค้ าหลัก ของโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้ างอ่อนไหวต่อราคายังคง
ระมัดระวังการใช้ จ่าย ท่ามกลางอัตราค่ ารักษาพยาบาลที่ปรับขึน้ ต่อเนื่อง ลูกค้ าบางส่วนจึง ลด
ค่าใช้ จ่าย โดยซื ้อยาเองหรื อเลือกใช้ สิทธิ์ รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ/ สถานพยาบาลอื่นๆ
ของรัฐ รวมถึงคลินิกพิเศษที่ถกู กว่า National Statistical Office (2011 and 2015) ทาให้ ส่งผลให้
การบริ การสาธารณสุขของภาครัฐมีพฒ
ั นาการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตังศู
้ นย์พยาบาล
ใหม่ส าหรั บ รองรั บ กลุ่ม เป้า หมายที่ เ ป็ น คนมี ร ายได้ ร ะดับ กลาง ถึ ง มี ร ายได้ สูง เพื่ อ แข่ง ขันกับ
โรงพยาบาลเอกชน ได้ แ ก่ โรงพยาบาล ศิริ ร าช ปิ ย มหาราชการุ ณ ย์ , อาคารสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโรงพยาบาลส่วนใหญ่มกั จะมีการบริ การประเภทเดียวกัน แต่
โรงพยาบาลเหล่านัน้ มิได้ มี คุณภาพการบริ การในด้ านต่างๆที่ เหมื อนกัน และได้ กลายเป็ นสิ่ง ที่
กาหนดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันที่คแู่ ข่งขันสามารถลอกเลียนแบบได้ ยาก Fayek N. Youssef
(1996) ปั จ จุบันอุตสาหกรรมด้ านการดูแลสุขภาพมี ค วามเกี่ ยวข้ องกับสภาวะแวดล้ อมต่า งๆ
เช่นเดียวกับการรักษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ โรงพยาบาลต่างๆ จึงมุ่งเน้ นเรื่ องคุณภาพในการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อ ให้ โรงพยาบาลมีความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
Mosad Zineldin (2006) และจากการศึ ก ษาปั จ จัย คุณ ภาพการบริ ก ารทัง้ 5 ด้ า น พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญ สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ด้ วยเหตุนีค้ ุณค่าในการรั บรู้ ของการบริ การสาหรั บผู้มาใช้
บริการจึงมีความสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้ ดียิ่งขึ ้น
จากแนวทางเพื่อพัฒนาระบบบริ การทางการแพทย์ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงการ
รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิ ภาพ รวดเร็ ว และสะดวก โรงพยาบาลสังกัด กทม.ได้ มีการวางแนว
ทางการให้ บริ การรั กษาพยาบาลในรู ปแบบคลินิกพรี เมี่ ยม ไว้ เช่นกัน โดยกาหนดนาร่ องใน 3
โรงพยาบาล ได้ แก่ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริ ญกรุงประชารักษ์
โดยขณะนีก้ าลังอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ จากแนวโน้ มดังกล่าว ทาให้ ผ้ ู ทาวิจัยสนใจ
ท าการศึก ษาการเปรี ย บเที ย บในมุม มองความคาดหวัง และการรั บ รู้ ของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ฝ่าย
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ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาด้ านคุณภาพและการให้ บริ การรวมถึง
เทคโนโลยี ทางการแพทย์ และ ปรั บปรุ ง การดาเนินงาน เพื่ อใช้ ในการแข่ง ขันทางตลาดธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลซึง่ ถือว่าเป็ นธุรกิจบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายดังนี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผู้ใช้ บริ การ ด้ านคุณภาพการบริ การระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผู้ใช้ บริ การ ด้ านคุณภาพการบริ การระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ ของผู้ ใช้ บริ ก าร ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่ อเปรี ยบเที ยบ ความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการทาวิจัย
การศึกษาการวัดด้ านคุณภาพการบริ การเปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานครครัง้ นี ้ ผลของการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์ดงั นี ้
1. ผู้บริ หารโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชน สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้อง
ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางคุณภาพการรักษาและการพัฒนา
คุณภาพการบริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มาใช้ บริ การและเพื่อให้ โรงพยาบาลมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการบริ การและความต้ องการที่แท้ จ ริ ง
ของผู้มาใช้ บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันระหว่าง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
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4. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการวิจยั เรื่ อง การวัด
ด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่ อง การเปรี ยบเทียบคุณภาพบริ การระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของ โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ กาหนดขอบเขตของการศึกษา
ค้ นคว้ าและทาวิจยั ดังนี ้
ขอบเขตของเนื ้อหา
ในการศึก ษาค้ น คว้ า วิ จัย ครั ง้ นี ้ มุ่ง ศึก ษาการเปรี ย บเที ย บคุณ ภาพบริ ก ารระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ น 5
มิติ ดังนี ้
1. มิตคิ วามเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. มิตคิ วามน่าเชื่อถือ
3. มิตกิ ารตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
4. มิตคิ วามเชื่อมัน่
5. มิตคิ วามเห็นอกเห็นใจ
ด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ เคยใช้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษา
พยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกทังโรงพยาบาลเอกชนและคลิ
้
นิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่มีอายุ 22 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ มากกว่า 25,000
บาท ซึง่ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ ที่ ใ ช้ บริ ก ารหรื อ เคยใช้ บริ ก ารตรวจ
รั กษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกทัง้ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่มีอายุ 22 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ มากกว่า
25,000 บาท ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจานวนมากผู้ทาการวิจยั จึงได้ ทา
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ สูตรคานวณขนาดตัวอย่างของคอแครน (Cochran,

5
1977 อ้ างถึ ง ใน (ธี ร วุ ฒิ เอกะกุ ล , 2543) โดยก าหนดระดับ ความเชื่ อ มั่ น 95% คื อ ยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ 5% (0.05) โดยกาหนดสัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% หรื อ 0.05
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การกาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
การให้ บริ การ และการรั บบริ การของผู้ม าใช้ บริ การของโรงพยาบาลเอกชน และ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้ ผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญ (Key Informants) ได้ แก่ ผู้บริ หาร แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่ และผู้ที่มาใช้ บริการใน
แผนกต่าง ๆ จานวน 12 คน
1. แพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งเป็ น
แพทย์ประจาโรงพยาบาลและมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1
คน เป็ นจานวน 2 คน
2. พยาบาลผู้ให้ บริ การจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาล
รัฐบาลและมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ นจานวน 2
คน
3. เจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ (เภสัชกร, เวชระเบียน, เวรเปล และประชาสัมพันธ์) จาก
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล และมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่
น้ อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ นจานวน 2 คน
4. ผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกจาก
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
ละ 6 คน โดยแบ่งตามแผนก แผนกละ 1 คน ทังหมด
้
3 แผนก (แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม
แผนกจักษุ แผนกกระดูกและข้ อ แผนกรังสีวิทยา และแผนกอื่น ๆ ) เป็ นจานวน 6 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.1 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 22 – 31 ปี
1.2.2 32 – 41 ปี
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1.2.3 42 – 51 ปี
1.2.4 52 ปี ขึ ้นไป
1.3 สถานภาพสมรส
1.3.1 โสด / อยูด่ ้ วยกัน / แยกกันอยู่
1.3.2 สมรส มีบตุ ร
1.3.3 สมรส ไม่มีบตุ ร
1.4 ระดับการศึกษา
1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 อาชีพ
1.5.1 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.5.3 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
1.5.4 รับจ้ างอิสระ
1.5.5 เกษียณอายุ
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.6.1 25,001 – 35,000 บาท
1.6.2 35,001 – 45,000 บาท
1.6.3 45,001 – 55,000 บาท
1.6.4 55,001 บาทขึ ้นไป
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
การวัดด้ านคุณภาพการบริ การเปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก
พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ มิติ 5 ประการของปั จจัยที่ใช้ วัดด้ านคุณภาพการบริ การตามความคาดหวัง
ได้ แก่
1. มิตคิ วามเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. มิตคิ วามน่าเชื่อถือ (Reliability)
3. มิตกิ ารตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า (Responsiveness)
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4. มิตคิ วามเชื่อมัน่ (Assurance)
5. มิตคิ วามเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ใช้ บริ การ หมายถึง ผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกทังโรงพยาบาลเอกชนและคลิ
้
นิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้
เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 22 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท
โรงพยาบาลเอกชน หมายถึงสถานพยาบาลที่สร้ างขึ ้นจากการร่วมทุนของกลุ่ม บุคคลมี
การบริ หารงานโดยมุ่งหวังผลกาไรให้ บริ การด้ านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนหรื อผู้ป่วยที่ เข้ า
รับการรักษาซึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน ซึ่งงานวิจยั ครัง้ นี ้จะทาการเก็ บตัวอย่างจากโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่ ที่มีจานวนเตียงมากกว่า 200 เตียงเท่านัน้
คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล หมายถึง สถานพยาบาลที่เปิ ดขึ ้นภายใต้ สงั กัดของ
โรงพยาบาลรัฐบาล โดยเปิ ดให้ บริ การทุกวันตามเวลาที่อาจารย์แพทย์กาหนด สามารถเลือกรับ
บริการรูปแบบมาตรฐานหรื อรูปแบบพิเศษเสมือนโรงพยาบาลเอกชนได้ แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิ ย
มหาราชการุ ณย์ , อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สกึ ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรื อการคาดการณ์
ต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับตน โดยคาดหวัง
หรื อต้ องการ ให้ บคุ คลนันประพฤติ
้
ปฏิบตั ใิ นสิ่งที่ตนต้ องการหรื อคาดหวังเอาไว้
การรับรู้ หมายถึง ขบวนการที่เกิดขึ ้นภายหลังจากที่สิ่งเร้ ากระตุ้นการรู้สกึ และถูกตีความ
เป็ นสิ่งที่มีความหมายโดยใช้ ความรู้ ประสบการณ์และความเข้ าใจของบุคคล
คุณภาพการบริ การ หมายถึงการบริ การอย่างดีเลิศที่ ตรงตามความต้ องการหรื อเกิ น
ความต้ องการของผู้เข้ าใช้ บริ ก ารคุณภาพบริ การเกิดจากผลลัพธ์ระหว่างความคาดหวัง และการ
รั บรู้ ของผู้ใช้ บริ การความต้ องการหรื อ ความคาดหวัง ใน คุณลักษณะของบริ การที่ เป็ นสิ่ง บงชี ้
คุณภาพ บริ การ โดยนามิติคุณภาพการบริ การในช่องว่างที่ 5 ของการประยุกต์ใช้ แบบจาลอง
SERVQUAL ทัง้ 5 มิติ ได้ แก่
1. ความเป็ นรูปธรรมของบริ การ ได้ แก่ สิ่งที่สมั ผัสได้ ลักษณะ ทางกายภาพที่ปรากฏ
ให้ เห็น ถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเช่นอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และ เครื่ องมือทางการแพทย์
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ต่างๆการแต่งกายของ เจ้ าหน้ าที่รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ เู ข้ ารับบริ การรู้ สึกถึงการดูและ
ความเอาใจใส่และความตังใจบริ
้
การจากผู้ ให้ บริการ
2. ความเชื่ อถื อไว้ วางใจได้ คือความสามารถในการให้ บ ริ ก ารตามที่ ผ้ ูรั บบริ ก าร
ต้ องการหรื อที่ได้ สญ
ั ญาไว้ และควรเป็ นไปได้ ตามวัตถุประสงค์ของการบริ การนันได
้ อย่างถูกต้ อง
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้ ผ้ รู ับบริการสามารถไว้ วางใจได้
3. การตอบสนองต่อลูกค้ า คือการตอบสนองในการ ให้ บริ การจากผู้ให้ บริ การอย่าง
ไม่รีรอความพร้ อมที่จะให้ การบริ การให้ แก่ผ้ รู ับบริการได้ อย่างรวดเร็วโดยที่ผ้ รู ับบริ การใช้ ระยะเวลา
ในการรอคอยไม่นานและผู้รับบริการสามารถเข้ าถึงการบริการได้ ง่าย
4. การให้ ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ า คือการรับประกันว่าผู้ให้ บริ การ มีทกั ษะความรู้ และ
ความสามารถในการให้ บริ การรวมทังมี
้ จริยธรรมในการให้ บริการเพื่อให้ ผู้รับบริการมัน่ ใจได้ ว่าการ
บริการมีความปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
5. ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริ การ คือ การดูแลและ ให้ บริ การอย่างเอา
ใจใส่มีความเข้ าใจปั ญหาและความต้ องการของผู้รับบริ การโดยเน้ นการให้ บริ การ และแก้ ปัญหา
แก่ผ้ รู ับบริการเป็ นรายบุคคล
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กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบด้ านคุณภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้ใช้ บริ การที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ผู้ใช้ บริ การที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
3. ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
4. ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
5. ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
6. การรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้ผู้วิจยั ได้ นาเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ทาการศึกษา
เรื่ องเกี่ยวกับ การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบด้ านคุณภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
และคลิ นิกพรี เ มี่ ยม โรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ผู้วิจัยสื บค้ นเอกสารทาง
วิชาการและงานวิจยั ต่างๆโดยแบ่ง เนื ้อหาของ บทนี ้เป็ น 6 ส่วนคือ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล
3.1 โรงพยาบาลเอกชน
3.2 คลินิกพรี เมี่ยมของ โรงพยาบาลรัฐบาล
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้ กล่าวไว้ ว่าปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic
Factor) หมายถึงลักษณะของประชากร ได้ แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื ้อชาติ สัญชาติ ซึง่ ล้ วนจะมีผลต่อรูปแบบของความ
ต้ องการของซื ้อและใช้ เมื่อพูดถึงรูปแบบของการสื่อสารที่กลุม่ ผู้รับสารจะเป็ นกลุม่ ชนขนาดใหญ่ ที่
มีความหลากหลายและไม่จาเป็ นต้ องเคยรู้ จกั อยู่ในสังคมเดียวกันหรื อมีประสบการณ์ร่วมกันมา
ก่อน ซึ่งทาให้ ผ้ รู ับสารมีลกั ษณะที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร
(Demographic Characteristics) ซึ่ง ได้ แ ก่ อายุ เพศ การศึก ษา และสถานทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมโดยจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้ วย ผู้ทาวิจยั จึง
ได้ รวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อทาความเข้ าใจความเกี่ยวพันธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั การรับสาร มีรายละเอียดดังนี ้
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เพศ (Sex) เพศจะเป็ นตัวกาหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ใน
แต่ ละช่ว งวัย ก็ มี ค วามแตกต่า งกัน ด้ ว ย ความแตกต่า งทางเพศท าให้ บุค คลมี พฤติก รรมการ
ติดต่อสื่ อสารที่ แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิ ง มี แนวโน้ ม และมี ความต้ องการที่ จ ะส่ง และรั บ
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความ ต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีให้ เกิดจากการรับข่าวสารนัน้
ด้ วย การรับและส่งข่าวสารนันยั
้ ง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม เจต
คติ และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะว่า ประเพณี จารี ต วัฒนธรรมและสังคม ไทยได้ กาหนดบทบาท วิถี
ชีวิต และกิจกรรมของทังสองเพศไว้
้
ต่างกัน ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์ (2541) เรื่ องของความคิด
ทัศนคติ และค่านิยม โดยมีวฒ
ั นธรรม และสังคมทาหน้ าที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม โดยมากผู้หญิง
เป็ นเพศที่มกั จะมีจิตใจอ่อนไหว ถูกชักจูง ง่ายเป็ นแม่บ้านแม่เรื อน เจ้ าอารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม
ผู้ชายจะมีความเข้ มแข็ง ใช้ เหตุผล จดจา ข่าวสารได้ มากกว่า และผู้หญิงก็เป็ นเพศที่หยัง่ ถึงจิตใจ
คนได้ ดีกว่าผู้ชาย อ้ างจากการศึกษาของ Williams D. Brooks ปรมะ สตะเวทิน (2541) จากการที่
ผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายเป็ น ผู้บริ โภคเพศหญิง ทางผู้วิจยั ได้ ท าการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซือ้ ของของผู้หญิ ง พบผลการ สารวจของนิตยสาร Ladies’ Home Journal January (2014)
ซึ่งทาการสารวจพฤติกรรมการซื ้อ ของของผู้หญิง ผู้หญิงมีแนวโน้ มจะเชื่อเทคนิคการตลาดแบบ
ปากต่อปาก (Word-of-mouth) และ เพื่อนเป็ นผู้มีอิทธิพลสาคัญในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้หญิง โดยร้ อยละ 82 ของผู้หญิงที่ได้ ทา การสารวจจะแบ่งปั นความคิดเห็นเรื่ องสินค้ าหรื อบริ การ
กับเพื่อน ร้ อยละ 79 ตัดสินใจซื ้อสินค้ าและ บริ การโดยอ้ างอิงจากประสบการณ์ของคนรู้ จกั และ
ร้ อยละ 52 มีแรงจูงใจในการลองสินค้ าหรื อ บริ การใหม่ๆ จากการพูดคุยกับเพื่อน เมื่อพิจารณาใน
ด้ านแหล่งข้ อมูลที่สาคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื ้อ พบว่าร้ อยละ 84 ของผู้หญิงกลุม่
ตัวอย่างได้ รับการแนะนามาจากเพื่อน สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ ปกรณ์ สิทธิเลิศ (2545) ที่ได้
ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากิจกรรมยามว่างของ
นักเรี ยน นักศึกษาคือการพูดคุยกับเพื่อนมากกว่ากิจกรรม อย่างอื่น การทาการศึกษาเป็ นผู้บริโภค
เพศหญิง ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม การซื ้อของของผู้หญิง โดยพบงาน
ศึกษาของ Karen Pine และ Simonne Gnessen (2009) ที่ศกึ ษา พฤติกรรมการช็อปปิ ง้ ของผู้หญิง
โดยตังประเด็
้
นในเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กบั การใช้ เงิน พบว่าเหตุผลหลักๆ ที่ผ้ หู ญิง
ใช้ จ่ายเงิ นมากกว่าที่ ควรจะเป็ น หรื อ Spending Spree นัน้ ร้ อยละ 80 มี สาเหตุเพราะผู้หญิ ง
ต้ องการให้ กาลังใจตัวเอง และข้ อสรุ ปที่ได้ จากการศึกษาพฤติกรรมการช็อปปิ ง้ ของ ผู้หญิงพบว่า
การช็ อปปิ ง้ เป็ นหนทางหนึ่งในการควบคุมอารมณ์ และเอาชนะอารมณ์ ตนเองของผู้หญิ ง โดย
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ผู้หญิงจะช็อปปิ ง้ มากขึ ้นเมื่อมีอารมณ์ดีหรื อแย่กว่าปกติ โดยมีเหตุผลว่าเป็ นการให้ กาลังใจตัวเอง
ไม่วา่ จะเพราะอารมณ์ดีหรื อแย่กว่าปกติก็ตาม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2009) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องรู ปแบบการใช้ ชี วิต (Lifestyle) ของวัยรุ่ นหญิ ง ตอนปลาย เพื่ อศึกษารู ปแบบ
พฤติกรรม ความนิยมและการใช้ ชีวิตประจาวัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสนใจเรื่ องการศึกษา
และ การได้ รับการยอมรับจากสังคมเป็ นอย่างมาก ซึ่งเพื่อนและสังคมมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
เป็ นอย่าง มาก Mckee ศึกษาพบว่า ผู้ชายมีความสามารถ ทางการจารูปทรงสิ่งของได้ แม้ วา่ จะตัง้
พลิกแพลงในท่าต่างๆ หรื อสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ ของ Space-form ในจินตนาการได้
Patel and Gordon กิ่งแก้ ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) ศึกษาพบว่าเด็กหญิงมีแนวโน้ มที่จะคล้ อยตาม
ผู้อื่นหรื อถูกชักจูงใจได้ ง่ายกว่าเด็กชาย ซึ่ง สอดคล้ องกับการวิจัยของ Kimber สุชา จันทร์ เอม
(2544) ที่ศกึ ษาพบว่าเด็กหญิง สามารถรับสารและเลียนแบบพฤติกรรมบุคลิกภาพของผู้อื่นได้ ง่าย
กว่าเด็กชาย
อายุ (Age) เป็ นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรื อตามวัยของบุคคล เป็ นลักษณะประจาตัวบุคคลที่สาคัญมากใน
การศึกษาและวิเ คราะห์ ทางประชากรศาสตร์ โดยอายุจ ะแสดงถึง วัยวุฒิ ของบุคคล และเป็ น
เครื่ องบ่งชี ้ ถึงความสามารถในการทาความเข้ าใจในเนื ้อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ ต่างๆ ได้
มากน้ อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกัน หรื ออีกประการหนึ่งคืออายุจะ
เป็ นเครื่ องบ่งชี ถ้ ึง ความ สนใจในประเด็ นต่างๆ นอกจากนีย้ ังชีใ้ ห้ เห็นอารมณ์ ที่แตกต่างกัน อัน
เนื่องจากกระบวนการตามมาด้ วยประสบการณ์ที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ การชักจูงจิตใจหรื อโน้ มน้ าวจิตใจ ก็
จะยากขึ ้นตามไปด้ วย จากการศึกษาพบว่า วัยรุ่นจะเป็ นกลุม่ ที่มองโลกในแง่ดี จิตใจเรรวนกว่าคน
ผู้ใหญ่ วัยกลางคน ซึ่งจะ หัวรัน้ และมีความระมัดระวังมากขึ ้น คนที่มีอายุแตกต่างกัน จากการใช้
ชี วิตที่ ต่างกัน ประสบการณ์ ชี วิตก็ ย่อมแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับทัศนคติและความรู้ สึกนึ ก คิ ด ที่
แตกต่ า งกั น คนที่ มี อ ายุ ม ากได้ ผ่ า น ประสบการณ์ ที่ สั่ง สมมา ซึ่ ง ยากต่ อ การปรั บ ตั ว หรื อ
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของความคิด พฤติกรรม จาก การศึกษาของ Tarrance 1962, อ้ างถึงใน กิ่ง
แก้ ว ทรั พ ย์ พ ระวงศ์ (2546)พูดถึง เรื่ องความคิดที่ ละเอี ยดลออ ซึ่ง เป็ นส่วนหนึ่ง ของความคิด
สร้ างสรรค์ พบว่าอายุที่เพิ่มขึ ้นของเด็กจะทาให้ มีความคิด ที่รอบคอบเพิ่มมากขึ ้น อายุห รื อวัยเป็ น
ปั จ จัย ที่ ท าให้ ค นมี ค วามแตกต่า งในเรื่ อ งความคิ ด และ พฤติ ก รรม บุค คลที่ มี อ ายุม ากจะมี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุ น้ อยและบุคคลที่มีอายุน้อย
จะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมี อายุมากขึ ้น Myer Myer
1999, อ้ างถึงใน สุชา จันทร์ เอม (2544)
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สถานภาพ (Status) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ม่งุ เพิ่มรายได้ เป็ นหลักส่งผลกระทบทางลบ
ต่อคุณ ภาพ ชี วิต รวมทัง้ ชี วิตครอบครั วและความสัม พันธ์ ข องสมาชิ กที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไป
ค่านิยมของคนส่วน ใหญ่มงุ่ เน้ นวัตถุนิยม เลือกที่จะให้ ความสาคัญกับครอบครัวรองลงมา ผลพวง
ที่เกิดขึ ้นทาให้ ครอบครัว ประสบปั ญหาทวีความรุนแรงมากขึ ้น ภัสสร ลิมานนท์ (2541) การครอง
เรื อนซึง่ อาจแบ่งออกได้ เป็ น คนโสด สมรส หม้ าย หย่า หรื อแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้ าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ เชื่อถือทางด้ านศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึง่ มี
ผลโดยตรงต่อ การรั บรู้ ข่า วสาร สถานภาพสมรสของบุค คลจะบ่ง บอกถึง ความมี อิส ระในการ
ตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สตรี ที่สมรสแล้ วและสตรี ที่ยงั
โสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที่ แตกต่างกันอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของ
จานวนบุคคลรอบข้ าง ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ศึกษาเรื่ องปั จจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อพืชผักเมืองหนาวของผู้บริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของ ธนัท โชคชาญ
สิริ (2549) พบว่าสถานภาพ มีสว่ นที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อพืชผักเมืองหนาวมาปรุงอาหารเพื่อ
รับประทานเอง โดยเฉลี่ยการซื ้อต่อครัง้ 100 บาทต่อสัปดาห์
การศึ ก ษา (Education) การศึ ก ษาในที่ นี ห้ มายถึ ง ระดั บ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จาก
สถาบันการศึกษาและที่ ได้ รับจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการ
เลือกรับข่าวสารและอัตรา การรู้หนังสือ ระดับการศึกษาจะทาให้ คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ กว้ างขวางลึกซึ ้งแตกต่างกันออกไป ทาให้ ผ้ พู ดู สามารถแยกความเหมาะสม
ของเนื ้อหาและตัวอย่างที่ จะยกมากล่าวได้ การศึกษานอกจากจะทาให้ บุคคลมีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้น
แล้ ว การศึกษายังทาให้ เกิด ความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ความคิด พฤติกรรม
การบริ โภคที่แตกต่างกัน คนที่มี การศึกษาสูงก็ ได้ เปรี ยบเพราะมีข้อมูลความรู้กว้ างขวาง เข้ าใจใน
การตัดสินใจที่ดีกว่า ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์ (2541) ทังในยุ
้ คสมัยที่แตกต่างกัน ย่อมมีความรู้สึก
นึกคิด อุดมการณ์ และความ ต้ องการที่แตกต่างกันไป จากการศึกษาของ Revers Peterson and
Jensen ปรมะ สตะเวทิน (2541) พบว่าคนที่มีการศึกษาสูงมักมีความรู้ กว้ างขวางในหลายเรื่ อง
เป็ นผู้รับสาร ที่ดีและสามารถเข้ าใจสารได้ ดี มีความได้ เปรี ยบอย่างมากเมื่อเทียบกับคนที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่ากว่า
อาชี พ (Occupation) ธี ร ภัท ร์ เอกผาชัย สวัส ดิ์ (2551) อาชี พ ของแต่ล ะบุค คล ส่ง ผล
โดยตรงต่อความต้ องการสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน การตัดสินใจว่าสิ่งไหนคือของใช้ ที่มีความ
จาเป็ นก็แตกต่างกัน ข้ าราชการจะซื ้อชุดทางานและสินค้ าจาเป็ น ประธานกรรมการบริ ษัทและ
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ภรรยาจะซื ้อเสื ้อผ้ าราคาสูง หรื อตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท มี
บุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ สนองความต้ องการให้ เหมาะสม
รายได้ (Income) ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552) การตังค
้ าถามก่อนเพื่อหากลุ่มผู้บริ โภค
ในตลาด เพื่อให้ ทราบถึงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็ นผู้บริ โภค โดยผู้ทาวิจยั ได้ ใช้ ปัจจัย
ทางด้ าน ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษาและอาชีพ ซึง่ ปัจจัยเหล่านี ้จะส่งผลต่อ
เลือกใช้ ของ สินค้ าที่แตกต่างกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคนาเข้ า ก็จะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มี
รายได้ สูงกกว่า คนที่มีรายได้ ต่า เป็ นต้ น ปรมะ สตะเวทิน (2541, น. 115) กล่าวว่า ภูมิหลังของ
ครอบครัว สถานภาพ ในสังคม สะท้ อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตามวัฒนธรรม ค่านิยม
ความคิด ความเชื่อ ล้ วน แล้ วแต่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ มีพฤติกรรมแตกต่างกันไป สถานภาพสมรส
ย่อมส่ง ผลต่อการรั บสารที่ แตกต่างกันด้ วย ธี รภัทร์ เอกผาชัยสวัส ดิ์ (2551) ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ และครอบครั ว รายได้ ของ บุคคลแสดงถึง ฐานะทางเศรษฐกิ จ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญ แสดงถึง การมี ศัก ยภาพในการดูแลตนเอง บ่ง บอกถึง อ านาจการใช้ จ่า ยในการบริ โภค
ข่าวสาร ผู้ที่มีรายได้ สงู จะมีโอกาสที่ดีกว่าในการ แสวงหาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดูแลตนเอง ผู้ที่
มีรายได้ ต่าจะมีการศึกษาน้ อย ทาให้ มีข้อจากัดใน การรับรู้ เรี ยนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง ผู้มีรายได้ สงู มัก สามารถเข้ าถึงสื่อได้ มากกว่าและนิยมเปิ ดรับ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีราคาแพง หรื อสื่อต่างประเทศ สนใจ เนื ้อหาที่คอ่ นข้ างหนัก ไม่คอ่ ยสนใจเนื ้อหาด้ าน
บันเทิง มากนัก นอกจากนัน้ คนที่ มี ฐ านะดีก็มักมี โอกาส การศึกษาดี สะท้ อนให้ เห็นฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับตัวกาหนดการใช้ บริการสุขภาพ (Determinants of Health Service
Utilization)
Aday Lu Ann and Andersen Ronald (1975) ได้ เสนอกรอบของการศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การสุขภาพว่าการตัดสินใจในการแสวงหาบริ การทางการแพทย์และ
ปริมาณการใช้ บริการจะมีมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลักๆ 3 ประการ คือ
1. ปั จจัยโน้ มนามีอยู่ก่อน (Predisposing Factors) หมายถึง ตัวแปรต่างๆ ของ
แต่ละบุคคลที่โน้ มนาไปสูก่ ารใช้ บริการสุขภาพ คุณสมบัตเิ หล่านี ้มีอยูก่ ่อนที่จะเกิดการเจ็บป่ วย
ก. ปัจจัยทางประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว เป็ นต้ น
ข. ปัจจัยทางสังคม เช่น การศึกษา อาชีพ ศาสนา เชื ้อชาติ เป็ นต้ น
ค. ความเชื่อด้ านสุขภาพ เช่น ความเชื่อว่ าการรักษาด้ วยแผนปั จจุบนั สามารถ
รักษากาเจ็บป่ วยได้ ดีกว่า
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2. ปั จ จัย สนับ สนุ น (Enabling Factors) หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ บ่ง บอกหรื อ เสริ ม
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้ บริ การสุขภาพ ทัง้ ความสามารถเชิงเศรษฐกิจและการ
เข้ าถึงบริ การ ได้ แก่ ทรัพยากรของครอบครัว เช่น รายได้ การประกันสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และ
ทรัพยากรชุมชน เช่น การมีสถานบริการและบุคลากรในชุมชน
3. ปั จจัยด้ านความจาเป็ น (Need Factors) ประกอบด้ วยความจาเป็ น 2 อย่าง
คือ ความจาเป็ นที่เกิดจากการเรี ยนรู้ (Perceived Need) ของแต่ละบุคคล เช่น การรับรู้ เกี่ยวกับ
ลักษณะความเจ็บป่ วย และความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย และความจาเป็ นที่ได้ รับการประเมิน
(Evaluated Need) จากระบบบริ การ เช่น แพทย์ลงความเห็นว่าต้ องรับการรักษาด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่
เป็ นต้ น
การศึกษาปั จจัยกาหนดการใช้ บริ การสุขภาพของแต่ละบุคคล ได้ รับการขยายกรอบ
การศึกษาโดย Aday Lu Ann and Andersen Ronald (1981) ว่าการใช้ บริการสุขภาพไม่ได้ ขึ ้นอยู่
กับปั จจัยส่วน บุคคลและปั จจัยด้ านโครงสร้ างข้ างต้ นเท่านัน้ แต่ยงั ขึ ้นกับปั จจัยหรื อลักษณะด้ าน
ระบบบริ การ สุขภาพ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวทาให้ เกิดความเป็ นไปได้ ในการเข้ าถึงบริ การรวมทังความ
้
พอใจของ ผู้ใช้ บริการในแง่ของความสะดวกสบาย การมีบริการที่ต้องการ ค่าใช้ จา่ ย ลักษณะของผู้
ให้ บริการ และคุณภาพของบริการ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการเข้ าถึงบริการและการใช้ บริ การสุขภาพ
นอกจากนี ย้ ั ง มี แ นวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ข อง Hershy et.al. (1975) เกี่ ย วกั บ
แบบจาลองของพฤติกรรมการใช้ บริ การ (model of utilization behavior) ว่าเป็ นผลมาจากปั จจัย
ทัง้ สองด้ านนี ้ คือด้ านผู้รับบริ การ (demand) และด้ านผู้ให้ บริ การ(supply) โดยที่ความต้ องการ
บริ ก ารนัน้ ถูก ก าหนดมาจากพยาธิ ส ภาพที่ เ กิ ด ขึ น้ ในร่ า งกาย (pathology) ซึ่ ง อาจจะอาศัย
ประสบการณ์ จากอดีต (recognition of symtoms) ความจาเป็ นหรื อความต้ องการในการรักษา
และถ้ ามีอานาจซือ้ ก็จะทาให้ เกิดความต้ องการในการรักษาแล้ วส่งผลให้ เกิดการใช้ บริ การ เช่น
คนไข้ ที่ต้องพักค้ างคืนเนื่องจากมีความจาเป็ นประกอบกับถูกชักนาโดยแพทย์และมีบริ การประเภท
นี ้อยูแ่ ล้ วจึงจะเกิดการใช้ บริการ
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้มีมาอย่างต่อเนื่องและมากมายในหลายสาขาวิชา ซึ่ง
Aday Lu Ann and Andersen Ronald (1975) ได้ สรุปรวบรวมแนวคิดของนักวิจยั หลายๆคน กลุม่
ของตัวแปร ที่ใช้ ในการศึกษาปัจจัยกาหนดการใช้ บริการสุขภาพ มี 7กลุม่ กุศล สุนทรธาดา (2539)
คือ
1. ตัวแปรทางประชากร ได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และขนาดครอบครัว
2. ตัวแปรทางด้ านโครงสร้ างทางสังคม ได้ แก่ การศึกษา อาชีพและเชื ้อชาติ
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3. ตัวแปรทางด้ านจิตวิทยาสังคม ได้ แก่ การรับรู้ ว่าเจ็บป่ วย การรับรู้ ถึงความ
รุนแรงของโรค ความคาดหวังถึงประโยชน์ของการไปรับบริการ และแนวทางที่นาไปสูก่ ารใช้ บริการ
4. ตัวแปรด้ านทรัพยากรของครอบครัว ได้ แก่ รายได้ ความครอบคลุมของการ
ประกันสุขภาพ การมีสถานบริการที่จะไปใช้ ประจา
5. ตัวแปรด้ านทรัพยากรของชุมชน ได้ แก่ อุปทานของบริ การสุขภาพในชุมชน
เขตที่ อยูอ่ าศัย ลักษณะของชุมชนและการเข้ าถึงบริการของชุมชน
6. ตัวแปรด้ านองค์กร ได้ แก่ แบบแผนของผู้ให้ บริ การ ลักษณะของระบบบริ การ
(จ่ายตอบแทนของการบริ การหรื อจ่ายล่วงหน้ าแบบประกันสุข ภาพ) ลักษณะของสถานบริ การ (รัฐ
หรื อ เอกชน) และบุคลากรที่ผ้ ูป่วยพบเป็ นครัง้ แรก (แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์หรื อพนักงาน
ต้ อนรับ
7.ระบบบริ การสุขภาพ ได้ แก่ นโยบายด้ านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวมจากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ข้างต้ น สรุปได้ ว่า ประชากรศาสตร์
หมายถึง การศึกษาถึงลักษณะ ขนาดหรื อจานวนของประชากรที่มีอยู่ในแต่ละสังคมและภูมิภาค
รวมถึงการศึกษาโครงสร้ าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไปของประชากร เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจและสามารถกาหนดตลาดเป้าหมายได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับตัวกาหนดการใช้ บริการสุขภาพว่า ขึ ้นอยูก่ บั ตัวแปรหลากหลายปั จจัย ทังในแง่
้
ของ
ลักษณะของผู้รับบริ การ เช่น ตัวแปรทางประชากร, ครอบครัว, ชุมชน และสังคม รวมทังลั
้ กษณะ
ของผู้ให้ บริการ เช่น ตัวแปรด้ านองค์กร และระบบบริการสุขภาพ เป็ นต้ น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ความหมายของการบริการ
Kotler (1980) ให้ ความหมายการบริ การไว้ ว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรม หรื อ
ประโยชน์ใด ๆ ที่ฝ่ายหนึ่งสามารถเสนอให้ อีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นสิ่งที่ไม่อาจจับต้ องได้ และไม่สามารถ
ถือ ครองเป็ นเจ้ าของได้ มีลกั ษณะที่สาคัญ คือ การบริการเป็ นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ (Intangibility)
การบริ การต่างจากผลิตภัณฑ์ตรงที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถจับต้ องได้ แต่แสดงออกมาในรูปของ
ผลงานที่เกิดขึ ้นภายหลังรับบริ การ ลูกค้ าไม่สามารถประเมินคุณภาพจากการนับ วัด หรื อทดสอบ
โดยตรง คุณภาพการบริการได้ จากการนับ วัด หรื อทดสอบโดยตรง การบริการเป็ นสิ่งที่แยกจากกัน
ไม่ได้ (Inseparability) การบริ การต่างจากผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ต้องมีการผลิต จัดเก็บและ
จาหน่าย โดยผ่านผู้แทนจาหน่ายจึงมีการบริ โภคเกิดขึ ้น ส่วนการบริ การเป็ นสิ่งที่แยกส่วนมาจากผู้
ให้ บริ ก ารไม่ ไ ด้ คื อ ผู้ ให้ บริ ก ารและผู้ รั บ บรี ก ารต่ า งมี ผ ลต่ อ การบริ ก าร การบริ ก ารมี ค วาม
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หลากหลาย (Variability) ลักษณะของการให้ บริ การมีความหลากหลายในตัวเอง สิ่งที่ผ้ ูบริ การ
ต้ องการให้ อาจไม่ตรงกับสิ่งที่ผ้ รู ับบริ การมี ความต้ องการที่จะได้ รับ เนื่องจากเกิดการรับรู้หรื อการ
เข้ าใจไม่ตรงกัน การบริ การไม่สามารถเก็บกักไว้ ได้ (Perishability) การบริ การเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถ
เก็บไว้ ใช้ ทีหลังได้ เนื่องจากการบริ การเป็ นทังการผลิ
้
ตและบริ โภค ในขณะเดียวกัน จึงไม่สามารถ
ผลิตไว้ ลว่ งหน้ าและจาหน่ายภายหลังได้
จินตนา บุญบงการ (2539) กล่าวว่า การบริ การ เป็ นสิ่งที่ไม่มีตวั ตน สัมผัสได้ ยาก
และ สูญสลายได้ ง่าย บริ การจะเกิดขึ ้นทันทีและส่งมอบให้ ผ้ รู ับบริ การทันทีหรื อเกือบจะทันทีทนั ใด
ดัง นัน้ การบริ การจึง เป็ นกิ จ กรรมของการส่ง มอบบริ ก ารจากผู้ใ ห้ ไ ปยัง ผู้รั บ บริ ก าร ไม่ใช่สิ่ง ที่
สามารถที่เราจะจับต้ องได้ ชดั เจน แต่ออกมาในรูปของสถานที่ เวลา รูปแบบ ทาให้ ผ้ รู ับบริ การเกิด
ความพึงพอใจ คาดว่า บริการตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE เมื่อแยกตัวอักษรแต่ละตัว โดยใช้
อักษรในต้ นคาก็จะพบกับ หัวใจของการบริ การที่ดี ที่เราจะสามารถนาไปยึดเป็ นหลักการปฏิบตั ไิ ด้
ตามความหมายของ อักษรทัง้ 7 ตัว นี ้ คือ
S = Smiling & Sympathy ยิ ้มแย้ ม เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นใจในความจาเป็ นของ
ผู้รับบริ การ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์ หรื อ ความต้ องการ จาก
ผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงถึงการให้ เกียรตินบั ถือแก่ผ้ รู ับริการ
V = Voluntariness Manner การให้ บริการด้ วยความเต็มใจสมัครใจ
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้ บริการและภาพลักษณ์ของ
องค์กร
C = Courtesy สุภาพ มีมารยาท อ่อนน้ อม อ่อนโยน มีน ้าใจไมตรี
E = Enthusiasm ความกระตือรื อร้ นขณะให้ บริการและให้ บริ การที่มากกว่า ความ
คาดหวังตามที่ผ้ รู ับบริการคาดหวังเอาไว้
ศิริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2552) ได้ ก ล่า วว่า การบริ ก าร (service) หมายถึ ง กิ จ กรรม
ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่สนองความ ต้ องการแก่ลกู ค้ า
วีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2542) ได้ ให้ ความหมายของการบริ การว่าเป็ นสิ่งที่จบั ต้ อง
สัม ผัส ได้ ยาก สามารถสูญ สลายไปง่ าย การบริ การจะได้ รับ ความรู้ สึก โดยทันที หรื อในเวลา
เกือบจะทันทีทนั ใด ที่มีการให้ บริการ
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ดนัย เทียนพุฒ (2543) ได้ ให้ ความหมายของการบริ การว่า การบริการ หมายถึง การ
ทางาน อย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้ องการคนอื่นซึ่งจะเป็ นผู้รับผลจากงานที่เราทาไปนี ้ ซึ่งมี
การให้ ทงั ้ รูปธรรมและนามธรรมในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง และด้ วยอัธยาศัยเป็ นพื ้นฐาน
ซึง่ จะสามารถพิจารณาการให้ ได้ ใน 3 ลักษณะด้ วยกัน คือ
1. ให้ ด้วยความเต็มใจ
2. ให้ ด้วยความโกรธ
3. ให้ ด้วยเหตุผล สิ่งที่ผ้ รู ับบริ การต้ องการ คือ การให้ ด้วยเหตุผลและการให้ บริ การที่
ดีจะต้ องมีความเข้ าใจ ในพฤติกรรมมนุษย์ โดยยึดถือความพอใจ ความต้ องการของผู้รับบริ การ
(ลูก ค้ า ) เป็ น หลัก โดยผู้ที่ ให้ บ ริ ก ารจะต้ อ งมี ค วามพร้ อมทัง้ ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ ไหวพริ บและ
ปฏิภาณอยูต่ ลอดเวลา
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548) การบริ การ หมายถึง การกระทา พฤติกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ทิ ี่ฝ่ายหนึง่ เสนอให้ อีกฝ่ ายหนึง่ โดยกระบวนการที่เกิดขึ ้น อาจมีตวั สินค้ าเข้ ามาเกี่ยวข้ อง แต่
โดยเนื ้อแท้ ของสิ่งที่เสนอให้ นนเป็
ั ้ น การกระทา พฤติกรรมหรอ การปฏิบตั ิซึ่งไม่สามารถนาไปเป็ น
เจ้ าของได้
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2549) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรมขันตอนหรื
้
อ
กระบวนการส่งมอบสินค้ าที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้ กบั ผู้รับบริ การ โดยสินค้ า
ที่ไม่มีตวั ตนนัน้ จะต้ องตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการจนทาให้ เกิดความพึงพอใจ
พรรณี ชุติวฒ
ั นธาดา (2555) การบริ การ (Service) หมายถึง กระบวนการกระทาที่
ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความสะดวก สบาย และให้ เกิดความสุข ซึ่งเป็ นการกระทาที่ออกมาจากจิตใจที่
ปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื ้อกูล เอื ้ออาทร มีน ้าใจไมตรี ให้ ความเป็ นธรรมและเสมอภาค การบริ การ
นันจะมี
้ ทงผู
ั ้ ้ ให้ และผู้รับ
ดังนัน้ สรุ ปได้ ว่า การบริ การ นัน้ เป็ นกิ จกรรม หรื อกระบวนการที่ผ้ ูให้ บริ การ มอบ
ให้ แก่ผ้ รู ับบริการ เพื่อตอบสนองความต้ องการ และให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ รู ับบริการ
ลักษณะของการบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552 : 143) กล่าวถึงลักษณะที่สาคัญของการบริการ 4
ประการ ซึง่ มีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์การตลาด ดังนี ้
1. ไม่ ส ามารถจับ ต้ อ งได้ (intangibility) บริ ก ารไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ห รื อ บอก
ความรู้สกึ ได้ ก่อนที่จะมีการซื ้อ ตัวอย่างเช่น คนไข้ ไปหาจิตแพทย์ไม่สามารถบอกได้ ว่าตนจะได้ รับ
บริ การใน รู ปแบบใดเป็ นการล่วงหน้ า ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงผู้ซือ้ ต้ องพยายามวางกฎเกณฑ์
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เกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชน์จากการบริ การที่เขาจะได้ รับเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ในการซื ้อ ในแง่
ของสถานที่ ตัว บุคคล เครื่ องมือ วัสดุที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์และราคา ดังนันผู
้ ้ ขาย
จะต้ อง จัดการสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้เพื่อเป็ นหลักประกันให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถตัดสินใจซื ้อได้ เร็วขึ ้น
1.1 สถานที่ (place) สามารถสร้ างความเชื่ อมั่นและความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูที่ม า
ติดต่อ
1.2 บุค คล (people) พนัก งานที่ ข ายบริ ก ารต้ อ งมี ก ารแต่ง ตัว ที่ เ หมาะสม มี
บุคลิกภาพ มีหน้ าตายิม้ แย้ มแจ่มใส พูดจาไพเราะทาให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจ และมีความ
เชื่อมัน่ ว่าบริการที่ ซื ้อจะดีด้วย
1.3 เครื่ องมื อ (equipment) อุปกรณ์ ภ ายในส านักงานจะต้ องมี ประสิทธิ ภ าพ
ทันสมัย มีการให้ บริการที่รวดเร็วเพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ
1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) การสื่อสาร การโฆษณาและเอกสาร
การ โฆษณาต่างๆ สอดคล้ องกับลักษณะของบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้ า
1.5 สัญลักษณ์ (symbol) คือ ชื่อตราสินค้ าหรื อเครื่ องหมายตราสินค้ าที่ใช้ ในการ
ให้ บริ การเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเรี ยกชื่อได้ ถกู ควรมีลกั ษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริ การที่นาเสนอ
ขาย
1.6 ราคา (price) การกาหนดราคาการให้ บริ การ ควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การ ให้ บริการ ชัดเจนและง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน
2. ไม่ส ามารถแบ่ง แยกการให้ บริ การ (inseparability) การให้ บริ การเป็ นการผลิต
และการ บริ โภค ขณะเดียวกันผู้ขายรายหนึ่งจะสามารถให้ บริ การลูกค้ าในขณะนันได้
้ หนึ่งรายทา
ให้ การขาย บริการอยูใ่ นวงจากดในเรื่ องของเวลา
3. ไม่แ น่น อน (variability) ลัก ษณะของการบริ ก ารไม่ แ น่ น อนขึน้ อยู่กับ ว่ า ผู้ข าย
บริการเป็ น ใคร จะให้ บริการเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร
4. ไม่สามารถเก็บไว้ ได้ (perishability) บริ การไม่สามารถผลิตเก็บไว้ ได้ เหมื อนสินค้ า
ความต้ องการมี ความสม่ าเสมอการให้ บริ การก็ จ ะไม่มี ปัญหาแต่ถ้าลักษณะความต้ องการไม่
แน่นอนจะทาให้ เกิดปัญหาคือการบริการไม่ทนั หรื อไม่มีลกู ค้ า
องค์ ประกอบของการบริการ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552) ในเรื่ องคุ ณ ภาพของการบริ การได้ มี ผ้ ู
ทาการศึกษา และแบ่งลักษณะของคุณภาพของการบริการในแนวทางที่สอดคล้ องกันดังนี ้
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1. การเข้ าถึงลูกค้ า บริ การที่ให้ กับลูกค้ าต้ องอานวยความสะดวกในด้ านเวลา และ
สถานที่ คือ ไม่ให้ ลูกค้ าต้ องคอยนาน ทาเลที่ตงเหมาะสม
ั้
เพื่อแสดงถึงความสามารถของการ
เข้ าถึงลูกค้ า
2. การติดต่อสื่อสาร มีการอธิบายอย่างถูกต้ องโดยอาศัยภาษาที่ลกู ค้ าเข้ าใจง่าย
3. ความสามารถบุคลากรที่ให้ บริ การต้ องมีความชานาญ และมีความรู้ความสามารถ
ในงาน ที่ให้ บริการ
4. ความมีน ้าใจ บุคลากรต้ องมีมนุษย์สมั พันธ์ มีความเป็ นกันเอง มีวิจารณญาณ
5.ความน่าเชื่อถื อ บริ ษัท และบุคลากรต้ องสามารถสร้ างความเชื่อมั่น และความ
ไว้ วางใจ ในการบริ การ โดยเสนอบริ การที่ดีที่สุดให้ แก่ลกู ค้ า สาหรับธุรกิจสายการบิน การตรงต่อ
เวลาเป็ น สิ่งจาเป็ น
6. ความไว้ วางใจ บริการที่ให้ กบั ลูกค้ าต้ องมีความสม่าเสมอ และถูกต้ อง
7.การตอบสนองลูกค้ าพนักงานจะต้ องให้ บริ การ และแก้ ปัญหาแก่ลกู ค้ าอย่างรวดเร็ ว
ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
8. ความปลอดภัย บริการที่ให้ ต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และปัญหาต่างๆ
9. การสร้ างบริ การให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ชื่อเสียงของบริ การที่ลกู ค้ าได้ รับจะทาให้ เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพบริการได้
10. การเข้ าใจ และรู้ จักลูกค้ า พนักงานต้ องพยายามเข้ าใจถึงความต้ องการของ
ลูกค้ า และให้ ความสนใจตอบสนองความต้ องการดังกล่าว ซึง่ ถือเป็ นการให้ ความสาคัญกับลูกค้ า
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์ (2551) การบริการที่มีประสิทธิภาพต้ องคานึงถึงองค์ประกอบ
สาคัญ 5 ประการดังนี ้
1.ผู้รับบริ การ ลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในกระบวนการบริ การ
เพราะความพอใจของลูกค้ าคือเป้าหมายหลักของการบริ การ หากกิจการใดให้ บริ การที่ดี ทาให้
ลูกค้ าพอใจก็ย่อมสามารถรักษาลูกค้ าไว้ ให้ กลับมาใช้ บริการนันต่
้ อไปอีก หรื ออาจจะแนะนาลูกค้ า
ใหม่ให้ ด้วย ซึง่ ส่งผลกิจการมีกาไรและประสบความสาเร็ จเหนือคูแ่ ข่งขันอื่นๆได้ การบริการที่จะให้
ได้ ผลตรงเป้าหมายที่สดุ จึงจาเป็ นต้ องให้ ความสนใจกับลูกค้ าเป็ นพิเศษ
2.การปฏิบตั ิงานบริ การ ผู้ปฏิบตั ิงานในกิจการบริ การทุกคนล้ วนมีความสาคัญต่อ
ความสาเร็ จในการดาเนินงานบริ การทังสิ
้ น้ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่อยู่เบื ้องหลังการหรื อผู้ให้ การริ การที่
ต้ องติดต่อกับลูกค้ าโดยตรง ซึ่งพฤติก รรมของผู้ปฏิบตั ิงานนันมี
้ อิทธิพลต่อคุณภาพของการบริ การ
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ด้ วยเหตุนี ้ผู้ปฏิบตั ิงานบริ การจึงต้ องปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้ าจะเห็นภาพพจน์
ของธุรกิจได้ อย่างดีจากการแสดงของบุคคลากรในองค์กรบริการนัน้
3.องค์กรบริ การ เป้าหมายขององค์กรทุกแห่งมุ่งเน้ นความสนใจที่ความต้ องการของ
ลูกค้ าเสมอ ธุรกิจบริ การก็ต้องเสนอการบริ การที่ผ้ บู ริ โภคชอบพอในบริ การนัน้ ผู้ประกอบการการ
บริการเป็ นผู้รับผิดชอบวางนโยบาย และควบคุมการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจให้ อยูร่ อด และทา
ก าไร เนื่ อ งจากระบบบริ ก ารเป็ นหั ว ใจส าคัญ ของธุ ร กิ จ บริ ก าร การบริ ห ารการ บริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ งานบริ การดาเนินไปได้ ด้วยดีและสามารถสนองความต้ องการต่างๆ ของ
ลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
4.ผลิตภัณฑ์บริ การ ธุรกิจบริ การมีลกั ษณะแตกต่างกันและมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์
บริการ ด้ วยวิธีการให้ บริ การ หรื อการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าแตกต่างกันไปตามนโยบายการให้ การบริ การ
หรื อ วัตถุประสงค์ของการบริ การแต่ละประเภท ผลิตภัณฑ์บริ การนับเป็ นกุญแจสาคัญของการ
บริ การที่ จะสนองความต้ องการของลูกค้ า หรื อผู้มาใช้ บริ การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการสร้ าง
ความพึง พอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า
5.สภาพแวดล้ อมของการบริ การ สภาพแวดล้ อม ในที่นีห้ มายถึง สิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ ได้ แก่ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ต่างๆ รวมทังปั
้ จจัยที่มีผลกระทบต่อ
ร่างกาย เช่น แสง สี เสียง อุณหภูมิ เป็ นต้ น ส่วนบรรยากาศ หมายถึง สภาพความเป็ นไปที่เกิดขึ ้น
ภายในองค์กร เช่น การจัดแบ่งห้ องต่างๆ เป็ นสัดส่วน การประดับตกแตงสถานที่ การปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคลากร ภายในองค์กร เป็ นต้ น องค์กรบริ การที่จาเป็ นต้ องมีการติดต่อใกล้ ชิดกับลูกค้ า
ต่างก็ให้ ความสาคัญ ทัง้ ในด้ านสภาพแวดล้ อมของสถานที่ทางาน และอุปกรณ์ ที่อานวยความ
สะดวกในการปฏิ บัติ ต่ า งๆ อัน จะส่ ง ผลให้ บริ การแก่ ลู ก ค้ า เป็ นไปอย่ า งราบรื่ น รวดเร็ ว ได้
สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศของ การบริ การที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่สร้ างความประทับใจ และ
เอกลักษณ์ของการับรู้การทาให้ เกิดความ แตกต่างในคุณภาพของการบริการได้ เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ องค์ประกอบของการบริ การนัน้ มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้ อง ทังในแง่
้
ของผู้
ให้ บริ การ ผู้รับบริ การ กิจกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ของการบริ การ รวมทัง้ ลักษณะคุณภาพของการ
บริการด้ วย
ความสาคัญของการบริการ
ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2549) อธิบายว่าการให้ บริ การ
ลูกค้ านันมี
้ ความสาคัญ มากขึ ้นในปัจจุบนั เนื่องจากสาเหตุสาคัญ ดังนี ้
1. ลูกค้ ามีความคาดหวังที่สงู ขึ ้นและซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
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2. ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ หันมาใช้ การบริ การเป็ นเครื่ องมือในการแข่งขันกันมาก
ยิ่งขึ ้น
3. การตลาดสายสัมพันธ์ (Relationship Marketing) มีความสาคัญและได้ รับความ
สนใจจากนักการ ตลาดบริการมากยิ่งขึ ้น
เครื่ องมือสาคัญอันหนึง่ ในการแข่งขัน คือ การนาเสนอบริการที่มีคณ
ุ ภาพเหนือกว่าคู่
แข่งขัน และเป็ นคุณภาพที่ดีกว่าอย่างสม่าเสมอ เป็ นการสร้ างคุณค่าให้ เกิดขึ ้นในการขาย ทาให้
ลูกค้ า กลับมาซื ้ออีก คุณภาพในที่นี ้เป็ นคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและเป็ นคุณภาพในทัศนะของ
ลู ก ค้ า (Customer Received Value) ไม่ ใ ช่ คุณ ภาพในทัศ นะของธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ประกอบการที่
ให้ บริการแต่อย่างใด
ดังนัน้ ธุรกิจบริ การจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องคานึงถึงความต้ องการของลูกค้ าและ
คุณค่าต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึ่งรวมถึงคุณค่าด้ านบุคลากร ดานการบริ การ หรื อด้ านภาพลักษณ์
ขององค์การ การปรับปรุ งคุณภาพและการสร้ างสรรค์บริ การใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจะสามารถรักษา
ลูกค้ าไว้ ได้
จริ น รั ต น์ ครองธานิ น ทร์ (2543, อ้ า งใน แก้ ว มณี กิ ง้ เงิ น 2549 : 9-10 อธิ บ ายว่ า
ความสาคัญ ของการบริ การสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเด็น คือความสาคัญต่อผู้รับบริ การและ
ความสาคัญต่อ ผู้ประกอบการหรื อผู้ให้ บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ความสาคัญต่อผู้รับบริ การ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือช่วยตอบสนองความต้ องการ
ส่วน บุคคลและช่วยเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ช่วยตอบสนองความต้ องการส่วนบุคคล ซึ่งในปั จจุบนั มีธุรกิ จหรื อองค์กร
หลากหลายประเภทที่มุ่งตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การทัง้ ทางด้ านร่ างกาย อารมณ์
สัง คม สติปัญ ญา และจิ ตใจ ดัง นัน้ จึง เป็ นหน้ าที่ ของผู้รั บ บริ ก ารที่ ต้ องศึกษาเปรี ย บเที ย บถึ ง
มาตรฐานคุณภาพ การบริการที่ตรงกับความต้ องการของตนเอง
1.2 ช่วยเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต เพราะการที่ผ้ รู ับบริการตรงกับความต้ องการของ
ตนเอง จะทาให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความรู้สึกสะดวก สบาย ซึ่งเป็ นสิ่งที่จะนาไปสู่ความประทับใจและ
ความสุข ต่อไป
2. ความสาคัญต่อผู้ให้ บริ การ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือความสาคัญต่อผู้ประกอบการ
หรื อผู้ ให้ บริการและความสาคัญต่อผู้ปฏิบตั งิ านบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ความสาคัญต่อผู้ประกอบการหรื อผู้ให้ บริ การ จะส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจ
ประสบความสาเร็จทังในด้
้ านผลกาไร และด้ านภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนี ้
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2.1.1 ช่วยเพิ่มผลกาไรระยะยาว เนื่องจากผู้รับบริ การสมัยใหม่ให้ ความสาคัญ
กับ การบริ การมากขึ ้น ดังนัน้ คุณภาพการบริ การจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะทาให้ ธุรกิจสร้ างโอกาสใน
การขาย เพื่อให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
2.1.2 ช่วยสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของธุ รกิ จ การแสดงออกถึง ความเอาใจใสต่อ
ลูกค้ า หรื อผู้รับบริ การตลอดระยะเวลาการให้ บริ การ สิ่งเหล่านี ้จะสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
อันจะนาไปถึงซึ่งการบอกต่อ ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของธุรกิจหรื อองค์กรให้ เกิด
ความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
2.1.3 ลดการเปลี่ยนใจของลูกค้ า เพราะเมื่อลูกค้ าเกิดความไว้ วางใจตอสินคา
และบริ การที่ดีกว่าสินค้ าและบริ การจากแหล่งอื่น โดยเฉพาะลูกค้ าเก่าก็จะมีการซื ้อซ ้าหรื อกลับมา
ใช้ บริการซ ้า รวมทังการแนะน
้
าลูกค้ าใหม่เพิ่มอีกด้ วย
2.1.4 ช่วยพนักงานให้ ปฏิบตั ิงานกับธุรกิจหรื อองค์กรต่อไป เนื่องจากการบริ การ
ที่ดีย่อมจะส่งผลให้ เกิดกาไรสูงและสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในอัตราที่สูงตามไป
ด้ วย ซึง่ ถือว่าเป็ นการรักษาพนักงานให้ อยูก่ บั องค์การได้ อีกวิธีหนึง่
2.2 ความสาคัญต่อผู้ปฏิบตั ิงานบริ การ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
บริ การได้ ก่อให้ เ กิ ดงานบริ การเพิ่มขึน้ ในหลายสาขาอาชีพ แต่ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กั บประเภทของงาน
บริ การและ ความสามารถของพนักงานปฏิบัติงานบริ การแต่ละคนที่ จ ะต้ องฝึ กฝนและพัฒนา
ตนเอง ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2549) บริ การได้ เพิ่มบทบาทและความสาคัญมากขึน้ ในสังคม
ปั จจุบนั เพราะบริ การเป็ นส่วนที่ สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั การขายสินค้ าและสร้ างความจงรักภักดีให้
เกิดกับลูกค้ าได้ หากธุรกิจนันๆ
้ สามารถทาให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจ และความพึงพอใจที่เกิน
ความคาดหวง ความสาคัญของการบริ การอาจแบ่งได้ 2 ประการ คือ ความสาคัญของการบริ การ
ต่อธุรกิจ (ผู้ให้ บริการ) และความสาคัญ ของการบริการต่อลูกค้ า (ผู้รับบริการ)
2.2.1.ความสาคัญของการบริ การต่อธุรกิจ
มีรายได้ เพิ่มขึ ้น จากการที่ลกู ค้ ายอมจ่ายเงินมากขึ ้น เพื่อได้ รับบริ การที่ดีขึ ้น เช่น
โรงพยาบาลที่ มี เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ทัน สมัย มี บ ริ ก ารครบวงจร ราคาค่า บริ ก ารอาจจะสูง กว่า
โรงพยาบาล ที่ให้ บริการปกติทวั่ ไป เป็ นต้ นมีรายได้ ตอ่ เนื่องและลดการสูญเสียลูกค้ า การให้ บริ การ
หลังการขายเพื่ อสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่อง เช่น บริ ษัทรถยนต์ บริ ษัทเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จะเน้ นการ
ให้ บริ การหลังการขาย เพื่อสร้ าง ความสัมพันธ์ ที่ดี และรักษาลูกค้ าให้ อยู่กับบริ ษัทตลอดไป มี
ความสามารถในการอยู่รอดและการสร้ างกาไรระยะยาว อันเนื่องจากการให้ บริ การ ลูกค้ าที่เป็ น
เลิศ และลูกค้ าเกิดความพึงพอใจก็จะบอกต่อและแนะนาความพึงพอใจที่ได้ รับให้ แก่คน อื่นทราบ
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ธุรกิจ ก็จะได้ ลกู ค้ ารายใหม่จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of mouth) ของลูกค้ าราย เก่า
นั่นเอง การมีภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดี จากการให้ บริ การที่ดีทาให้ สร้ างความแตกต่างจากคู่
แข่งขันได้ มีความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันจากคูแ่ ข่งขันที่ไม่ม่งุ เน้ นการบริ การ เนื่องจากการบริ การ
ที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ ยาก
2.2.2 ความสาคัญของการบริการต่อลูกค้ า
ได้ รับความพึง พอใจมากขึน้ จากการได้ รับ บริ การที่ ดี ในปั จ จุบันนอกจากตัว
สินค้ าแล้ ว การบริการได้ เข้ ามามีสว่ นสาคัญที่ทาให้ สินค้ านันตอบสนองความต้
้
องการและความพึง
พอใจให้ แก่ ผู้บริโภคได้ เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะการให้ ความสาคัญกับลูกค้ า และการสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้ าจะ ช่วยรักษาลูกค้ าใหม่ความจงรั กภักดี ตลอดไปลดต้ นทุนการแสวงหาธุ รกิ จ ที่ จ ะ
ให้ บริ การรายใหม่ กล่าวคือ ลูกค้ าที่ได้ รับบริ การที่ดีจาก ธุรกิจรายได้ มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้
บริการกับธุรกิจรายอื่น เนื่องจากต้ องเสียเวลาและต้ นทุนในการ แสวงหาธุรกิจบริ การรายใหม่ และ
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ร้ ูจกั และไม่ค้ นุ เคยกับธุรกิจรายใหม่นนั ้
สรุ ป ได้ ว่ า ความส าคัญ ของการบริ ก ารนัน้ ขึ น้ กับ 2 ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ ผู้
ให้ บริการ และผู้รับบริการ
ความหมายของคุณภาพการบริการ (Service Quality)
อนุวฒ
ั น์ ศุภชุติกลุ (2539) คุณภาพบริ การ หมายถึง ความสอดคล้ องระหว่างความ
คาดหวัง และความต้ องการของผู้ใช้ บริ การหรื อลูกค้ าต่อบริ การที่ได้ รับ ซึ่งคุณภาพการบริ การนัน้
จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้ อผิดพลาดต่าง ๆ ส่งผลก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดี
และตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการจนผู้ใช้ บริการเกิดความประทับใจและความพึงพอใจ
พูลพร แสงบางปลา (2539) คุณภาพเป็ นไปตามความต้ องการหรื อความพึงพอใจของลูกค้ าที่ให้
ความสาคัญกับความต้ องการ และความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักและการดาเนินการ ต้ องมี
หลักการดี การบริ หารที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคในการให้ บริ การที่ทนั สมัย และได้ มาตรฐานเชิง
วิชาชีพ
วีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2542) คุณภาพมีความมีความแตกต่างตามมุมมองของแต่
ละคนขึ ้นอยูก่ บั ว่าใครเป็ นผู้วิเคราะห์แต่คณ
ุ ภาพสามารถสรุปเขียนออกมาเป็ นสูตรดังนี ้
คุณภาพ = ความพอใจของลูกค้ า
Wisher and Corney (2001, อ้ า งใน ศิริ พ ร เจริ ญ ศรี วิ ริ ย ะกุล , 2554: 18) กล่า วว่า
คุณภาพการให้ บริ การมีแนวทางการศึกษาที่สาคัญ คือ การวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า SERVQUSL ซึ่งทัง้
สองท่าน เสนอว่า คุณภาพการ ให้ บริการเป็ นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นเลิศของบริ การ
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ซึ่งการบริ การนันมี
้ ความแตกต่างจากสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคสามารถประเมินคุณค่าของสินค้ าไปก่อนที่
จะตัดสินใจ ซื ้อได้ โดยประสาทสัมผัส แต่ผ้ บู ริ โภคไม่สามารถที่จะประเมินการบริ การได้ เนื่องจาก
การบริการที่ไม่มีตวั ตนและเราไม่สามารถจับต้ องได้
สรุ ปได้ ว่า คุณภาพขอบการบริ การนัน้ ขึ ้นกับความคาดหวังและความต้ องการของ
ผู้รับบริการ รวมทังความพึ
้
งพอใจและคุณภาพที่ได้ รับจากบริการนัน้
แนวคิดด้ านคุณภาพบริการ (Service Quality)
Parasuraman (1985) พบว่าปั ญหาที่เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพของบริ การ (Service
Quality) เกิดจากการนาเสนอบริ การของกิจการที่ลูกค้ ารับรู้ (Perceived Service) ไม่ตรงกับการ
บริ การที่ลกู ค้ าคาดหวัง (Expected Service) ดังนัน้ Parasuraman และคณะ (1985) จึงได้ ศกึ ษา
ถึงรูปแบบของการวัดคุณภาพบริการในองค์กรต่างๆ เล่น ธนาคาร อูซ่ อ่ มรถ สานักงานบัญชี บริการ
ซักแห้ ง สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรมภัตตาคาร หน่วยควบคุมแมลง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้ าที่มารับ
บริ การเป็ นหลักและเรี ยกรูปแบบการวัดคุณภาพบริ การนี ้ว่า ” แบบจาลองช่องว่าง ” (Gap Model)
ประกอบด้ วยช่องว่าง 5 ประการ (Parasuraman, Zeithaml & Berry. 1985: 44-46)
1. ช่องที่ 1 (Gap 1) เป็ นช่องว่างที่เกิดขึ ้น ระหว่างความคิดเห็นของลูกค้ าเกี่ ยวกับ
การบริ ก ารที่ คาดหวัง ไว้ แ ละความคิด เห็ น ของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ ความคาดหวัง ของลูก ค้ า
(Management Perceptions of customer Expectations) ช่องว่างนีท้ าให้ เกิดผลกระทบต่อการ
ประเมินผลของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อช่องว่างนี ้คือ
1.1 ขาดการศึกษาถึงความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า
1.2 มีการติดต่อสื่อสารที่น้อยเกินไป ระหว่างผู้ให้ บริ การในหน่วยงาน ส่วนงาน
ขององค์กร
1.3 สายการบังคับบัญชามีการแบ่งแยกผู้ให้ บริ การหลายคนจากผู้บริ หารชันสู
้ ง
ทาให้ ข้ อมูลที่ได้ รับผู้ใช้ บริการที่ให้ ข้อมูลกลับไปยังผู้บริหารนันไม่
้ มีคณ
ุ ค่า
2. ช่องว่างที่ 2 (Gap 2) เป็ นช่องว่างที่เกิดขึน้ ระหว่างความคิดเห็นของผู้ให้ บริ การ
เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้ า และข้ อกาหนดเรื่ องคุณภาพ (Service Quality Specifications)
ช่องว่างนี ้ทาให้ เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพการบริ การในมุมมองของลูกค้ ามีปัจจัย 4 ประการ ที่
เกี่ยวข้ องคือ
2.1 ข้ อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพบริการไม่ชดั เจน
2.2 ขาดการรับรู้ในสิ่งที่มองเห็นได้
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2.3 มีข้อจากัดในการใช้ เทคโนโลยีของบุคลากรที่จะทาให้ งานบริ การมาตรฐาน
ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่บุคลากรสามารถรับประกันลูกค้ าได้ ว่าคุณภาพบริ การที่ให้ มีความสม่าเสมอ ไม่มี
เป้าประสงค์โดยตรงที่มีความสัมพันธ์กบั มาตรฐานของลูกค้ า และความคาดหวัง
3. ช่องว่างที่ 3 (Gap 3) เป็ นช่องว่างที่เกิดขึ ้นระหว่างข้ อกาหนดเรื่ องคุณภาพ และ
การบริ การจริ งที่ให้ กบั ลูกค้ า (Service Delivery) จะมีผลกระทบต่อคุณภาพบริ การจากจุดยืนของ
ลูกค้ า ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อช่องว่างนี ้ คือ
3.1 บทบาทของบุคลากรที่ ไ ม่ชัดเจนทาให้ ไ ม่แน่ใจว่าผู้บริ การหรื อผู้จั ดการมี
ความ คาดหวังอย่างไรต่องานที่ทา
3.2 ขาดทักษะ การฝึ กอบรมที่จาเป็ นในการทางาน หรื อการใช้ เทคโนโลยี
3.3 บทบาทขัดแย้ ง ของบุคคลที่ ไ ม่ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า ภายในและลูกค้ าภายนอก
4. ช่องว่างที่ 4 (Gap 4) เป็ นช่องว่างที่เกิดขึ ้นจากการบริ การจริ งที่ให้ แก่ลูกค้ าและ
การติดต่อสื่อสาร ไปยังลูกค้ าในเรื่ องของการบริ การ การติดต่อสื่อสารภายนอกจะมีผลต่อความ
คาดหวังของลูกค้ าต่อการบริการที่ได้ รับ (External Communications to customers) ช่องว่างนี ้ทา
ให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพบริการจากจุดยืนของลูกค้ า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อช่องว่าง คือ
4.1 ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในหน่วยงานระดับเดียวกัน
4.2 การให้ คาสัญญาแก่ผ้ ใู ช้ บริการมากเกินไป
5. ช่องว่างที่5 (Gap 5) เป็ นความแตกต่างระหว่างบริ การที่ลูกค้ าคาดหวังไว้ และ
บริการ ที่ได้ รับจริง
สรุป ช่องว่างเรื่ องคุณภาพบริ การจะหมดไปเมื่อมีการลดช่องว่างทัง้ 4 ประการ การ
ตัดสินใจของลูกค้ าทังในแง่
้
บวกและแง่ลบจะเป็ นตัว ตัดสินคุณภาพการบริ การว่าสูงหรื อต่าในการ
วัดคุณภาพการบริ การ และการใช้ แบบจาลองนี ้จะ เน้ นหนักไปที่การบริ การที่ลูกค้ าคาดหวังและ
การบริการที่ลกู ค้ าคาดว่าจะได้ รับ (Expected service perceived service gap : P-E)

28

ภาพประกอบ 2 ช่องว่าง (ปั ญหา) ของคุณภาพบริ การ
ที่มา : ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549) ช่องว่างคุณภาพบริการ หน้ า 90
การกาหนดคุณภาพบริ การดังกล่าวของผู้รับบริ การนันเกิ
้ ดขึ ้นจากประสบการณ์ในอดีต
ของ ผู้รับบริ การจากคาพูดปากต่อปากและจากการทาการส่งเสริ มการขายของโรงพยาบาลซึ่งจะ
ทาให้ ผู้รับบริ การเกิดความคาดหวังต่อคุณภาพบริ การ ที่เรี ยกว่า บริ การที่คาดหวัง (Expected
Service) และใช้ เกณฑ์ในการตัดสินใจใช้ บริ การของโรงพยาบาลเมื่อไปรับบริ การแล้ วได้ รับบริ การ
ที่ได้ รับจริ งที่ เรี ยกว่าบริ การที่ รับรู้ (Expected Service) ซึ่งผู้รับบริ การจะเปรี ยบเทียบบริ การที่
คาดหวังกับ บริ การที่รับรู้ หากบริ การที่คาดหวังเท่ากับหรื อสูงกว่าบริ การที่รับรู้ ผู้รั บบริ การจะเกิด
ความพึง พอใจ ต่อการบริ การนัน้ และจะกลับเข้ ามารั บบริ การอี กในทางกลับกัน หากบริ การที่
คาดหวังต่ากว่าบริการที่รับรู้ ผู้รับบริการจะไปแสวงหาบริการที่อื่นแทน
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ
ตัวแบบการวัดคุณภาพบริ การของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) และ
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปนุ่ (2554) เป็ นการวัดคุณภาพบริ การที่ได้ รับความนิยมในการ
นามาใช้ อย่างแพร่หลายถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ในการประเมินคุณภาพการให้ บริ การการรับรู้ของผู้เขา
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รับ บริ การอย่างไรก็ตามจากผลงานการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของซีแทมล์และคณะมาก
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างคุณภาพการให้ บริ การโดยแบ่งระยะ การวิจยั
เป็ นระยะได้ แก่
ระยะที่ 1 การศึกษาวิจยั กับกลุ่มผู้ให้ บริ การและผู้เข้ ารับบริ การเชิงคุณภาพจากหลาย
บริษัทและนาผลที่ได้ มาพัฒนารูปแบบการให้ บริการ
ระยะที่ 2 การศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์เน้ นการศึกษาจากผู้เขารับบริ การโดยเฉพาะโดย
นารูปแบบคุณภาพการให้ บริการในระยะที่ 1 มาทาการปรับปรุงเป็ นเครื่ องมือ SERVQUAL
ระยะที่ 3 การศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ เหมือนระยะที่ 2 มีการขยายการวิจยั ให้ มีความ
ครอบคลุมบริษัทต่างๆมากขึ ้นและดาเนินงานหลายขันตอน
้
เริ่ มต้ น ด้ วยการวิจัย ในสานักงานจานวน 89 แห่งจาก 5 บริ ษัทชัน้ นาในด้ านการ
บริ การ จากการสัม ภาษณ์ กลุ่ม ผู้หารแบบเจาะลึก และทาการวิจัยสารวจในทุกกลุ่ม ต่อมาได้
ทาการศึกษาในธุรกิจบริ การ 6 ประเภท ได้ แก่ธุรกิจบริ การซ่อมบารุง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจบริ การ
ประกัน ธุรกิจบริ การโทรศัพท์ทางไกล ธุรกิจบิการธนาคารสาขาย่อยและ ธุรกิจบริ การนายหน้ าซื ้อ
ขาย
ระยะที่ 4 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ให้ บริการ
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
(2554) กล่ า วถึ ง คุณ ภาพบริ ก ารว่ า คุณ ภาพบริ ก ารเกิ ด จากผลลัพ ธ์ ร ะหว่ า งความคาดหวัง
(Expected) และการรับรู้ (Perceived) ของผู้ใช้ บริ การและจากการทาวิจัยในธุรกิจบริ การพบว่า
ความต้ องการ หรื อความคาดหวังในคุณลักษณะของบริ การที่เป็ นสิ่งบงชี ้คุณภาพและได้ กาหนด
มิตทิ ี่จะใช้ วดั คุณภาพในการให้ บริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิตไิ ด้ แก่
มิตทิ ี่ 1 ลักษณะของการบริการ (Appearance)
มิตทิ ี่ 2 ความไว้ วางใจ (Reliability)
มิตทิ ี่ 3 ความกระตือรื อร้ น (Responsiveness)
มิตทิ ี่ 4 สมรรถนะ (Competence)
มิตทิ ี่ 5 ความมีไมตรี จิต (Courtesy)
มิตทิ ี่ 6 ความน่าเชื่อถือ (Creditability)
มิตทิ ี่ 7 ความปลอดภัย (Security)
มิตทิ ี่ 8 การเข้ าถึงบริการ (Access)
มิตทิ ี่ 9 การติดต่อสื่อสาร (Communication)
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มิตทิ ี่ 10 การเข้ าใจลูกค้ าหรื อผู้รับบริการ (Understanding of Customer)
ต่อมาตัวแบบ SERVQUAL ถูกนามาทดสอบซ ้าโดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มโดย
นาตัวแบบวัด SERVQUAL แบ่งออกเป็ น2ส่วนได้ แก่ ส่วนที่ 1 คือแบบสอบถามในการวัดความ
คาดหวัง การ บริ การจากองค์การส่วนที่คือการวัดการรับรู้ หลังจากได้ รับบริ การแล้ ว ส่วนที่ 2 การ
แปลคะแนนจาก ตัวแบบวัด SERVQUAL ทาได้ โดยการนาคะแนนการรับรู้ บริ การลบด้ วยคะแนน
ความคาดหวังในการ บริการทังนี
้ ้การศึกษาวิจยั ดังกล่าวได้ ทาการทดสอบความเที่ยงตรงและความ
น่าเชื่อถือพบว่าตัว แบบ SERVQUAL สามารถแบ่งมิติออกได้ เป็ น 5 มิติหลักโดยการยุบบางมิติ
เข้ าด้ วยกันซึง่ ยังคงมี ความสัมพันธ์กบั การวัด คุณภาพในการให้ บริ การทัง้ 10 มิตเิ ดิม ทังนี
้ ้ตัวแบบ
SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหม่ประกอบด้ วย
1. ความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibility) ได้ แ ก่ สิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ลัก ษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้ เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเช่นอาคาร สถานที่อปุ กรณ์และ เครื่ องมือ
ทางการแพทย์ ต่างๆการแต่งกายของเจ้ าหน้ าที่รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ เู ข้ ารับบริ การ รู้สึก
ถึงการดูและความเอาใจ ใส่ใจบริการจากผู้ให้ บริการ
2.ความเชื่ อถื อไว้ วางใจได้ (Reliability) คือความสามารถในการให้ บริ การ ตามที่
ผู้รับบริ การต้ องการหรื อที่ได้ สัญญาไว้ และควรเป็ นไปได้ ตามวัตถุประสงค์ของการบริ การนันได
้
อย่างถูกต้ องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมทาให้ ผ้ รู ับบริการสามารถไว้ วางใจได้
3.การตอบสนองต่อลูกค้ า (Responsiveness) คือการตอบสนองในการ ให้ บริ การ
จากผู้ให้ บริ การอย่างไม่รีรอความพร้ อมที่จะให้ การบริ การให้ แก่ผ้ รู ับบริ การได้ อย่างรวดเร็ ว โดยที่
ผู้รับบริการใช้ ระยะเวลาในการรอคอยไม่นานและผู้รับบริการสามารถเข้ าถึงการบริ การได้ ง่าย
4.การให้ ค วามเชื่ อ มั่น ตอลูก ค้ า (Assurance) คื อ การรั บ ประกัน ว่า ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร มี
ทัก ษะความรู้ และความสามารถในการให้ บ ริ ก ารรวมทัง้ มี จ ริ ย ธรรมในการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้
ผู้รับบริการมัน่ ใจได้ วา่ การบริการมีความปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
5.ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) คือการดูแลและ ให้ บริการ
อย่างเอาใจใส่มีความเข้ าใจปั ญหาและความต้ องการของผู้รับบริ การโดยเน้ นการให้ บริ การ และ
แก้ ปัญหาแก่ผ้ รู ับบริการเป็ นรายบุคคล
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ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริ การใน SERQUAL และ
ปัจจัยพื ้นฐานสาหรับการประเมินคุณภาพบริการ
ที่มา: Parasuraman,A. Zeithaml, V.A.; & Berry.L.L. (Parasuraman, 1990). The
customer view of service quality. “Delivering Quality Service”.
การกาหนดปั จจัยคุณภาพการบริ การใน SERVQUAL ทัง้ 5 ปั จจัยพื ้นฐานที่ผ้ บู ริ โภค
ใช้ ใน การกาหนดความรั บรู้ ต่อคุณภาพการบริ การ โดยความรับรู้ ของผู้บริ โ ภคต่อคุณภาพการ
บริ การมีผล มาจากขนาดและทิศทางของช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการับรู้ ตอ่ การบริ การ
Parasuraman (1998) เมื่อมีความคาดหวังของผู้บริ โภคต่อคุณภาพการ บริ การมีมากกว่าความ
รับรู้จากการบริ การที่ได้ รับจริ ง (ES > PS) ผู้บริ โภคจะไม่พอใจในการบริ การ ที่ได้ รับ และความไม่
พอใจจะเพิ่มมากขึ ้นเมื่อความต่างของระดับความคาดหวังและความรับรู้สงู ขึ ้น หากความคาดหวัง
ของผู้บริ โภคต่อคุณภาพการบริ การมีคา่ เท่ากับการรับรู้จริ งจากการบริ การที่ได้ รับ จริ ง (ES = PS)
ผู้บริ โภคจะรู้ สึกพอใจต่อการบริ การ และหากความรับรู้ จากการบริ การที่ได้ รับจริ งมี ค่ามากกว่า
ความคาดหวังของผู้บริ โภคต่อการบริ การ (ES < PS) ก็จะเป็ นการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ เหนือกว่า
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ความพึงพอใจที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวัง และผู้บริ โภคจะรู้สึกพอใจเพิ่มมากขึ ้นเมื่อความต่างของ ระดับ
ความคาดหวังและความรับรู้สงู ขึ ้น (Parasuraman, Zeithaml & Berry. 1989: 133)
สรุป SERVQUAL เป็ นเครื่ องมือสาหรับการวัดคุณภาพการบริ การตามความคาดหวัง
ของ ลูกค้ าและการได้ รับบริการเหล่านันจริ
้ ง โดยถ้ า (ES > PS) ผู้บริโภคจะไม่พอใจในการบริ การที่
ได้ รับ (ES = PS) ผู้บริโภคจะรู้สกึ พอใจต่อการบริ การ และ (ES < PS) ผู้บริโภคจะรู้สกึ ประทับใจใน
การ บริการที่เขาได้ รับ ซึง่ มีมากกว่าความคาดหวัง
การวัดคุณภาพงานบริการ (Measuring Service Quality: The SERVQUAL System)
ยุพ าวรรณ วรรณาวาณิ ช ย์ (2548) การวัด คุณ ภาพงานบริ ก ารจะเน้ น เกี่ ย วกับ
โปรแกรมการวิจยั ระบบ เริ่มต้ นที ผู้บริโภค เช่น การสัมภาษณ์กลุม่ เฉพาะ (Focus Groups) ทาให้
ทราบถึง คุณภาพงานบริการ สรุปได้ เป็ น 5 ด้ าน
ความมีตวั ตนจับต้ องได้ (Tangible)
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
ความมัน่ ใจ (Assurance)
การเอาใจเขาใส่ใจเรา (Empathy)
จากตัว แบบความพึ ง พอใจซึ่ ง เป็ นพื น้ ฐานน าไปสู่ คุ ณ ภาพนั น้ ได้ มาจากการ
เปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้ าต่องานบริ การนันร่
้ วมกับลักษณะทัง้ 5 ประการ
พัฒนาสู่เครื่ องมืออย่างหนึ่ง ที่ เรี ยกว่า “SERVQUAL” เครื่ องมือนี ้มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ส่วนที
หนึ่งเป็ นส่วนที่ เกี่ ยวกับความ คาดหวังของลูกค้ าต่อธุรกิจที่ ให้ บริ การเป็ นเลิศในอุตสาหกรรม
บริ การที ต้ องการศึกษามีทงหมด
ั้
22 ข้ อ ส่วนที่สองเป็ น การวัดความรับรู้ ของผู้บริ โภคต่อ ธุรกิจ
หนึง่ ในอุตสาหกรรมบริ การเดียวกันมี 22 ข้ อ เช่นเดียวกับส่วนแรก ผลการวัดทัง้ 2 ส่วนจะถูกนามา
เปรี ยบเทียบกัน เพื่อหาความแตกต่างของคะแนนสาหรับแต่ละด้ าน ถ้ า ความแตกต่างมีน้อยเท่าไร
แสดงว่าความคาดหวังในคุณภาพงานบริ การสูงมากเท่านัน้ ความคาดหวังของ ลูกค้ าสามารถวัด
ออกมาเป็ น 7 ระดับคะแนนตังแต่
้ ไม่มีความจาเป็ นจนถึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ในทานองเดียวกัน
การให้ คะแนนการรับรู้ ของลูกค้ าก็จะมี 7 ระดับคะแนนเช่นกัน เริ่ มจากเห็นด้ วยอย่างยิ่ง จนถึงไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง สรุ ปได้ ว่า SERVQUAL เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ วัดความคาดหวัง และการรั บรู้ ของ
ลูกค้ า รวม 44 ข้ อ ใน 5 ด้ านของคุณภาพการให้ บริการ

33
ความมีตวั ตนจับต้ องได้ SERVQUAL นี ้จะเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผู้บริ โภค
กับผลการ ปฏิบตั ิงานของธุรกิจที เกิดจากความสามารถของธุรกิจในการจัดการกับสิ่ งทีจบั ต้ องได้
ดังนันส่
้ วนที่เน้ นด้ านนี ้ คือ
1. เน้ นที่อปุ กรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกทางวัตถุ
2. เน้ นที่ตวั พนักงาน และวัสดุในการติดต่อสื่อสาร
คาถามที่ใช้ สาหรับลักษณะด้ านความมีตวั ตนจับต้ องได้ ประกอบด้ วยคาถามเกี่ยวกับ
ความ คาดหวัง 4 ข้ อ (E1-E4) และการรับรู้ 4 ข้ อ (P1-P4) คะแนนที่ได้ คาถามความคาดหวังจะ
เป็ นความคาดหวัง จากบริ ษัทที่ ให้ บ ริ การที่ เ ป็ น เลิ ศภายในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ในขณะที่คะแนนจากคาถามการรับรู้ จะเกิดจากบริ ษัทหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมนัน้ (บริ ษัท ก.)
คะแนนจากการรับรู้จะถูกนามาเปรี ยบเทียบ กับคะแนนจากความคาดหวั ง ซึ่งจะชี ้ให้ เห็นตัวแปรที
สร้ างความแตกต่างได้ ถ้ าความแตกต่างมีน้อยแสดง ว่าการรับรู้ และความคาดหวังของลูกค้ ามี
ความใกล้ เคียงกันคาถามที ใช้ สาหรับด้ านความมีตวั ตนจับต้ องได้ มีดงั นี ้
ความคาดหวังด้ านความมีตวั ตนจับต้ องได้
E 1. บริษัทที่เป็ นเลิศต้ องมีอปุ กรณ์ที่ทนั สมัย
E 2. สิ่งอานวยความสะดวกของบริษัทที่เป็ นเลิศต้ องเห็นได้
E 3. พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศต้ องมีความสุภาพเรี ยบร้ อย
E 4. วัตถุที มีความเกี่ยวข้ องกับบริการ เช่น วารสารบริษัท งบการเงินจะต้ องเห็นได้
ใน บริษัทที่เป็ นเลิศ
รับรู้ด้านความมีตวั ตนจับ ต้ องได้
P 1. บริษัท ก. มีอปุ กรณ์ที่ทนั สมัย
P 2. สิ่งอานวยความสะดวกของบริษัท ก. เห็นได้
P 3. พนักงานของบริษัท ก. มีความสุภาพเรี ยบร้ อย
P 4. วัตถุที มีความเกี่ยวข้ องกับบริการ เห็นได้ ในบริษัท ก.
ความน่าเชื่อถือ โดยทัว่ ไปแล้ วความน่าเชื่อถือจะสะท้ อนมาจากความสม่า เสมอและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท บริ ษัทสามารถรักษาระดับการให้ บริ การได้ ตลอดเวลา
หรื อไม่ คุณภาพมีการแปรไปตามการให้ บริ การแต่ละครัง้ หรื อไม่ บริ ษัทให้ บริ การตามที สัญญาไว้
หรื อไม่ การเรี ยก เก็บค่าบริการมีความถูกต้ องหรื อไม่ รวมทังการบั
้
นทึกข้ อมูลมีความถูกต้ องหรื อไม่
มีอะไรสร้ างความขุ่น ข้ องใจให้ ลกู ค้ าบ้ างนอกจากตัวผู้ให้ บริ การ ส่วนใหญ่แล้ ว ผู้บริ โภคพร้ อมจะ
จ่ายเงินถ้ าผู้ให้ บริการสามารถ แสดงออกให้ เห็นว่า เขาจะได้ รับบริการตามที ได้ สญ
ั ญาไว้
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ในการประเมินคุณภาพด้ านความน่าเชื่อถือตาม SERVQUAL นันจะใช้
้
คาถาม 5 ข้ อ
ถ้ าผลที่ออกมาปรากฏมีความล้ มเหลวในด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การย่อมหมายถึงกิจการไม่
ประสบ ความสาเร็จคาถามที่ใช้ มีดงั นี ้
ความคาดหวังด้ านความน่าเชื่อถือ
E 5. เมื่อบริษัทที่เป็ นเลิศสัญญาว่าจะทาอะไรแล้ ว บริษัทก็จะทาเช่นนัน้
E 6. เมื่อลูกค้ ามีปัญหา บริษัทที่เป็ นเลิศจะแสดงความจริงใจในการแก้ ปัญหานัน้
E 7. บริษัทที เป็ นเลิศจะให้ บริการที่ถกู ต้ องเหมาะสม ตังแต่
้ การให้ บริการครัง้ แรก
E 8. บริษัทที่ เป็ นเลิศจะให้ บริการตรงตามเวลาที่ ได้ สญ
ั ญาไว้
E 9. บริษัทที่ เป็ นเลิศต้ องไม่มีประวัตวิ า่ มีข้อผิดพลาดในการให้ บริ การ
การรับรู้ด้านความน่าเชื่อถือ
P 5. เมื่อบริษัท ก. สัญญาว่า จะทาอะไรแล้ วบริษัทก็จะทาเช่น นัน้
P 6. เมื่อคุณมีปัญหา บริษัท ก. แสดงความจริงใจในการแก้ ปัญหานัน้
P 7. บริษัท ก. ให้ บริการได้ ถกู ต้ องเหมาะสม ตังแต่
้ การบริการครัง้ แรก
P 8. บริษัท ก. ให้ บริการตรงตามเวลาที่ได้ สญ
ั ญาไว้
P 9. บริษัท ก. ไม่มีประวัตวิ า่ มีข้อผิดพลาดในการให้ บริการ
ความรับผิดชอบ ความรับชอบเป็ นผลที่สะท้ อนมากจากการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ จะ
ให้ บริ การ การวัดคุณ ภาพงานบริ การด้ านความรับผิดชอบตาม SERVQUAL นันจะเกี
้
่ยวข้ องกับ
ความเต็ม ใจ และ/หรื อ ความพร้ อมของพนักงานที่ จะให้ บริ การ โอกาสที่ลูกค้ าจะเผชิญหน้ ากับ
สถานการณ์ที่ พนักงานเอาแต่พดู คุยกันเอง โดยละเลยความต้ องการของลูกค้ า ลักษณะเช่นนี ้ เป็ น
ตัวอย่างที่ เรี ยกว่าไม่ รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบยังเป็ นผลสะท้ อนจากการเตรี ยมการของบริษัทในการให้ บริ การ เช่น
ภัตตาคารที เปิ ดใหม่จะไม่โฆษณาเปิ ดร้ านในเวลากลางคืนเพราะระบบส่งมอบบริ การนี ้ จะต้ อง
กระทาต่อ หน้ าฝูงคนจานวนมาก ดังนันจึ
้ งต้ องลดความล้ มเหลวของบริ การให้ เกิดน้ อยที่ สุด ผลที่
ตามมาคือมีการ ร้ องเรี ยนจากลูกค้ าน้ อยลงด้ วย
คาถามเพื่อใช้ ประเมินคุณภาพงานบริ การด้ านความรับผิดชอบมีดงั นี ้ความคาดหวัง
ด้ านความรับผิดชอบ
E 10. พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศจะบอกลูกค้ าอย่างชัดเจนว่า จะให้ บริการเมื่อใด
E 11. พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศจะต้ องพร้ อมที จะให้ บริการลูกค้ าได้ ทนั ท่วงที
E 12.พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศจะต้ องเต็มใจที จะช่วยเหลือลูกค้ า
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E 13. พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศจะต้ องไม่ยงุ่ เกินไปที จะตอบสนองต่อคาร้ องขอ
ของลูกค้ า
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
P 10. พนักงานของบริษัท ก. บอกท่านอย่างชัดเจนว่าจะให้ บริการเมื่อใด
P 11. พนักงานของบริษัท ก. พร้ อมที่ จะให้ บริการท่านได้ ทนั ท่วงที
P 12. พนักงานของบริษัท ก. มีความเต็มใจจะช่วยเหลือท่าน
P 13. พนักงานของบริษัท ก. ไม่ยงุ่ มาก จนไม่สามารถตอบสนองคาร้ องขอของท่าน
ความมัน่ ใจ ความแน่นอนจะเป็ นภาพรวมของความสามารถ (Competence) ของ
บริ ษั ท มารยาทของพนัก งาน (Courtesy) และความปลอดภัย (Security) เมื่ อ มารั บ บริ ก าร
ความสามารถของ พนักงานจะเกี่ยวข้ องกับความรู้ และทักษะในงานบริ การเพื่อนาความเชื่ อถื อ
และความมัน่ ใจมาสู่ลูกค้ า มารยาทจะดูได้ จากปฏิกิริยาของพนักงานที่มีต่อลูกค้ าว่าเป็ นอย่างไร
พนักงานที่ มี ม ารยาทจะเป็ นพนักงานที่ สุภ าพ มี ความเป็ นมิ ต ร มี ความหวัง ดี สนใจที่ จ ะดู แ ล
ทรัพย์สินของลูกค้ า เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ใช้ กระดาษ ปูในรถขณะซ่อมเพื่อไม่ให้ เบาะและพรมเลอะ
ความปลอดภัยเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึง่ ในการประเมินคุณภาพงาน
บริ การ ด้ านความแน่นอน ความปลอดภัยเป็ นความรู้สึกว่าเขาหรื อเธอจะไม่พบกับอันตราย ความ
เสี่ยงและความ กังวลใดๆ เมื่อมารับบริ การ เช่น การใช้ บริการตู้ ATM กิจการจะต้ องพิจารณาทาเล
ที่ตดิ ตังตู
้ ้ ATM ให้ ลกู ค้ า รู้สกึ ว่า ปลอดภัยถ้ าจะมาถอนเงิน คาถามที่ ใช้ ถามความแน่นอนมีดงั นี ้
ความคาดหวังด้ านความแน่นอน
E 14. พฤติกรรมของพนักงานในบริษัทที่เป็ นเลิศ จะสร้ างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า
E 15. ลูกค้ าของบริษัทที่เป็ นเลิศจะรู้สกึ ปลอดภัยเมื่อใช้ บริ การ
E 16. พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศจะมีมารยาทดีอย่างสม่าเสมอต่อลูกค้ า
E 17. พนักงานของบริษัทที่เป็ นเลิศจะมีความรู้ที จะตอบคาถามลูกค้ า
การรับรู้ด้านความแน่นอน
P 14. พฤติกรรมของพนักงานบริษัท ก. สร้ างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า
P 15. ท่านรู้สกึ ปลอดภัยเมื่อใช้ บริการกับบริ ษัท ก.
P 16. พนักงานบริษัท ก. มีมารยาทดีอย่างสม่าเสมอต่อท่าน
P 17. พนักงานบริษัท ก. มีความรู้ที่ จะตอบคาถามท่าน
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การเอาใจเขามาใส่ใจเรา บริ ษัทจะต้ องเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าและให้ บริ การ
ตรงกับ ความต้ องการเหล่านันแก่
้ ลกู ค้ า โดยคิดว่าถ้ าเราได้ รับบริ การนันเราจะมี
้
ความรู้สกึ อย่างไร
ลูกค้ าก็จะมี ความรู้สกึ เช่น เดียวกัน คาถามที ใช้ ถามเกี่ยวกับการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีดงั นี ้
ความคาดหวังด้ านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
E 18. บริษัทที่ เป็ นเลิศจะต้ องใส่ใจลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
E 19. บริษัทที่ เป็ นเลิศจะต้ องจัดเวลาให้ ลกู ค้ าทุกรายสะดวกที จะมารับบริการ
E 20. บริษัทที่ เป็ นเลิศจะต้ องมีพนักงานที ใส่ใจลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
E 21. บริษัทที่ เป็ นเลิศจะยึดหลักความสนใจของลูกค้ าเป็ นหัวใจสาคัญ
E 22. พนักงานของบริษัทที่ เป็ นเลิศจะต้ องเข้ าใจความต้ องการที่ เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้ า
การรับรู้ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
P 18. บริษัท ก. ให้ ความใส่ใจตัวท่าน
P 19. บริษัท ก. จัดเวลาให้ ลกู ค้ าทุกรายสะดวกที่ จะมารับบริการ
P 20. บริษัท ก. มีพนักงานที่ เอาใจใส่ทา่ นโดยเฉพาะ
P 21. บริษัท ก. ยึดความสนใจของท่านเป็ นหัวใจสาคัญ
P 22. พนักงานของบริษัท ก. เข้ าใจความต้ องการที่ เฉพาะเจาะจงของท่าน
ความสาเร็จในการให้ บริการ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2551) ทาการศึกษาเรื่ องความสาเร็จในการให้ บริ การ และแบ่ง
องค์ประกอบออกเป็ น 7 ประการ ดังนี ้
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ การให้ บริ การที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ผ้ รู ับบริ การหรื อ
ลูกค้ า เป็ นหลัก โดยผู้ให้ บริ การจะต้ องถื อเป็ นหน้ าที่ โดยตรงที่ จ ะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ผู้รับบริ การ เกิดความพึงพอใจมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพราะผู้ใช้ บริ การมีจดุ มุ่งหมายในการมารับ
บริการ และ คาดหวังให้ มีการตอบสนองความต้ องการนัน้
2. ความคาดหวังของผู้รับบริ การ ผู้ให้ บริ การจาเป็ นจะต้ องรับรู้ และเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
ความ คาดหวัง พื ้นฐาน ตลอดจนสารวจความคาดหวังของผู้รับบริ การ เพื่อสนองบริ การที่ตรงกบ
ความ คาดหวัง ซึง่ จะทาให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความพึงพอใจ
3. ความพร้ อมในการให้ บริ การ ประสิทธิภาพของการให้ บริ การขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อม
ที่จะ ให้ บริการในสิ่งที่ผ้ รู ับบริการต้ องการภายในเวลา และรูปแบบที่ต้องการ
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4. ความมีคุณค่าของการับริ การ คุณภาพของการให้ บริ การที่ตรงไปตรงมา ไม่เอา
เปรี ยบ ลูกค้ า รวมทังความพยายามที
้
่จะทาให้ ลกู ค้ าชอบ และพอใจกับบริการที่ได้ รับ ย่อมแสดงถึง
คุณค่า ของการบริการที่ค้ มุ ค่าสาหรับผู้รับบริการ การให้ บริการมีลกั ษณะ และวิธีการที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ คุณค่าของการให้ บริการจึงขึ ้นอยูก่ บั สิ่งที่ผ้ รู ับบริการได้ รับ และเกิดความรู้สกึ พึงพอใจ
5. ความสนใจต่อการให้ บริการ การให้ ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้ าทุกระดับ และ
ทุก คนอย่างยุติธรรมหรื อเท่าเทียมกันนับเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุด เพราะลูกค้ าทุกคนต่างก็ต้องการ
ได้ รับ บริการที่ดีด้วยกันทังสิ
้ ้น
6. ความสุภาพในการให้ บริการ การต้ อนรับ และให้ บริการลูกค้ าด้ วยใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม
แจ่มใส และท่าทีที่สภุ าพอ่อนโยนของผู้ให้ บริ การ แสดงถึงความมีอธั ยาศัย และบรรยากาศของการ
ให้ บริ การที่เป็ นมิตร อบอุ่น และเป็ นกันเอง ซึ่งส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความพึงพอใจต่อบริ การที่
ได้ รับ
7. ความมีประสิทธิ ภ าพในการให้ บริ การ ความสาเร็ จ ของการให้ บริ การขึน้ อยู่กับ
ความเป็ น ระบบที่มีขัน้ ตอนในการให้ บริการที่ชดั เจน การกาหนดปรัชญาหรื อแผน และการพัฒนา
กลยุ ท ธ์ ใ น การให้ บริ ก ารเพื่ อ ให้ การบริ ก ารมี คุ ณ ภาพสม่ า เสมอเป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพของการ ให้ บริการ แนวคิดด้ านคุณภาพบริการ
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับคุณภาพการบริ การ เบื ้องต้ น สรุ ปได้ ว่า การบริ การ
คือ กิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้ อีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อสนองความต้ องการ และให้ เกิดความพึงพอใจซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ไม่อาจจับต้ องได้ แต่มีความสาคัญอย่างมากต่อธุรกิจ โดยคุณภาพการบริ การ ขึน้ กับ
ความคาดหวังก่อนรับบริ การ และความพึงพอใจหลังจากได้ รับบริ การ ซึ่งเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวัด
เรี ยกว่า SERQUAL Model โดยแบ่งออกเป็ น 5 มิติ คือความมีตวั ตนจับต้ องได้ (Tangible), ความ
น่าเชื่อถือ (Reliability), ความรับผิดชอบ (Responsiveness), ความมัน่ ใจ (Assurance) และการ
เอาใจเขาใส่ใจเรา (Empathy) หากสามารถลดช่องว่างตรงส่วนนีไ้ ด้ มากเท่าไหร่ ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริการที่มีมากยิ่งขึ ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล
ความหมายของโรงพยาบาล
โดยทั่วไปโรงพยาบาล คือ สถานที่ที่ด้วยพร้ อมอุปกรณ์ และบุคลากรที่ให้ บริ การ
รั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ วย ตลอด 24 ชั่ ว โมง ทุ ก วั น โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก ( World Health
Organization - WHO) ได้ ให้ ความหมายของโรงพยาบาลไว้ ว่า “Hospital is an integral part of a
social and medical organization, the function of which is to provide for the population
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complete health care, both curative and preventive, and whose out- patient services reach
out to the family in its home environment, the hospital is also a center for the training of
health workers and biosocial research.” และในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ก็
ได้ ให้ ความหมายของโรงพยาบาลไว้ ว่า สถานที่รวมถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้ เพื่อการประกอบโรค
ศิลปะตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้ วย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรื อการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้ วย
วิชาชีพทันตกรรม ทังนี
้ ้โดยกระทาเป็ นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ แต่ไม่
รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้ วยยาซึง่ ประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ
ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า โรงพยาบาล คือ องค์การที่ดาเนินงานด้ านการแพทย์ ทัง้ ใน
สถานที่ตงของโรงพยาบาลและในชุ
ั้
มชน มีหน้ าที่ให้ บริ การสาธารณสุขทุกด้ านแก่ประชาชน ทัง้
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค/ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรื อลักษณะที่จะเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื น้ ฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่ วย นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถานที่
ฝึ กอบรมบุคลากรด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา การค้ นคว้ า และการวิจยั ใน
ด้ านการแพทย์ ด้ านการสาธารณสุข และด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการแก้ ปัญหาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการของโรงพยาบาล
จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียร (2549) การบริ การทางการแพทย์ เป็ นการบริ การทางวิชาชีพ
ที่เกิดขึ ้นตามความต้ องการของสังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ทงั ้
ในภาวะสุขภาพดี และในภาวะเจ็บป่ วย ทังด้
้ านร่างกาย จิต สังคม และอารมณ์
การให้ บริการทางการแพทย์แก่ผ้ ปู ่ วยจะต้ องยึดหลักใหญ่ 4 ประการคือ
1. ช่วยให้ ผ้ ูป่วยเป็ นตัวของตัวเอง โดยบุคลากรทางการแพทย์จะตองรั บฟั ง ความ
คิดเห็น ด้ วยความเข้ าใจ และจริงใจต่อผู้ป่วย
2. ช่วยผู้ป่วยให้ หายกลับคืนสภาวะปกติโดยเร็ วที่สุด บุคลากรด้ านการแพทย์ต้อง
เข้ าใจว่า ความเจ็บป่ วย คือ การที่สขุ ภาพไม่ปกติฉะนันบุ
้ คลากรทางการแพทย์จะต้ องทาหน้ าที่ให้
เสมือนครู อธิบายสอน และแนะนา ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับบริการที่จาเป็ น
3. ป้องกันผู้ป่วยจากอันตรายหรื อจากการติดโรค บุคลากรทางการแพทย์จะต้ อง
พยายามระมัดระวังอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที่อาจเกิดจากเครื่ องมือ รวมถึงการป้องกัน และควบคุมการติด
เชื ้อ จากผู้อื่น จากบุคลากรทางการแพทย์ และตัวผู้ป่วยเอง
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4. ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ เป็ นอย่างปกติ
คุณลักษณะบริการทางการแพทย์
ยงยุทธ พงษ์ สภุ าพ (2541) กล่าวว่า การบริ การที่ดีนอกจากจาเป็ นต้ องอาศัยความรู้
ความสามารถของผู้ให้ บริ การแล้ ว ยังต้ องอาศัยระบบบริ การที่มีโครงสร้ างเอื ้อให้ เกิดบริ การที่ดีด้วย
ซึง่ คุณสมบัตขิ องการให้ บริการที่ดีสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1.การดูแลอย่างองค์รวม
ผู้รับบริ การจะไม่ถูกมองเป็ นเพี ยงแต่คนไข้ หรื อผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ แต่จะมองไปถึง
ความ เชื่อ ความกลัว ความกังวลใจ หรื อข้ อสงสัยที่เกิดขึ ้น (Psychological Approach) ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการเข้ าใจผู้รับ บริ การในเชิ ง สัง คม เศรษฐกิ จ และขนบธรรมเนี ยมประเพณี
(Socio- cultural and Economic) อีกด้ วย เพื่อประโยชน์ในการสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริ การ
และ ผู้รับบริการ ในลักษณะมีความเข้ าใจซึง่ กันและกัน (Mutual Understanding) ทาความเห็นให้
ตรงกัน (Mutual Agreement) มีการตัดสินใจร่ วมกัน (Common Decision) และนาการตัดสินใจ
นัน้ ไป ประยุกต์ใช้ หรื อปฏิ บัติ (Decision Implementing) ตลอดจนส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพใน การดูแลตนเอง (Self-reliance) ของคนไข้ หรื อผู้รับบริการ
2.การดูแลอย่างต่อเนื่อง
การดูแลผู้รับบริ การทังผู
้ ้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานบริ การควรได้ รับการดูแล
ตังแต่
้ เริ่ มมีปัญหาสุขภาพจนกระทัง่ ปั ญหานันสิ
้ ้นสุด หรื อในทางอุดมคติคือ ตังแต่
้ เกิดจนตายซึ่ง
จาเป็ นต้ องมีการจัดระบบเพื่อให้ เกิดการติดตามได้ อย่างต่อเนื่องทังในระดั
้
บรายบุคคล และระดับ
ครอบครัว การเกิดความต่อเนื่องได้ นนเป็
ั ้ นผลมาจากการให้ ดแู ลอย่างองค์รวม การเริ่มต้ นด้ ว ยการ
เข้ าใจถึงสภาพจิตใจ (Empathic Approach) จะช่วยทาให้ ผ้ รู ับบริ การยอมรับที่จะมาติดตามผล
ถึง แม้ ในการให้ บริ การบางอย่า งอาจไม่ต อบสนองสิ่ง ที่ คนไข้ ห รื อผู้รั บบริ ก ารต้ องการ (Initial
Demand) ได้ ทงหมด
ั้
การที่ยงั คงมีปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องจะทาให้ เกิดความสัมพันธ์ซึ่งมีลกั ษณะ
เข้ าใจซึ่งกัน และกัน (Empathic Relationship) และจะทาให้ ผ้ ูให้ บริ การสามารถให้ บริ การแบบ
องค์รวมได้ ใน ที่สดุ ซึง่ การดูแลอย่างองค์รวม และการดูแลอย่างต่อเนื่องนันช่
้ วยส่งเสริมกันและกัน
3.การดูแลอย่างผสมผสาน
ประกอบด้ วยการให้ บริ การทัง้ ด้ านการรักษา (Curative) การป้องกัน (Preventive)
การส่งเสริ มสุขภาพ (Promotion) และการฟื น้ ฟูสภาพ (Rehabilitation) ในทางปฏิบตั ิ การสงเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรคตลอดจนการให้ ความรู้ แก่ผ้ รู ับบริ การหรื อผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
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สถานพยาบาล สามารถดาเนินการควบคุมไปกับการรักษาโรค ถ้ าสถานบริ การให้ การดูแลในเรื่ อง
การรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) จะช่วยทาให้ เกิดศรั ทธา และความเชื่อมั่นมากขึน้
ส่งผลให้ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการให้ ความรู้มีประสิทธิภาพตามมา
อย่างไรก็ ตามการดูแลอย่างผสมผสาน มีสว่ นเชื่อมโยงกับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และการดูแลองค์
รวม เป็ นอย่างสูง ทัง้ การดูแลอย่างต่อเนื่ อง และการดูแลองค์รวมจะช่วยให้ เกิ ดความชัดเจน
ระหว่างผู้ ให้ บริ การ และผู้รับบริ การมากขึ ้นว่า ลักษณะการให้ การดูแลที่เหมาะสมในขณะนัน้ คื อ
อะไร ในแง่มมุ ของ การดูแลอย่างผสมผสานไม่ว่าจะเป็ นการรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริ มสุขภาพ
หรื อ ฟื น้ ฟูสภาพกับแต่ละบุคคล ครอบครัวหรื อแม้ แต่ชมุ ชน คุณลักษณะทังสามประการจะส่
้
งเสริ ม
ซึ่งกันและกัน หากขาดประการใดประการหนึ่งจะทา ให้ ส่วนที่เหลือขาดประสิทธิภาพในตัวเองลง
ไปทันที
การบริ การของโรงพยาบาลควรจะให้ อยู่ในรูปของความต้ องการของผู้รับบริ การโดย
คานึงถึงความต้ องการพืน้ ฐานของมนุษย์ ซึ่งความต้ องการพืน้ ฐานของผู้ป่วยจะเป็ นไปในแนว
เดี ย วกั น กั บ บุ ค คลทั่ ว ไป เพราะผู้ รั บ บริ ก ารก็ ม นุ ษ ย์ บุ ค คลหนึ่ ง แต่ ค วามเจ็ บ ปวดท าให้
ความสามารถ ทางด้ านร่ างกาย และจิตใจของผู้รับบริ การถูกจากดลง ผู้รับบริ การจึงไม่สามารถ
ตอบสนองได้ ตาม ความต้ องการของตนเองหลายประการนอกจากนี ้ผู้รับบริ การแต่ละรายมาจาก
ครอบครัว ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่แตกต่างกัน จึงมีระดับความต้ องการ
ที่แตกต่าง กัน ความคาดหวังเกี่ยวกับบริ การพยาบาลที่ได้ รับก็แตกต่างกัน ดังนันการให้
้
บริ การจึง
อาศัยพื ้นฐานความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความต้ องการของผู้ป่วยแต่ละคน เพราะบริ การเป็ นสิ่งที่
สาคัญ และ จาเป็ นอย่างยิ่งก่อให้ เกิดความพึงพอใจในบริการ
ปั จ จุบัน ปั ญ หาในการให้ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลพบว่ า บุค ลากรยัง ขาดความรู้
ความสามารถ ในการตัดสินใจที่ถกู ต้ อง ทาให้ การรับรู้ยงั ไม่ได้ มาตรฐานขาดระบบการกากับ และ
การ ตรวจสอบคุณภาพ การให้ บริ การที่ล่าช้ า ผู้ป่วยได้ รับบริ การไม่ครบถ้ วน ได้ แก่ การที่ผ้ ูป่วย
ไม่ได้ รับ การดูแลเอาใจใส่จากผู้ให้ บริ การเท่าที่ควร ได้ รับการตรวจวิ นิจฉัยที่ไม่ละเอียด ทาให้ เกิด
ความไม่พึง พอใจนาไปสู่ภาพพจน์ที่ไม่ดี ของโรงพยาบาลซึ่งทาให้ เกิดกรณีฟ้องร้ องโรงพยาบาล
(อนงค์ เอื ้อวัฒนา, 2542)
แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมโรงพยาบาล
Lashley (2000) กล่าวว่า อุตสาหกรรมโรงพยาบาลมุ่งเน้ นไปยังความพึงพอใจของ
คนไข้ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างแรกของการให้ บริ การ ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้ให้ บริ การและผู้ม ารับบริการ
ขึ ้นอยู่กับลักษณะของการให้ บริ การ รวมไปถึงทัศนะคติในการให้ บริ การลูกค้ าของพนักงานและ
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สิ่ ง แวดล้ อมภายในโรงพยาบาล Brotherton (1999) จากสองสิ่ง ที่ กล่าวมานี จ้ ะ สร้ างบริ การที่
สามารถสร้ างความประทับใจให้ กับคนไข้ ได้ อย่างไม่ร้ ูลืม Hemmington (2007) โรงพยาบาลเป็ น
สถานที่ที่สร้ างขึ ้นเพื่อรักษาคนไข้ ดังนันจึ
้ งต้ องสามารถให้ บริ การและรับรองคนไข้ ได้ หลากหลาย
รูปแบบ จากแนวคิดของ Pizam (2008) กล่าวไว้ ว่าโรงพยาบาลต้ องมีความสามารถ ในการสร้ าง
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญให้ กบั คนไข้ ที่มารักษาและพักฟื น้ ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลหลาย
แห่งมีวิธีในการทาให้ คนไข้ ร้ ู สึกดีโดยการปรับใช้ กลยุทธ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม โรงพยาบาล Studer
(2003) วิธีนี ้เป็ นวิธีที่เสริ มสร้ างกระบวนการและสร้ างปฏิสมั พันธ์ผ่าน ประสบการณ์ของคนไข้ และ
ยังรวมถึงวิธีที่แสดงถึงการต้ อนรับด้ วยความจริ งใจ หลักการด้ าน จิตวิทยาและมีการจัดการด้ าน
อารมณ์ที่ดีของคนไข้ R Ferguson (1990)
Jabnoun (2003) กล่าวว่าอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนับเป็ นส่วนแบ่งใหญ่ที่สุดของ
แหล่งข้ อมูลด้ านสุขภาพของรัฐบาล ถึงอย่างไรก็ตาม รัฐก็ยงั ไม่ได้ ม่งุ เน้ นนโยบายด้ านสุขภาพและ
การวิ จัย ในประเทศก าลัง พัฒ นา โรงพยาบาลในประเทศก าลัง พัฒ นาใช้ ท รั พ ยากรมากกว่ า
อุตสาหกรรมด้ านสุขภาพอื่นๆ ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐบาลจะ
อยู่ที่ประมาณ 50-80 เปอร์ เ ซ็ นต์แ ต่อัต ราค่าใช้ จ่า ยที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง จะแตกต่างกันไปตามแต่ล ะ
ประเทศ จากการวิเคราะห์ในภาคการบริ การเพื่อสุขภาพในหลายๆประเทศ ได้ ให้ ความเห็นว่ า
ค่าใช้ จ่ายที่สงู มากในโรงพยาบาลมีความเกี่ยวข้ องกับการที่โรงพยาบาลนันขาดประสิ
้
ทธิภาพทาง
เทคนิคและการบริ หารจัดการภายในโรงพยาบาล ในการควบคุมค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาลและ
การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริ หารจัดการและบทบาทของโรงพยาบาลในส่วนของการบริ การเพื่อ
สุขภาพ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการบริหารโรงพยาบาลด้ วยความเป็ นมืออาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ ้นมาเนื่องจาก โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วย
ได้ อย่างพอเพียง จากเดิมที่โรงพยาบาลเอกชนมีขนาดเล็ก บริ หารแบบครอบครัวและได้ รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ แต่ปัจจุบนั ได้ มีการพัฒนาธุรกิจจนเป็ นกิจการขนาดใหญ่ มีการบริ หารที่
ได้ รับมาตรฐานนานาชาติ (JCI) ส่งผลให้ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็ นที่ยอมรับและมี ทิศทาง
ขยายอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลเอกชนของไทยแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ตามจานวนเตียง ดังนี ้
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จ านวนเตี ย งผู้ป่ วยมากกว่า 200 เตี ย ง มัก ตัง้ อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั มี 34 แห่งหรื อคิดเป็ นสัดส่วน ประมาณ 10% ของโรงพยาบาลเอกชน
ทัง้ หมด ตัว อย่า งเช่น โรงพยาบาลกรุ ง เทพ, โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ , โรงพยาบาลพญาไท,
โรงพยาบาลธนบุรี เป็ นต้ น
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โรงพยาบาลขนาดกลาง จานวนเตียงผู้ป่วย 31 – 200 เตียง มีจานวนประมาณ 234
แห่ง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ , โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน และโรงพยาบาล
ลาดพร้ าว เป็ นต้ น
โรงพยาบาลขนาดเล็ก จานวนเตียงผู้ป่วย 1 – 30 เตียง มีจานวนประมาณ 76 แห่ง
เช่น โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ เป็ นต้ น
ด้ วยปั จ จัยและสถานการณ์ ก ารแข่ง ขันที่สูงขึน้ ทาให้ โรงพยาบาลเอกชนได้ มี การ
รวมกลุ่มกันเพื่อสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ และควบรวมกิจการเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งทางธุรกิจใน
ด้ านการแข่งขันให้ สงู ขึ ้น โดยมีกลุม่ โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ ดังนี ้
กลุ่ม กรุ ง เทพดุสิ ต เวชการ ประกอบไปด้ ว ย กลุ่ม โรงพยาบาลกรุ ง เทพ 15 แห่ ง ,
โรงพยาบาลสมิ ติเ วช 3 แห่ง , โรงพยาบาลบี เ อ็ น เอช 1 แห่ง , โรงพยาบาลพญาไท 4 แห่ง และ
โรงพยาบาลเปาโล 4 แห่งกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี ประกอบไปด้ วย กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี และ
กลุ่มโรงพยาบาลรามคาแหง โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มบางกอก เชน
ฮอสปิ ทอล ประกอบด้ วย กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 6 แห่งและ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็น
เตอร์ 1 แห่ง
คลินิกพิเศษพรีเมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
คลิ นิกพิเ ศษพรี เ มี่ ยมโรงพยาบาลรั ฐ บาล ถูกก่อตัง้ ขึน้ เพื่ อให้ เ ป็ น ศูน ย์ กลางทาง
การแพทย์ที่ให้ บริ การดูแล รักษาและให้ คาปรึกษาอย่างครบวงจร ด้ วยมาตรฐานระดับสากล JCI
(Joint Commission International) โดยเป้ า หมายเพื่ อ สร้ างรายได้ ให้ กั บ องค์ ก ร และคณะ
แพทยศาสตร์ อย่างยัง่ ยืน โดยเน้ นการบริ การที่เป็ นเลิศซึ่งเป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผู้ป่วยที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ วในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค โดยทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
สาขาต่างๆ โดยผู้ป่วยนัน้ มีปัจจัยเพียงพอที่ สามารถเข้ าถึง บริ การ ดังนัน้ คลินิกพิเศษพรี เมี่ ยม
โรงพยาบาลรัฐบาล ที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั จึงถูกจากัดในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
หรื อโรงเรี ยนแพทย์ คือ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในอนาคตโรงพยาบาลสัง กัดกรุ งเทพมหานคร ก็มีแนวนโยบายในการเปิ ดการให้ บริ การคลินิก
พิเศษพรี เมี่ยม เช่นกัน โดยนาร่อง 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน และ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2561)
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล สรุปได้ ว่าโรงพยาบาล คือ
สถานที่สาหรับให้ บริ การด้ านสุขภาพแก่ผ้ ปู ่ วย โดยมักที่จะมุ่งเน้ นการส่งเสริ ม ป้องกัน รักษา และ
ฟื น้ ฟูภาวะความเจ็บป่ วย หรื อโรคต่างๆ ทังทางร่
้
างกายและทางจิตใจ โดยในปั จจุบนั โรงพยาบาล
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ได้ ถกู แบ่งประเภทตามการดูแลควบคุมบริ การเป็ น โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน แต่
ด้ วยอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในปั จจุบนั นันมุ
้ ่งเน้ นไปที่ความพึงพอใจของคนไข้ เป็ นสิ่งสาคัญเป็ น
ลาดับแรกของการให้ บริ การ ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้ให้ บริ การและผู้มารับบริ การขึ ้นอยู่กับลักษณะ
ของการให้ บริ การ ความรวดเร็ วในการได้ รับบริ การ รวมไปถึงทัศนะคติในการให้ บริ การลูกค้ าของ
พนักงานและสิ่งแวดล้ อมภายในโรงพยาบาล โดยผู้รับบริ การยินดีที่จ่ายเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ได้ รับความ
พึงพอใจเหล่านี ้ จึงส่งผลให้ โรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่ง ได้ มีการปรับโครงสร้ างและการบริ หาร
บางส่วน เพื่อให้ บริการกับผู้ป่วยกลุม่ นี ้โดยเรี ยกว่าคลินิกพิเศษพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ความหมายของความคาดหวัง
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) กล่า วว่า ความคาดหวัง (Expectation)
หมายถึง ทัศนคติเกี่ยวกับความปรารถนา หรื อความต้ องการของผู้บริ โภคที่พวกเขาคาดหมายว่า
จะเกิดขึ ้นในบริ การนันๆ
้ ลูกค้ าชื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการที่เฉพาะเจาะจง
และลูกค้ าจะประเมินผลของการชื ้อโดยมีพื ้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ รับซีแทมล์ ; พาราสุรา
มาน; และ เบอร์ รี (Ziethaml; Parasusuraman; & Berry. 1988: Online) ได้ กล่ า วว่ า ความ
คาดหวังของผู้รับบริ การ เป็ นการแสดงออกถึงความต้ องการของผู้รับบริ การที่จะได้ รับบริ การ จาก
หน่วยงานหรื อองค์การที่ทาหน้ าที ในการให้ บริการ โดยความคาดหวังของผู้รับบริการนี ้ย่อมมีระดับ
แตกต่างกันไปมากบ้ างน้ อยบ้ างขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น ความต้ องการส่วนบุคคล การ
ได้ รับคาบอกกล่าว ประสบการณ์ที่ผา่ นมา เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของโมเดลความคาดหวัง (Expectation Model)
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2547) Expectation หรื อความคาดหวังของลูกค้ าแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันจะประกอบด้ วยความคาดหวังใน 2 ระดับ และระยะห่างที่ยอมรับได้ รวมเป็ น 3
องค์ประกอบด้ วยกัน คือ
1.ระดับบริ การที่ ปรารถนา (Desired Service) หรื อความคาดหวังที่ ลูกค้ าหวังไว้ ว่า
จะได้ รับซึง่ เป็ นสิ่งที่ลกู ค้ ามีความต้ องการและเชื่อว่ามีที่จะได้ รับบริการ หรื อควรจะได้ รับบริการ
2.ระดับบริ การที่ พอรับได้ (Adequate Service) ระดับบริ การที่ พอรับได้ เป็ นระดับ
บริการที่ต่าที่สงู ที่ผ้ บู ริโภคจะยอมทนได้ โดยปราศจากความไม่พอใจ
3.ระยะห่างที่ ยอมรั บได้ (Zone of Tolerance) พื น้ ที่ ที่ อยู่ระหว่างระดับ บริ ก ารที่
ปรารถนากับระดับบริ การที่ พอรับได้ เรี ยกว่าเขตที่ สามารถยอมทนได้ งานบริ การที่ เสนอแก่
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ผู้บริ โภคถ้ าอยู่ในเขตพื ้นที่ นี ้ ผู้บริ โภคจะยอมทนได้ แต่ถ้าการให้ บริ การอยู่ในระดับต่ากว่าระดับ
บริการที่ พอรับได้ หรื ออยู่ นอกพื ้นที่ นี ้ ผู้บริโภคจะไม่สามารถยอมรับได้

ภาพประกอบ 4 โมเดลของความคาดหวัง
ที่มา: ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2537). ตัวแบบความคาดหวังของผู้บริโภค. หน้ า 49.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการสร้ างความคาดหวังของลูกค้ าต่อการประเมินคุณภาพบริการ
1. Word of Mouth Communication เป็ นปั จจัยแรกที มีอิทธิพลต่อ การสร้ างความ
คาดหวัง ในคุณ ภาพบริ การเพราะบริ การเป็ นสิ่ง ที่ จับต้ องยาก ทาให้ มี ความเสี่ ยง เพราะไม่
สามารถทดลองก่อนได้ ลูกค้ าจึงต้ องหาข้ อมูลด้ วยการสอบถามเอาจากเพื่อนหรื อญาติที่เคยใช้
บริการนันๆ
้ มาก่อน
2. Personal Needs and Preferences เป็ นความต้ องการที่ เป็ นรสนิยมส่วนตัว อัน
เนื่องมาจากพื ้นฐานทางด้ านสังคม การศึกษา ครอบครัว ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นต้ น
3. Past Experiences เป็ น ประสบการณ์ ใ นอดี ต ที่ ส ะสมมา ถ้ า เราไปรั บ ประทาน
อาหารที่ ภัตตาคารอิตาลี แห่งหนึ่งเป็ นประจา เจ้ าของร้ านมักจะจัดของหวานชิ ้นพิเศษให้ เสมอทุก
ครัง้ ที่ ไปเมื่อลูกค้ าไปรับประทานอาคารที่ ภัตตาคารนี ้ อีก ก็ย่อมคาดหวังว่า จะได้ รับการดูแลที่
เป็ นพิเศษในลักษณะนี ้ อีกบริ การที่ คาดไว้ ล่วงหน้ า เขตที่ สามารถยอมทนได้ บริ การในแบบอุดม
คติเช่นเคย แต่ถ้าลูกค้ าไม่เคยรับการดูแลที่ เป็ นพิเศษในลักษณะนี ้มาก่อน แต่ได้ รับเป็ นครัง้ แรก
ลูกค้ าจะรู้สกึ พอใจเป็ นพิเศษเหนือความคาดหมาย
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4. External Communication ได้ แก่ การลงโฆษณาเพื่อสร้ างภาพพจน์ เป็ นการให้
ข้ อมูลกับ ลูกค้ าล่วงหน้ าเพื่อให้ ลูกค้ าสะสมข้ อมูลในการสร้ างความคาดหวังก่อนตัดสินใจมาใช้
บริการสินค้ าของ บริษัท เป็ นต้ น
โดยสรุปความคาดหวัง เป็ นความรู้สกึ นึกคิด ของบุคคลที่คาดการณ์ลว่ งหน้ า ต่อบาง
สิ่งบางอย่างว่า ควรจะเป็ น หรื อควรจะเกิดขึ ้น โดยระดับขึ ้นอยู่กบั ระยะห่างของคาดหวัง และการ
ยอมรับได้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรั บรู้
ความหมายของการรั บรู้
Peter Drucker ผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการจัดการของโลกเขียนบทความที่อธิบายว่า การ
รับรู้คือ ความจริง (Reality) ของสิ่งนัน้ หมายความว่า ความจริงของสิ่งต่างๆ คือการรับรู้ตอ่ สิ่งนันๆ
้
นัน่ เอง ไม่มีใครรู้วา่ ตัวตนจริงๆ ของสิ่งนัน้ เป็ นอย่างไรแต่รับรู้วา่ สิ่งนันคื
้ ออะไรการรับรู้จงึ เป็ นความ
จริง ของสิ่งนัน้
บุคคลจะถูกรุ มล้ อมด้ วยสิ่งเร้ าซึ่งมาจากสิ่งแวดล้ อมผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกสัมผัส
(senses) โดยการเห็น ได้ ยิน ได้ กลิ่น ได้ รส และสัมผัส หรื อประสารทสัมผัส ตา หูจมูก ลิ ้น และผิว
กายและ บุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะที่สนใจ สุธรรม รัตนโชติ (2553)
กระบวนการรับรู้ (Perception Process) เป็ นกระบวนการทางความคิด (cognitive
process) ที่ประกอบด้ วย สิ่งเร้ า (stimuli) ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้ อมของการดาเนินชีวิต กระบวนการ
รั บ รู้ (Perception Process) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการสัง เกต เลื อ กและการแปลความหมายและ
ก่อให้ เกิดการ ตอบสนอง (Response)โดยมีทศั นคติความรู้สึกแรงจูงใจ พฤติกรรม เหล่านี ้เป็ นต้ น
การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) เมื่อบุคคลเปิ ดรับต่อสิ่งเร้ าและตังใจรั
้ บต่อสิ่งเร้ าที่เข้ ามา
กระทบแล้ ว บุคคลจะเลือกสรร เฉพาะสิ่งเร้ าที่ตรงกับความต้ องการและทัศนคติของตนเท่านัน้ ใน
แต่ละกรณีดงั กล่าว บุคคลจะ เลือกเปิ ดรับต่อสิ่งเร้ าโดยอาศัยพื ้นฐานทางจิตวิทยาของตนเองเป็ น
หลัก และด้ วยเหตุที่สิ่งเร้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่มากมายหลาย
รูปแบบกระบวนการเลือกรับรู้จงึ แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ การเปิ ดรับ การตังใจรั
้ บและการเลือก
รับรู้รายละเอียด
1.การเปิ ดรับ (Exposure) การเปิ ดรับเกิดขึ ้นเมื่อประสาทสัมผัสของบุคคลได้ รับการ
กระตุ้นจากสิ่งเร้ าทาให้ เกิด ความรู้สกึ เช่น การได้ เห็น การได้ ยิน การได้ ฟัง และการได้ กลิ่น เป็ นต้ น
การเปิ ดรับอาจเกิดขึ ้น หรื อไม่เกิดขึ ้นก็ได้ ขึ ้นอยู่ กับ ว่าบุคคลให้ ความสนใจต่อสิ่งเร้ านัน้ หรื อไม่
บุคคลจะเลือกเฉพาะสิ่ง เร้ าที่สนใจและจะหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับสิ่งเร้ าที่ไม่สาคัญ และไม่นา่ สนใจ
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2.การตังใจรั
้ บ (Attention) การตังใจรั
้ บเป็ นกระบวนการซึ่งบุคคลจะแบ่งปั นความ
สนใจมาสูส่ ิ่งเร้ าอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะอัน เป็ นกิจกรรมทางจิตใจ (Mental activity)
3.การเลือกรับรู้ (Selective perception) บุคคลจะเลือกรับรู้ สิ่งเร้ าที่มากระทบจะไม่
รับรู้ทกุ อย่างเนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความ ต้ องการทัศนคติประสบการณ์และคุณลักษณะส่วน
บุคคลต่างๆ ไม่เหมือนกัน การเลือกรับรู้ หมายความว่าบุคคล2 คน อาจรับรู้โฆษณาแตกต่างกันคน
หนึง่ อาจเชื่อตามที่กล่าวอ้ าง แต่อีกคน หนึง่ อาจพิจารณาคา กล่าวอ้ างนันว่
้ า ไม่เป็ นความจริง
การเลือกรับรู้ ของบุคคลเกิดขึน้ ในทุกขัน้ ตอนในกระบวนการรั บรู้ นัน้ คือการเลื อก
เปิ ดรับ (selective exposure) เกิดขึ ้นเพราะความเชื่อของบุคคลเป็ นตัวชักจูงให้ บคุ คลเลือกสิ่งที่จะ
ฟั งหรื อ สิ่งที่จะอ่าน การเลือกจัดองค์ประกอบ (selective organization) เกิดขึ ้น เพราะบุคคลจัด
ข้ อมู ล สอดคล้ องตามความเชื่ อ ของเขารวมทั ง้ การเลื อ กแปลความหมาย ( selective
interpretation) เกิดขึ ้น เพื่อว่า สิ่งที่รับรู้มานันจะได้
้
สอดคล้ องกับความเชื่อและทัศนคติจองตนที่มี
อยูเ่ ดิม
การจัดองค์ประกอบการรับรู้ (Perceptual Organization) การจัดองค์ประกอบการ
รับรู้ หมายถึงการที่บคุ คลจัดข้ อ มูลจากแหล่งต่างๆ เข้ าด้ วยกันให้ เป็ นระเบียบเพื่อให้ มีความหมาย
ที่เข้ าใจได้ มากขึ ้นและเพื่อให้ สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้ ถกู ต้ อง
หลักพืน้ ฐานของการจัดองค์ประกอบการรั บรู้ คือ “การรวมกลุ่ม ” (integration) ซึ่ง
หมายความว่า บุคคลรับรู้ สิ่งเร้ าในลักษณะเป็ นภาพรวม (an organized whole) ไม่ได้ มองสิ่งเร้ า
แต่ ละส่วนที่แยกกัน การมองเป็ นภาพรวมจะช่วยให้ การประมวลข้ อมูลเพื่อให้ เข้ าใจความหมายได้
ง่าย ซึง่ สอดคล้ องตามหลัก จิตวิทยาของเกสตัลท์ (Gestale psychology) ที่กล่าวไว้ วา่ "ส่วนรวมมี
ความสาคัญ มากกว่า ส่วนย่อยรวมกัน " (The whole is greater than the sum of the parts)
คาว่า “Gestalt” เป็ นภาษาเยอรมัน ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบที่รวมกัน ทังหมด
้
หรื อรู ปแบบ รวม
(Total configuration or whole pattern) ทฤษฎีของเกสตลัทท์ เกี่ยวกับการรวมกลุม่ เพื่อการรับรู้ ที่
สาคัญ ได้ แก่ หลักการเติมส่วนที่ขาดให้ สมบูรณ์หลักการจัดกลุ่ม และหลักองค์ประกอบรอบข้ าง
รายละเอียดมีดงั นี ้
หลักการเติมส่วนขาดให้ สมบูรณ์ ( Principle of closure) หมายถึงบุคคลมีแนวโน้ ม
รั บ รู้ ภาพที่ ไ ม่ส มบูร ณ์ ใ ห้ เ ป็ น ภาพที่ ส มบูร ณ์ เช่น การเติม ค า ในช่อ งว่า งโดยอาศัย ความรู้ และ
ประสบการณ์มาก่อนด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงอธิบายได้ ว่า ทาไมเราจึง สามารถอ่านข่าวสารต่างๆที่
ไม่สมบูรณ์ เข้ าใจได้ ทงั ้ ๆ ที่ขาดตัวอักษรหลายคา การนา หลักข้ อนีไ้ ป ประยุกต์ให้ ไ ด้ ในนี ้ การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยกระตุ้นให้ บคุ คล สนใจข่าวสารมากยิ่งขึ ้น

47
หลักการจัดกลุ่ม (Principle of grouping) บุคคลมีแนวโน้ มที่จะรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เป็ นชุดหรื อเป็ นกลุม่ มากกว่า ที่จะรับรู้เป็ นหน่วยย่อยๆ ที่แยกกันอยูก่ ารรวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน
หรื อเป็ นกลุ่ม (Chunking or Grouping information) จะช่วยให้ บคุ คลสามารถประเมินผลิตภัณฑ์
ตราหนึง่ เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อีกตราหนึง่ ได้ หลักจิตวิทยาของเกสตัลท์ที่เกี่ยวกับการจัดกลุ่มที่
สาคัญ ได้ แก่ความใกล้ ชิดความคล้ ายคลึง และความต่อเนื่อง
หลักองค์ประกอบรอบข้ าง (Principle of context) บุคคลมีแนวโน้ มที่จะรับรู้วตั ถุตาม
ลักษณะขององค์ประกอบรอบข้ างที่วตั ถุนนแสดงให้
ั้
เห็นการจัดวางชิ ้นโฆษณาในสื่อที่มีลกั ษณะ
เด่นด้ อยกว่ากันจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ ต่างกัน ด้ วย จากการศึกษาพบว่าชิ ้นโฆษณา
อย่างเดียวกันลงในโฆษณานิตยสารที่มีชื่อเสียงกว่าจะได้ รับความเชื่อถือมากกว่าลงในนิตยสารที่มี
ชื่อเสียงด้ อยกว่า ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า องค์ประกอบรอบ ข้ างของสื่อ (media context) มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้โฆษณาโดยตรง
การแปลความหมายการรับรู้ (Perceptual Interpretation) สาหรับหลักที่สาคัญที่สดุ
ขององค์ประกอบรอบข้ างคือ“หลักภาพหลักกับพื ้นภาพ” (figure ground principle) นักจิตวิทยา
เกสตัล ท์ กล่าวว่า ในการจัดสิ่ ง เร้ าให้ เป็ นภาพรวมบุคคลจะแยกความแตกต่างของส่วนที่เด่น
มากกว่าเป็ นภาพหลัก ซึ่งเป็ นภาพปรากฏอยู่ส่วนหน้ า (foreground) ส่วนสิ่ง เร้ าที่มีส่วนเด่นน้ อย
กว่า เป็ นภาพพื ้นซึง่ ปรากฏอยูส่ ว่ นหลัง
การแปลความหมาย หมายถึงการะบวนการที่บคุ คลทาความเข้ าใจว่าสิ่งเร้ าที่รับเข้ า
มาคือ อะไรในการแปลความหมายนัน้ บุคคลจะอาศัยข้ อมูลความรู้และประสบการณ์ที่เก็บสะสม
ไว้ ในอดีตที่เกี่ยวข้ องในหน่วยเก็บความทรงจา มาใช้ เพื่อแปลความหมายออกมาว่า สิ่งที่รับรู้เข้ ามา
นัน้ “ควรจะเป็ น อะไร”ความโน้ ม เอี ย งหรื อ ความมี อ คติส่วนบุค คลก็ มี ส่ว นท า ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคแปล
ความหมายผิดเพีย้ นไปไม่ตรงตามเจตนาของผู้ส่งข่าวสารก็อาจเป็ นได้ ซึ่งสร้ างความปวดหัวให้
อย่า งมากเพราะบ่อ ยครั ง้ ตามที่ ก ล่า วมาแล้ ว บุค คล 2 คนจะแปลความหมายสิ่ ง เร้ าเดี ย วกัน
แตกต่างกันอย่าง สิ ้นเชิงและยิ่งไปกว่านันในการด
้
าเนินงานการตลาด (ข้ ามชาติ) ต่างวัฒนธรรม
(cross-cultural marketing) จะต้ องคานึงความแตกต่างของการรับรู้และความเชื่อของแต่ละ ชาติ
แต่ละวัฒนธรรมให้ มาก ตัวอย่างเช่น สีจะมีความหมายแตกต่างกันแต่ละชาติดอกไม้ สีเหลืองเป็ น
เครื่ องหมายของความตายในประเทศเม็กซิโกแต่หมายถึงความไม่ซื่อสัตย์(คู่สมรสที่นอกใจ) ใน
ประเทศฝรั่งเศส เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปแล้ วบุคคลมีวิธีการ 2 วิธีที่จะช่วยให้ การแปลความหมายการ
รั บ รู้ กระท า ได้ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ คื อ การแยกประเภทการรั บ รู้ กับ การแปล
ความหมาย การรับรู้โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์รายละเอียดมีดงั นี ้
การแยกประเภทการรับรู้ (Perceptual categorization) เป็ นการจัดจาแนกข้ อมูลเข้ า
หมวดหมู่อย่างมีเหตุผลเพื่ อให้ บุคคลนา มาใช้ กลั่นกรองข้ อความที่ เคยผ่านการรั บรู้ มาแล้ วได้
รวดเร็ วยิ่งขึ ้นนอกจากนัน้ การจัดประเภทข้ อมูลยังช่วยให้ บุคคล สามารถจัดข้ อมูลใหม่เพิ่มขึ ้นอีก
ด้ วย
การแปลความหมายการรั บ รู้ โดยการเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ( Perceptual
inferences) เป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ า 2 อย่างอันเกิดจากประสบการณ์และการ
เรี ยนรู้ ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องประเมินใหม่โดยอาศัยความเชื่อหรื อประสบการณ์เดิมมาเป็ นเกณฑ์
ตัดสินเพื่อลงความเห็น
การนาความคิดเห็นที่มีตอ่ สิ่งเร้ าสิ่งหนึ่งนาไปใช้ เพื่อลงความเห็นอีกสิ่งหนึ่งนันบุ
้ คคล
ได้ พัฒนาขึ ้นมาใช้ เพื่อนามาเป็ นเกณฑ์พิจารณาแปลความหมายเกี่ยวกับ ตราสินค้ า ราคา ร้ านค้ า
และ บริษัทผู้บริโภคมีพร้ อมที่จะเรี ยกนามาใช้ ได้ เสมอจากหน่วยความจา ลักษณะการลงความเห็น
เพื่ อ แปลความหมายเหล่ า นี เ้ กิ ด จากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก ( word-of-mouth
communications) ระหว่างเพื่ อนและโฆษณาของนาฬิ กายี่ ห้อนี จ้ ึงเป็ นความเชื่ อและเก็บไว้ ใน
ความทรงจา
ธนวรรธ ตังสิ
้ นทรัพย์ศิริ (2550) การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ่งบุคคลจัด
ระเบียบ และตีความรู้สึกประทับใจของตนเองเพื่อให้ ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม การรับรู้
ของบุคคลอาจ ตีความได้ แตกต่างจากความเป็ นจริง
Tenner (1920) การรับรู้ หมายถึง วิธีที่บคุ คลมองโลกที่อยู่รอบๆตัวของบุคคล ฉะนัน้
บุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้ เงื่อนไข เดียวกัน แต่บคุ คลทัง้ 2 อาจ
มีวิธียอมรับถึงตัวกระตุ้น (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการ
ตีความ (Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน
กระบวนการของการรั บรู้ (Process)
โครงการสารวจค่าตอบแทน (2553: ออนไลน์) กระบวนการของการรับรู้ (Process)
เป็ นกระบวนการที่ คาบเกี่ ยวกันระหว่างเรื่ องความเข้ าใจ การคิด การรู้ สึก (Sensing) ความจา
(Memory) การเรี ยนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision making)
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Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making
กระบวนการของการรับรู้ เกิดขึ ้นเป็ นลาดับดังนี ้
1. มี สิ่ ง เร้ า (Stimulus) ที จะท าให้ เกิ ด การรั บ รู้ เช่ น สถานการณ์ เหตุ ก ารณ์
สิ่งแวดล้ อมรอบกาย ที่ เป็ น คน สัตว์ และสิ่งของ
2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ที่ทาให้ เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูก
ได้ กลิ่น ลิ ้นรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว
3. ประสบการณ์ หรื อความรู้เดิมที่ เกี่ยวข้ องกับสิ่งเร้ าที่ เราสัมผัส
4. การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้ วย่อมจะอยู่ในความ
ทรงจาของสมอง เมื่อบุคคลได้ รับสิ่งเร้ า สมองก็จะทาหน้ าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่า สิ่งเร้ า
นัน้ คืออะไรเมื่อมนุษย์เราถูกเร้ าโดยสิ่งแวดล้ อม ก็จะเกิดความรู้ สึกจากการสัมผัส (Sensation)
โดยอาศัย อวัยวะสัมผัสทัง้
5. คือ ตา ทาหน้ าที่ ดูคือ มองเห็น หูทาหน้ าที่ ฟั งคือ ได้ ยิน ลิ ้นทาหน้ าที่ รู้รส จมูก ทา
หน้ าที่ ดมคือได้ กลิ่น ผิวหนังทาหน้ าที่ สัมผัสคือรู้สกึ ได้ อย่างถูกต้ อง กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์แต่
จริงๆ แล้ วยังมี การสัมผัสภายในอีก 3 อย่างด้ วยที่ จะช่วยให้ เรารับสัมผัสสิ่งต่าง
องค์ ประกอบของการรั บรู้
1. สิ่งเร้ าได้ แก่วตั ถุ แสง เสียง กลิ่น รสต่างๆ
2. อวัยวะรับสัมผัส ได้ แก่ หู ตา จมูก ลิ ้น ผิวหนัง ถ้ าไม่สมบูรณ์จะทา ให้ สญ
ู เสียการ
รับรู้ได้
3. ประสาทในการรับสัมผัสเป็ นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยัง
สมองส่วนกลางเพื่อการแปลความต่อไป
4. ประสบการณ์เดิม การรู้จกั การจาได้ ทาให้ การรับรู้ได้ ดีขึ ้น
5. ค่านิยม ทัศนคติ
6. ความใส่ใจ ความตังใจ
้
7. สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ
8. ความสามารถทางสติปัญญา ทาให้ รับรู้ได้ เร็ว
แนวทางที่ผ้ ูบริโภคใช้ ประเมินคุณภาพของการบริการ (Perceived Service Quality)
กรอนรู ส (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา. 2549: 182-185; อ้ างอิงจาก Gronroos. 1982,
1983, 1984, 1990) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่านักการตลาดบริ การเริ่ มหันมาให้ ความสนใจที่จะทาการศึกษา
วิจยั ในเรื่ องที่ เกี่ยวกับคุณภาพของการบริ การกันมากในช่วงทศวรรษ 1980 ที่ ผ่านมานี ้ เอง การ
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ศึกษาวิจยั ทางด้ าน คุณภาพบริ การที่ สาคัญ คือ งานของ Gronroos และงานของ Parasuraman
และคณะ ดังนี ้
1. การศึกษาของ Gronroos การศึกษาคุณภาพที่เน้ นหนักทางด้ านการบริ การ อย่าง
จริ งจังเริ่ มขึ ้นจากผลงานของ Gronroos (1982, 1983, 1984) ซึ่งต่อมาเขาก็เสนอแนวความคิดที่
ส าคัญ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ เรี ย กว่ า “คุณ ภาพของการบริ ก ารที่ ลู ก ค้ ารั บ รู้ ”
(Perceived Service Quality-PSQ) และ “คุ ณ ภาพที่ ลู ก ค้ ารั บ รู้ ทั ง้ หมด ” (Total Perceived
Quality) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกิ ดจากการวิจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและผลกระทบที่เกิ ดจาก
“ความคาดหวัง” ของลูกค้ าเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้ าที่ มีตอ่ “การประเมินคุณภาพ” ของสินค้ า
หลังจากบริ โภคสินค้ านัน้ Gronroos (1990) ได้ อธิบายแนวความคิดในเรื่ อง “คุณภาพที่ ลูกค้ ารับรู้
ทัง้ หมด” โดย กล่ า วว่ า คุณ ภาพของการบริ ก ารที ลู ก ค้ า รั บ รู้ จะเกิ ด ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบที่ สาคัญ 2 ประการ คือ
1. คุณภาพที่ลกู ค้ าคาดหวัง (Expected Quality) ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากปัจจัย ดังนี ้
- การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)
- ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image)
- การสื่อสารแบบปากต่อ ปาก (Word-of Mouth Communication)
- ความต้ องการของลูกค้ า (Customer Needs)
2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ (ในการใช้ บริ การ) ของลูกค้ า (Experienced
Quality) ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
- ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image)
- คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality)
- คุณภาพเชิงหน้ าที่ (Functional Quality) โดยทัว่ ไปลูกค้ าจะทา
การประเมินคุณภาพของการบริ การจากการเปรี ยบเทียบ “คุณภาพที่คาดหวัง ”
(Expected Quality) กั บ “คุณ ภาพที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ใ นการใช้ บริ ก าร” (Experienced
Quality) ว่าคุณภาพทังสองประเภทนั
้
น้ สอดคล้ องกันหรื อไม่ หรื อมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ง
เมื่อนามาพิจารณาร่ วมกันแล้ วจะกลายเป็ น “คุณภาพที่ รับรู้ ทงหมด”
ั้
ซึ่งจะทาให้ ได้ ผลสรุ ปเป็ น
“คุณภาพที ลูกค้ ารับรู้ ได้ ”(PSQ) นัน้ เอง ถ้ าจากการพิจารณาเปรี ยบเทียบในประเด็นดัง กล่าว
พบว่าคุณภาพที่ เกิดจาก ประสบการณ์ไม่เป็ นไปตามคุณภาพที่ คาดหวังจะทาให้ ลกู ค้ ามีการรับรู้
(คุณภาพที่ รับรู้ได้ ) ว่าคุณภาพของ การบริการของบริษัทไม่ดีอย่างที่ คาดหวังไว้
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2. การศึกษาของ Parasuraman และคณะ พาราสุรามาน; ซีแทมล์; และ เบอร์ รี (ธีรกิ
ติ นวรัตน์ ณ อยุธยา. 2549: 182-185; อ้ างอิงจาก Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 1985) จาก
การศึ ก ษาโดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบ Focus Group ได้ ข้ อสรุ ป ที่ คล้ ายกั บ การศึ ก ษาวิ จัย ของ
Gronroos (1982)
Parasuraman และคณะพบว่า ผลลัพธ์ ที เกิดขึ ้นจากการที่ ลูกค้ าประเมินคุณภาพ
ของการ บริ การที่ เขาได้ รับเรี ยกว่า “คุณภาพของการบริ การที่ ลูกค้ ารับรู้ ” (Perceived Service
Quality) ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ น้ จากการที่ ลูก ค้ า ท าการเปรี ย บเที ย บ “บริ ก ารที่ ค าดหวัง ” (Expected
Service) กับ “บริ การที่รับรู้ ” (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ์ ที่เกิ ดขึน้ หลัง จากที่ เ ขา
ได้ รับบริ การแล้ วนัน่ เอง ในการประเมินคุณภาพของการบริ การดังกล่าวนัน้ ลูกค้ ามักจะพิจารณา
จากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความสาคัญ 10 ประการ ดังต่อ ไปนี ้
- Reliability (ความไว้ วางใจ)
- Tangibles (สิ่งที่ สามารถจับต้ องได้ )
- Responsiveness (การสนองตอบลูกค้ า)
- Credibility (ความน่าเชื่อถือ)
- Security (ความมัน่ คงปลอดภัย)
- Access (ความสะดวก)
- Communication (การสื่อสาร)
- Understanding the Customer (ความเข้ าใจลูกค้ า)
- Competence (ความสามารถ)
- Courtesy (ความสุภาพและความเป็ นมิตร)
ในการวิ จั ย ครั ง้ ต่ อ มาคณะผู้ วิ จั ย ทั ง้ 3 คนดัง กล่ า วข้ างต้ นพบว่ า มี ร ะดับ ของ
ความสัมพันธ์ (degree of correlation) กันเองระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้ างสูง จะปรับเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพของบริการ ใหม่ให้ เหลือเกณฑ์อย่างกว้ างทังหมด
้
5 เกณฑ์ ดังต่อ ไปนี ้
Reliability (ความไว้ ใจ หรื อความน่าเชื่อถือ) ความสามารถในการให้ บริ การในระดับ
หนึง่ ที่ต้องการอย่างถูกต้ อง (Accurate Performance) และไว้ วางใจได้ (Dependable)
Assurance (ความมั่น ใจ) ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามรู้ และทัก ษะที่ จ าเป็ น ในการบริ การ
(Competence) มีความสุภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้ า (Courtesy) มีความซื่อสัตย์และสามารถสร้ าง
ความ มัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าได้ (Credibility) และความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
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Tangibles (สิ่งที่สามารถจับ ต้ องได้ ) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้ อม
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
Empathy (ความใส่ใจ) สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ ง่าย (Easy
Access) ความสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ( Good Communication) และเข้ าใจลู ก ค้ า
(Customer Understanding)
Responsiveness (การสนองตอบลู ก ค้ า) ความเต็ ม ใจที่ จ ะให้ บริ การทั น ที
(Promptness) และให้ ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี (Helpfulness)
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การรั บ รู้ นัน้ สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการรั บ รู้ นัน้ มี
กระบวนการและมี ปั จ จัย หลายอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อง ทัง้ ในแง่ ข องสิ่ ง เร้ า, ประสาทสัม ผัส และ
ประสบการณ์ โดยจะส่งผลต่อการแปลความหมายและการตัดสินใจ โดยขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายปัจจัย ทังในแง่
้
ของลักษณะสิ่งเร้ า, อวัยวะรับสัมผัส, ค่านิยม ประสบการณ์ และทัศนคติส่วน
บุคคล รวมทังสภาพจิ
้
ตใจและอารมณ์ในขณะนันด้
้ วย ดังนัน้ ในแง่ของการรับรู้คณ
ุ ภาพและบริ การ
นันได้
้ มีทฤษฎีที่ได้ รับการยอมรับ ของ Parasuraman, Zethaml & Berry โดยจะทาการเปรี ยบเทียบ
“บริ ก ารที่ ค าดหวัง ” (Expected Service) กั บ “บริ ก ารที่ รั บ รู้ ” (Perceived Service) เรี ย กว่ า
Service Quality ซึ่งพิจารณาจาก 5 เกณฑ์ ดังนี ้ Reliability (ความไว้ ใจ หรื อความน่าเชื่อถื อ) ,
Assurance (ความมัน่ ใจ) , Tangibles (สิ่งที่สามารถจับต้ องได้ ) , Empathy (ความใส่ใจ) และ
Responsiveness (การสนองตอบลูกค้ า) ดังแสดงไว้ ในภาพประกอบ 4 โดยช่องว่างที่ได้ รับจะถูก
ประเมินออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจ
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ภาพประกอบ 5 คุณภาพบริ การ (Service Quality)
ที่มา: สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2547). คุณภาพบริการ(Service Quality). หน้ า 58.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนใหญ่ผ้ ใู ช้ บริการจะมีการวัดคุณภาพของการบริการออกมาในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านสิ่ง
ที่สมั ผัสได้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจ ได้ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านการรับประกัน และการเอาใจใส่
ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล ตามทฤษฎีของ Parasuraman, Zethaml & Berry (1990) ดังจะเห็นได้ จาก
เอือ้ มพร เกษมสุข (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลสาโรง
พบว่า ข้ อมูล ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เพศหญิ ง อายุในช่วง 30 - 39 ปี วุฒิ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มี รายได้ ต่ากว่า 20,000 บาท ที่พกั ใกล้ เคียงกบโรงพยาบาลสาโรง ซึง่
ผู้รักษาส่วนใหญ่เป็ น ผู้ป่วยใช้ สิทธิ ประกันสังคม ได้ จ่ายเงินเอง ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้ าน
ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) สัมพันธ์กบการเลือกใช้ บริการโรงพยาบาล นันพบว่
้
า
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1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้มารับบริ การ เรื่ อง เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่อยู่ และค่ารักษา
ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับการเลือกใช้ บริการของโรงพยาบาลและยังไม่สามารถบอกเหตุผลของการ
เลือกใช้ ได้
2. ปั จ จัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า บุคลากร มี ผลต่อการเลื อกใช้ บริ การ
โรงพยาบาลสาโรงมากที่สดุ
3. ด้ านลักษณะทางกายภาพ ในเรื่ องสถานที่ สภาพแวดล้ อมสวยงาม เรื่ องความพร้ อม
ของ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์ตอ่ การเลือกใช้ บริการในโรงพยาบาล ด้ วย
ค่าสัมประสิทธิ์ 0.172 โดยได้ นาตัวแปรอิสระ คือปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพการ
สมรส ระดับ การศึก ษา อาชี พ รายได้ ภูมิ ล าเนา จ านวนครั ง้ การมารั บ บริ ก าร ผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย และส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ การบริ การ ราคา ช่องทางการให้ บริ การ การ
ส่งเสริ มการตลาด ลักษณะ ทางกายภาพ กระบวนการ ให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การ ส่วนตัวแปรตาม
ศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ ด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ด้ านความรวดเร็วในบริ การ
ด้ า นการรั บ ประกัน (คุณ ภาพ/ ราคา) การเอาใจใส่ลูก ค้ า เป็ น รายบุค คล สิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ใช้ ใ น
การศึกษา
สุมนัส บุญมี (2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ ความสาคัญ กับเรื่ องพนักงานชี ้แจง/ตอบข้ อซักถามได้ ชดั เจน ต่อมาพนักงาน
ให้ บริ การมีความ น่าเชื่อถือได้ และวางใจได้ พนักงานให้ บริ การอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง พนักงาน
ให้ บริ การตรงตามความต้ องการ พนักงานมีความชานาญ ในการให้ บริ การ และพนักงานให้ บริ การ
โดยค านึง ถึ ง ผู้รั บ ริ ก ารเป็ น หลัก ส่ว นคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารผู้ป่ วย นอกของโรงพยาบาลศูน ย์
การแพทย์ ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า เป็ นรายบุคคล ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านการรับประกน และด้ าน
ความรวดเร็ วมีคุณภาพการให้ บริ การอยู่ ในระดับสูง โดยได้ นาตัวแปรอิสระ คือปั จจัยส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และหน่วยงานที่ให้ บริ การ ได้ แก่
หน่วยคัดกรอง งานเวชสถิติและเวชทะเบียน งานสิทธิประโยชน์และกองทุนสุขภาพเหมาจ่าย ห้ อง
ตรวจผู้ป่วยนอก งานคลัง งานเภสัชกรรม ส่วน ตัวแปรตาม ศึกษาถึงคุณภาพการให้ บริ การผู้ป่วย
นอกของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ในด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจ ด้ าน
ความรวดเร็ว ด้ าน การรับประกันด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า เป็ นรายบุคคล มาใช้ ในการศึกษา
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ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริการของโรงพยาบาล
บ้ านโป่ ง อาเภอบ้ านโป่ ง จัง หวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้ านความสะดวก จะได้ รับการ
ให้ บริ การมี คุณภาพการบริ การอยู่ในระดับพอใช้ ด้ านการประสานงานของบริ การ มีคุณภาพ
ให้ บริ การอยู่ใน ระดับพอใช้ ด้ านอัธยาศัยตามความสนใจของผู้ให้ บริ การ มีคณ
ุ ภาพการบริ การใน
ระดับควรปรั บปรุ ง ส่วนข้ อมูล ที่ ไ ด้ รับจากผู้ให้ บริ การมี คุณภาพบริ การอยู่ใ นระดับพอใช้ และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ เมื่อมาใช้ บริ การอยู่ในระดับค่อนข้ างดี โดยได้ นาตัวแปรอิสระคือ ข้ อมูลส่วน
บุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์ที่มีต่อเทศบาล และข้ อมูลการ
มาใช้ บริ การ ได้ แก่ ความถี่ที่มาติดต่อ ขอรับบริ การ ระยะเวลาของการใช้ บริ การ ส่วนตัวแปรตาม
ศึกษาถึงคุณภาพการให้ บริ การประชาชน ของโรงพยาบาลบ้ านโป่ ง ประกอบด้ วย ความคาดหวัง
ของผู้บริ การ ภาวะความเป็ นผู้นาการปรับปรุง ขันตอนการจั
้
ดการกบแหล่งข้ อมูลที่สาคัญและการ
ให้ บริการใช้ ในการศึกษา
ศิรภัสร์ บุญมี (2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้ บริ การแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองหลวงและโรงพยาบาลลาลาลูกกา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคล
ทั่ว ไป อายุม ากกว่ า 18 ปี ที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลคลองหลวงและ
โรงพยาบาลลาลูกกา จานวน 770 คน ประกอบไปด้ วยโรงพยาบาลคลองหลวง จานวน 385คน
และโรงพยาบาลล าลูก กา จ านวน 385 คน ผลการศึก ษาพบวา ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารแผนกผู้ป่ วยนอก
โรงพยาบาลคลองหลวงและโรงพยาบาลลาลูกกาเป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 30-40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาต่าากว่าปริ ญญาตรี มีอาชีพ เกษตรกรและอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป ผู้ใช้ บริ การ
โรงพยาบาลคลองหลวง มีรายได้ ตอ่ เดือนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลล าลูก
กา มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,001-15,000 บาท นอกจากนี ้ยังพบว่า คุณภาพการให้ บริ การแผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาลคลองหลวงและโรงพยาบาลล าลูกกา โดยรวม มีคณ
ุ ภาพปานกลาง และยัง
พบวาระดับการรับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความ รวดเร็วและด้ านการรับประ
กนของโรงพยาบาลคลองหลวง มากกว่าโรงพยาบาลลาลูกกา ส่วนระดับ การรับรู้ คุณภาพการ
บริ การด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจของโรงพยาบาลลาลูกกา มากกว่าโรงพยาบาลคลองหลวง
และระดับ การรั บ รู้ คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารด้ า นการเอาใจใส่ ลู ก ค้ าเป็ นรายบุ ค คลระหว่ า ง
โรงพยาบาลทังสองแห่
้
งนันไม่
้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ศิริพร เจริ ญศรี วิริยะกุล (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การโรงพยาบาลทัว่ ไป
รั ฐ บาลในเขตจัง หวัด ปทุม ธานี ผลการศึก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ว นบุค คลซึ่ง ประกอบด้ ว ย ระดับ
การศึก ษา อายุ และ อาชี พ มี ผ ลต่อ คุณ ภาพในการให้ บริ ก ารแตกต่ า งกั น ซึ่ ง พิ จ ารณาใน
รายละเอียดพบว่า สถานภาพระดับ การศึกษา เพศ อายุ และ อาชีพ มีผลต่อคุณภาพในการบริการ
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ แตกต่างกัน ระดับ การศึกษา อายุและอาชีพ มีผลต่ อคุณภาพการให้ บริ การด้ าน
การเอาใจใส่และด้ านตอบสนองต่างกัน ส่วนอาชีพ มีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การด้ านความเชื่อถือ
และไว้ วางใจต่างกัน ระดับการศึกษาและ อายุ มีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการให้ ความมัน
ใจแตกต่างกัน พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้ บริ การได้ แก่ ลักษณะการมาใช้ บริ การและวิธีการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล มีผลต่อคุณภาพการให้ บริการใน ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อได้ พิจารณารายละเอียด
พบว่า ลักษณะการ มาใช้ บริการมีผลต่อคุณภาพการ ให้ บริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความเชื่อถือ
และไว้ วางใจ ด้ านการเอาใจใส่ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจและด้ านการตอบสนอง แตกต่างกน ส่วน
วิธี การจ่ายค่ารั กษามี ผ ลต่อ คุณ ภาพการให้ บริ การด้ า นสิ่ง ที่ สัม ผัสได้ ด้ านความเชื่ อ ถื อ และ
ไว้ วางใจ ด้ านการเอาใจใส่ และด้ านการตอบสนอง แตกต่างกัน โดยได้ นาตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัย
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรม
ของผู้มาใช้ บริ การ ได้ แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ส่วนตัวแปรตาม
ศึกษาถึง คุณภาพการให้ บริการ ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านการเอาใจใส่ ด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจ
ด้ านการตอบสนอง ด้ านการให้ ความมันใจ มาใช้ ในการศึกษา
สิริกาญจน์ กมลปิ ยะพัฒน์ (2556) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การตัดสินใจเลื อกใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาวิจยั นันได้
้ ศึกษาปั จจัยด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดคุณ ภาพการบริ แ ละการประกั น สุ ข ภาพของผู้ ใช้ บริ ก าร โรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ ง เทพมหานครตัวแปรต้ นคือส่วนประสมทางการตลาดคุณภาพการบริ การ และการประกัน
สุขภาพ ตัวแปรตามคือการเลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มอย่างคือ
ผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยใช้ การแจก แบบสอบถาม
เพื่อรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ วิธีการทางสถิติได้ แก่การแจก แจงความถี่
ค่าร้ อยละค่าเฉลี่ ยส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิเ คราะห์ ส มการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regressions) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง
20 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มี
รายได้ โดยเฉลี่ยต่อเดือน15,000 – 30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ สิทธิในการ
เข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชนโดยการใช้ สิทธิประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน ผู้มีอิทธิพลใน
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การตัดสินใจเลือกใช้ การโรงพยาบาลเอกชนคือตัดสินใจด้ วยตัวเอง และจานวนครัง้ ในการเข้ า
บริ การคือ 2-5 ครัง้ /ปี ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้ านคุณภาพการบริ การ ปั จจัย
ด้ านการประกันการ สุขภาพและปัจจัยด้ านการตัดสินใจเลือกใช้ บริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผล
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้ านคุณภาพการบริ การและการประกันสุขภาพมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05
อรสุดา ศรี ผ่อง (2556) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การ
แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาพบว่า พบว่า
ผู้ใช้ บริ การที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี การศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ขึน้ ไป ประกอบอาชีพนักงานข้ าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง
20,001-30,000 บาท และเคยใช้ บริ การทังโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ0.05 พบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน และรูปแบบการใช้ บริ การต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริการคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้ บริ การที่มีอายุตา่ งกัน
มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมแตกต่างกัน
ความพึงพอใจการใช้ บริ การในภาพรวม มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การคลินิกพิเศษ
นอกเวลา ราชการ โรงพยาบาลศิริราช ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
วาปี ครองวิริยะภาพ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพบริ การพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผู้มารับบริ การที่แผนกผู้ป่วยนอกและ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครจานวน
อย่างละ 200 คน รวมทังหมด
้
400 คน ผลการวิจยั พบว่า 1. คุณภาพบริ การพยาบาลแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลเอกชน กรุ ง เทพมหานคร ตามการรั บ รู้ ของผู้รั บ บริ ก ารอยู่ใ น ระดับ มาก 2.
คุณภาพบริ การพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุ งเทพมหานคร ตามการรับรู้ ของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ ในระดับมาก 3. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ระหว่างพยาบาลวิชาชีพ และผู้รับบริการโดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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อัครณี เมืองพันธ์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ และคุณค่าที่
รับรู้ด้านความคุ้มค่าต่อความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้ บริการซ ้า
ของลูกค้ า สนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟบางพลี โดยผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณโดยทา
การวิจยั เชิงประจักษ์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการใช้ บริ การ
และคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้ เนื ้อเชื่อใจของลูกค้ าสนามฝึ กซ้ อม
กอล์ฟบางพลีความไว้ เนื ้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้ าสนามฝึ ก ซ้ อมกอล์ฟ
บางพลี ความไว้ เนื ้อเชื่อใจและความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของลูกค้ าสนาม
ฝึ กซ้ อมกอล์ฟบางพลี ความไว้ เนื ้อเชื่อใจและความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้
บริการซ ้าของลูกค้ าสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟบางพลี
เอื ้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึง พอใจในการใช้
บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่มร้ านสตาร์ บคั ส์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่มร้ านสตาร์ บคั ส์มี 6 ปั จจัย เรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปั จจั ยด้ านช่อง
ทางการจัดจ าหน่า ย ปั จ จัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ์ ปั จ จัยด้ านบริ ก าร
บุคลากร และการประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้ านแบรนด์ รายการส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศ
ของร้ าน ตามลาดับ ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคที่มี
ความแตกต่างกันในด้ านระดับการศึกษา และอาชีพ มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การและบริ โภค
เครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์แตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาปริ ญญาโทหรื อสูงกว่ามีความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่ม สตาร์ บัค ส์ ม ากกว่า ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี หรื อ ต่ากว่า ซึ่ง
ผู้บริ โภคที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ นักเรี ยน นีกศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็ นต้ น มี
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่มร้ านสตาร์ บคั ส์สูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในด้ านเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ ตอ่ เดือนที่มีความพึงพอใจใน
การใช้ บริการและบริโภคเครื่ องดื่มสตาร์ บคั ส์ ไม่แตกต่างกัน
Ahn & Lee (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การประเมินคุณภาพการให้ บริ การในอุตสาหกรรมการ
บินจากมุมมองของลูกค้ าพบว่าคุณภาพการให้ บริ การมีผลต่อ ความพึงพอใจและความภักดี โดย
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้ บริ การและความพึงพอใจของลูกค้ าแตกต่างกันไประหว่าง
กลุ่ ม บริ ก ารเต็ ม รู ป แบบและสายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า ข้ อมู ล ถู ก เก็ บ รวบรวมโดยเก็ บ ข้ อมู ล
แบบสอบถามจากจากผู้โดยสารที่ใช้ บริ การในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าผู้โดยสารสายการบิน
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แบบเต็มรูปแบบมีช่องว่างของการรับรู้คณ
ุ ภาพบริ การและความพึงพอใจหลังรับบริ การที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามพบว่ามีความแตกต่างกันไม่มากนักในสายการบินต้ นทุนต่า
Muslim Amin (2013) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณภาพบริ การของโรงพยาบาล และผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจและความตังใจของผู
้
้ ป่วย โดยใช้ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกในการศึกษา
นี ้ ผลการวิจยั ยืนยันว่า 5 มิติ ได้ แก่ การต้ อนรับและคัดกรอง การเข้ ารับบริ การทางการแพทย์ การ
บริ การโดยรวมการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายเพื่อออกจากโรงพยาบาล และความรับผิด ชอบต่อสังคมเป็ น
สิ่งที่สร้ างความแตกต่างสาหรับคุณภาพการให้ บริ การของโรงพยาบาล แต่ละมิตมิ ีความสัมพันธ์กบั
คุณภาพบริ การของโรงพยาบาล ผลการวิจยั พบว่าการสร้ างคุณภาพบริ การในระดับโรงพยาบาลที่
สูงขึ ้นจะทาให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจและตังใจในระดั
้
บสูง งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาแนวคิ ดเรื่ องคุณภาพ
บริ การโรงพยาบาลความพึงพอใจของผู้ป่วยและความตังใจในการด
้
าเนินชีวิตจากมุมมองของ
ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการศึกษานี ้ไม่ได้ สารวจมุมมองของผู้ให้ บริการซึง่ เป็ นข้ อจากัดในการพิจารณา
ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่าทางผู้บริ หารโรงพยาบาลควรมีความเข้ าใจในผลกระทบของคุ ณภาพการ
ให้ บริ การที่ดีขึน้ ซึ่งจะนาไปสู่ความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจตนารมณ์ ทางพฤติกรรมเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ป่วย
Hyun (2015) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การรักษาลูกค้ าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ผลกระทบของคุณภาพการให้ บริ การ ความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ และความสมเหตุสมผลของ
ราคา โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มผู้รับบริ การทางการแพทย์จากคลินิกในประเทศเกาหลี ใต้
จานวน 309 คน ใช้ การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก สถิติวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ
โมเดลสมการโครงสร้ าง ผลการศึกษาพบว่า ความไว้ เนื ้อเชื่อใจในคลินิกมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
กลับมาใช้ บริการซ ้า
จากงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาล หรื อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ นันขึ
้ ้นกับคุณภาพบริ การ ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีของ Parasuraman, Zethaml &
Berry (1990) รวมทังปั
้ จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ก็สง่ ผลต่อการตัดสินใจ เช่นเดียวกัน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบคุณภาพบริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก
พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษา ประกอบด้ วย
การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีเนื ้อหาสาระสาคัญในการดาเนินการตามลาดับ
ดังนี ้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ เคยใช้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษา
พยาบาลในแผนกผู้ป่วย นอกทังโรงพยาบาลเอกชนและคลิ
้
นิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทังเพศชายและ
้
เพศหญิงที่มีอายุ 22 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ มากกว่า 25,000
บาท ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ ที่ ใ ช้ บริ ก ารหรื อ เคยใช้ บริ ก ารตรวจ
รั กษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกทัง้ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่มีอายุ 22 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ มากกว่า
25,000 บาท ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจานวนมากผู้ทาการวิจยั จึงได้ ทา
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ สูตรคานวณขนาดตัวอย่างของคอแครน (Cochran,
1977 อ้ างถึ ง ใน ธี ร วุ ฒิ เอกะกุ ล ,2543) โดยก าหนดระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% คื อ ยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ 5% (0.05) โดยกาหนดสัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% หรื อ 0.05
n = Z2/4e2

61
เมื่อ n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
Z = ระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญ
ถ้ าระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 มีคา่ Z = 1.96
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
แทนค่าในสูตร
n = (1.96)2/4(0.05)2
n = 385 ตัวอย่าง
ดังนันขนาดกลุ
้
่มตัวอย่างที่คานวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้ทาการวิจยั ขอเก็บเพิ่ม
อีกจานวน 15 ตัวอย่าง รวมเป็ น ขนาดตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 400 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multistage Stage Sampling)
ในแผนกผู้ป่วยนอก ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 วิธีกาหนดโควต้ า (Quota Sampling) ซึ่งผู้วิจยั จะดาเนินการเก็บใน คลินิกพ
รี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านัน้ โดยได้ มีการสารวจเบื ้องต้ นแล้ วพบว่า ผู้ที่มาใช้ บริ การคลินิกพ
รี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลมักจะเคยใช้ บริ การ โรงพยาบาลเอกชนมาเรี ยบร้ อยแล้ วอย่างน้ อย 1
ครัง้ โดยโรงพยาบาลเอกชนที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเคยใช้ บริ การนันจะต้
้
องเป็ นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ที่มีจานวนเตียงตังแต่
้ 200 เตียงขึ ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้จะ
แบ่งการสุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ที่มาใช้ บริ การแผนกผู้ป่วยนอก คลินิก พรี เมี่ยม
โรงพยาบาลศิริราช (โรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาการุ ณย์ ) จานวน 134 คน, กลุ่มผู้ที่มาใช้ บริ การ
แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน 133 คน และกลุ่มผู้ที่มาใช้ บริ การ
แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จานวน 133 คน
ขันที
้ ่ 2 วิธีแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งสาขาต่าง ๆ แบบ
เป็ นสัดส่วน ซึ่งแบ่งตามแผนกที่มีผ้ มู าใช้ บริ การในแต่ละแผนก อ้ างอิงข้ อมูลจาก โรงพยาบาลศิริ
ราช ดังนี ้ สาขาอายุรกรรม ร้ อยละ 30 สาขาศัลยกรรม ร้ อยละ 20 สาขาจักษุ ร้ อยละ 12 สาขา
กระดูกและข้ อ ร้ อยละ 10 สาขารังสีวิทยา ร้ อยละ 8 และสาขาอื่นๆ ร้ อยละ 20 (สาขาสูตินารี เวช ,
สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู และสาขาโรคผิวหนัง)
ขัน้ ที่ 3 ใช้ วิ ธี ก ารคัด เลื อ กตามความสะดวก (Convenience Selection) โดยใช้
แบบสอบถามกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี เ วลาและเต็ ม ใจตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง ( SelfAdministered Questionnaires) โดยจะสอบถามเพื่อคัดกรองก่อนว่าผู้ที่ทาแบบสอบถามเคยใช้
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บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีจานวนเตียงตังแต่
้ 200 เตียงขึ ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร
มาหรื อไม่ ภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้วิจัยได้ เก็บแบบสอบถามจากการแจกแบบประเมิน บริ เวณ
ร้ านอาหาร โดยรอบโรงพยาบาล โดยแบ่งตามสัดส่วน ดังแสดงในภาพประกอบ 6
สาขาอายุรกรรม 30% (40 คน)

โรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาการุณย์
(134 คน)

สาขาศัลยกรรม 20% (27 คน)
สาขาจักษุ 12% (16 คน)
สาขากระดูกและข้ อ 10% (14 คน)
สาขารั งสีวิทยา 8% (10 คน)
สาขาอื่นๆ 20% (27 คน)
สาขาอายุรกรรม 30% (40 คน)
สาขาศัลยกรรม 20% (27 คน)

ผู้รับบริ การแผนกผู้ป่วยนอก
(400 คน)

โรงพยาบาลรามาธิบดี (133 คน)

สาขาจักษุ 12% (16 คน)
สาขากระดูกและข้ อ 10% (14 คน)
สาขารั งสีวิทยา 8% (10 คน)
สาขาอื่นๆ 20% (27 คน)
สาขาอายุรกรรม 30% (40 คน)
สาขาศัลยกรรม 20% (27 คน)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (133 คน)

สาขาจักษุ 12% (16 คน)
สาขากระดูกและข้ อ 10% (14 คน)
สาขารั งสีวิทยา 8% (10 คน)
สาขาอื่นๆ 20% (27 คน)

ภาพประกอบ 6 การสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling) ในแผนกผู้ป่วยนอก
หมายเหตุ: การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ทาการวิจยั ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากบริเวณร้ านอาหารโดยรอบคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การเข้ าไปเก็บในโรงพยาบาลจะมี
ขันตอนในการขอจริ
้
ยธรรมของการทาวิจยั จากเขตพื ้นที่เพื่อส่งไปขออนุญาตการทาแบบสอบถาม
จากโรงพยาบาล
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งสร้ างขึน้
เพื่อศึกษา “การเปรี ยบเทียบด้ านคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร”โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended Question) แบบคาตอบ
หลายตัวเลือก (Multiple choices) โดยให้ ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้ อเดียวมีจานวน 6 ข้ อ ได้ แก่
ข้ อที่ 1.1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ให้ เลือก
ดังนี ้
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
ข้ อ ที่ 1.2 อายุ เป็ น ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal Scale) โดย
กาหนดช่วงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2542: 110) โดยแสดงช่วงอายุของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในแบบสอบถาม ดังนี ้
1.2.1 22 – 31 ปี
1.2.2 32 – 41 ปี
1.2.3 42 - 51 ปี
1.2.4 52 ปี ขึ ้นไป
ข้ อที่ 1.3 สถานภาพการสมรส เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
scale) ให้ เลือกดังนี ้
1.3.1 โสด / อยูค่ นเดียว / แยกกันอยู่
1.3.2 สมรส มีบตุ ร
1.3.3 สมรส ไม่มีบตุ ร
ข้ อ ที่ 1.4 ระดับ การศึก ษา เป็ น ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal
Scale) ให้ เลือกดังนี ้
1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
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1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อที่ 1.5 อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ให้
เลือกดังนี ้
1.5.1 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.5.3 ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
1.5.4 รับจ้ างอิสระ
1.5.5 เกษียณอายุ
ข้ อที่ 1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale) ให้ เลือกดังนี ้
1.6.1 25,001 – 35,000 บาท
1.6.2 35,001 – 45,000 บาท
1.6.3 45,001 – 55,000 บาท
1.6.4 55,001 บาทขึ ้นไป
ส่ ว นที่ 2: ความคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของผู้ มาใช้ บริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพบริการโดยสอบถาม
ทังความคาดหวั
้
งต่อคุณภาพการบริ การที่จะได้ รับ และการรับรู้ต่อคุณภาพการบริ การที่ได้ รับจริ ง
ตาม SERVQUAL Model ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3: ความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การของผู้มาใช้ บริ การคลินิก พรี
เมี่ยม โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ยวกับความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การโดย
สอบถามทังความคาดหวั
้
งต่อคุณภาพการบริ การที่จะได้ รับ และการรับรู้ ต่อคุณภาพการบริ การที่
ได้ รับจริงตาม SERVQUAL Model ของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จะเป็ นลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน (Likert
Scale) ลักษณะคาถามเป็ นปลายปิ ดใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
จานวน 23 ข้ อ โดยแบ่งเป็ น 5 มิติ ตามทฤษฎีของซีแทมล์ พาราซูรามานและคณะ ดังนี ้
1 มิตคิ วามเป็ นรูปธรรมของการบริการ จานวน 6 ข้ อ
2 มิตคิ วามเชื่อถือไว้ วางใจได้ จานวน 5 ข้ อ
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3 มิตกิ ารตอบสนองต่อลูกค้ า จานวน 4 ข้ อ
4 มิตกิ ารให้ ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ า จานวน 4 ข้ อ
5 มิตคิ วามเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ จานวน 4 ข้ อ
โดยที่แต่ละคาถามแบ่ง ออกเป็ น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้ คะแนนตามระดับ ความ
คาดหวังหรื อการรับรู้ ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ มากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ มาก
3 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ น้ อย
1 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ น้ อยที่สดุ
การกาหนดเกณฑ์เ ฉลี่ ยในการอภิ ปรายผล คานวณโดยใช้ สูตรการคานวณความ
กว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ. 2545: 129)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
=5–1
5
= 0.80
ระดับการให้ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละขันมี
้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
4.21 – 5.00 มีความคาดหวัง/การรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริการ ในระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20 มีความคาดหวัง/การรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริการ ในระดับมาก
2.61 – 3.40 มีความคาดหวัง/การรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริการ ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีความคาดหวัง/การรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริการ ในระดับน้ อย
1.00 – 1.80 มีความคาดหวัง/การรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริการ ในระดับน้ อยที่สดุ
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
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2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามโดยใช้ แนวคิดเรื่ องคุณภาพการบริ การด้ วย
เครื่ องมื อประเมิ นคุณ ภาพและบริ การแบบ SERVQUAL ซึ่ง คาถามจะครอบคลุม มิ ติทัง้ 5 มิ ติ
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ส่ว นที่ 2 ความคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของผู้ม าใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ว นที่ 3 ความคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของผู้ม าใช้ บ ริ ก าร
คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ผ้ สู อนเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้ อง ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4. ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะให้ ถกู ต้ อง และนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาอนุมตั กิ ่อนแจกแบบสอบถาม
5. นาแบบสอบถามตามข้ อแนะนา ไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่ ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างเพื่ อ
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อค่าสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดย
ใช้ สู ต ร IOC : Index of item objective congruence หากข้ อค าถามที่ มี ค่ า IOC ตัง้ แต่ 0.501.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ ได้ ข้ อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้ องปรับปรุ ง ยังใช้ ไม่ได้ และ
ทดสอบหาความเชื่อมัน่ โดยใช้ สูตร ครอนบัคอัลฟ่ า (Cronbash’s alpha) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2548) เพื่อให้ ได้ ค่าความเชื่ อมั่น ซึ่งจะมีค่านระหว่าง 0-1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามี ค วาม
น่าเชื่อถือมาก โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ต้องไม่น้อยกว่า 0.7 จากเครื่ องมือการวิจยั นี ้
ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่ า ค่าความเชื่ อมั่นที่ ระดับ 0.80 ซึ่งเป็ นค่าที่สามารถยอมรับได้ จึงนาเอา
แบบสอบถามนี ้ไปใช้ ในการวิจยั ต่อไป
6.นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Method) เพื่ อ ศึก ษาถึ ง ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การในการใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชน
และคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ มาจากแหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
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1.แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน ภ
400 คน ที่ เ คยใช้ บริ ก ารทัง้ โรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ กพรี เมี่ ยมโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในการเก็บข้ อมูลแต่ละครัง้ ผู้วิจัยจะมีการอธิ บายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และลักษณะการตอบแบบสอบถามให้ ผ้ ทู ี่ทาแบบสอบถามรับทราบ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและ
ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง เพื่อทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ ด้ าน
คุณภาพการบริการในการใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2 แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษา ค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากเอกสารอ้ างอิง ต่าง ๆ วารสาร บทความ
ผลงานวิ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง แหล่ ง ข้ อมู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ประกอบการสร้ าง
แบบสอบถาม
การจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล การศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ จัดกระทาข้ อมูลโดยได้ ดาเนินการ
ตามลาดับ ดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้ทาวิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้ องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่กลุม่ ตัวอย่างทาการตอบ และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว นามา
ลงรหัสตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูล โดยนาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วมาบันทึกและประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิ บายข้ อมูลเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ าน เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดื อ น โดยใช้ การแจกแจงความถี่
(Frequency) และร้ อยละ (Percentage)
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1.2 วิเคราะห์ข้อมูลในความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การในโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ก ารหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลในความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การในคลิ นิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐานดังนี ้
2.1 สถิตวิ ิเคราะห์คา่ ที่ (Independent t-test) ใช้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2
กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน
2.2 สถิตวิ ิเคราะห์คา่ ที่ (Paired t-test) ใช้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของข้ อมูล 2 กลุม่ ที่ไม่เป็ น
อิสระต่อกัน โดยจะมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ที่เหมือนกัน
2.3 สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทาง (One – way analysis of variance) ใช้
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ในลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิตจิ ะนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนด
ค่าสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ไว้ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 52)
P = f x 100
n
เมื่อ P แทน ร้ อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้ เป็ นร้ อยละ
n แทน จานวนความถี่ทงหมด
ั้
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรื อ) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 48)
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เมื่อ 𝑥̅ แทน ค่าเฉลี่ย
∑𝑥 แทน ผลรวมของข้ อมูลทังหมด
้
𝑁 แทน จานวนข้ อมูลทังหมด
้
1.3 การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา. 2560: 49)

เมื่อ
𝑥
𝑥̅
N

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนระดับการประเมิน
แทน ค่าเฉลี่ย
แทน จานวนข้ อมูลทังหมด
้

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ทดสอบระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริ การที่จะได้ รับ และการรับรู้ตอ่ คุณภาพและ
บริการที่ได้ รับจริ ง
2.1 ค่าสถิติ Independent Sample t-test (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2548: 108)
t=

เมื่อ

𝑡
𝑥̅ℎ
𝑥̅𝑙
𝑠ℎ
𝑠𝑙
𝑁

xh − xi
S h Si
+
N h Ni

แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาของการแจกแจงแบบที
แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ สูง
แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ต่า
แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ สูง
แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ ต่า
แทน จานวนคนในแต่ละกลุม่ ซึง่ เท่ากัน

2.2 ค่าสถิติ Paired t-test
t=

d − d0
Sd
n
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โดยที่การแจกแจง t มี

df = n − 1
n

เมื่อ

d=

d
i =1

n

 (d
n

i

และ

Sd =

i =1

i

−d

)

2

n −1

n
d
𝑑̅

แทน จานวนตัวอย่าง
แทน ผลต่างระหว่างข้ อมูลแต่ละคู่
แทน ค่าเฉลี่ยผลต่างระหว่างข้ อมูลแต่ละคู่
𝑠𝑑 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระหว่างข้ อมูลแต่ละคู่
2.3 ค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างตังแต่
้
2 กลุม่ ขึ ้นไป
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550:113-115)
2.3.1 ใช้ คา่ F-test กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน (กัลยา วานิชย์
บัญชา.2550: 113-115) กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 หรื อระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ สตู รตามวิธี Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 332333)
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test
F=

เมื่อ

𝐹

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝐸

MSB
MSE

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาใน F-distribution
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่

สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ 𝐿𝑆𝐷
LSD = t

1−


2

,n −k

1
1
MSE  +

 ni n j 

โดยที่

k

n =  ni
i =1

และมี df = n-k
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เมื่อ

แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบ T-test ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% และชันห่
้ างความเป็ นอิสระภายในกลุม่
𝑀𝑆𝐸 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม
่
𝑛𝑖 , 𝑛𝑗 แทน จานวนข้ อมูลของกลุม
่
𝑘 แทน จานวนกลุม
่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
2.3.2 ใช้ คา่ Brown-Forsythe (B) กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
(Hartung. 2001: 300) กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการ
ทดสอบเป็ นรายคูเ่ พื่อดูวา่ มีคใู่ ดแตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห์. 2543: 116)
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B)

เมื่อ

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาใน F-distribution
𝑀𝑆𝐵 แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม
่
𝑀𝑆𝑊 ′ แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม
่
𝐵

สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett’s T3

เมื่อ 𝑑̅ แทน ค่าสถิติที่ใช้ ในการพิจารณา Dunnett’s T3
𝑞𝐷 แทน ค่าจากตาราง Critical value of Dunnett test
𝑀𝑆𝑆∕𝐴 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม
่
√s แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษาจากการ สัมภาษณ์และสังเกต
1. การกาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
การให้ บริการ และการรับบริการของผู้มาใช้ บริการของโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้ ผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญ (Key Informants) ได้ แก่ ผู้บริ หาร แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่ และผู้ที่มาใช้ บริ การในแผนก
ต่าง ๆ จานวน 12 คน
1. แพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล ซึง่ เป็ นแพทย์
ประจาโรงพยาบาลและมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ น
จานวน 2 คน
2.พยาบาลผู้ให้ บริ การจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
และมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ นจานวน 2 คน
3. เจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ (เภสัชกร, เวชระเบียน, เวรเปล และประชาสัมพันธ์ ) จาก
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล และมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่
น้ อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ นจานวน 2 คน
4. ผู้ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ เคยใช้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาพยาบาลในแผนกผู้ป่ วยนอกจาก
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
ละ 3 คน โดยทาการสุ่ม ตามแผนก แผนกละ 1 คน ทัง้ หมด 3 แผนก (แผนกอายุรกรรม แผนก
ศัลยกรรม แผนกจักษุ แผนกกระดูกและข้ อ แผนกรังสีวิทยา และแผนกอื่น ๆ ) เป็ นจานวน 6 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการทาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะดาเนินการดังนี ้ ศึกษาจาก
การสัมภาษณ์ ผู้ศกึ ษาทาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi – Structured interview) ซึ่งเป็ น
วิธีการที่ไม่ได้ กาหนดรูปแบบตายตัว สามารถปรับความยืดหยุ่นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
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และในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ด้วยตนเอง และบันทึกเสียงผ่านแบบสัมภาษณ์ชดุ
นี ้ประกอบด้ วย
แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการวัดด้ านคุณภาพการบริ การโรงพยาบาล
เอกชนและคลีนิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ส่วนที่ 1 เป็ นการสัมภาษณ์ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ
ส่วนที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 3 เป็ นการสัมภาษณ์ด้านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ส่วนที่ 4 เป็ นการสัมภาษณ์ด้านความเชื่อมัน่
ส่วนที่ 5 เป็ นการสัมภาษณ์ด้านความเห็นอกเห็นใจ
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นโดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสัมภาษณ์
2.กาหนดขอบเขตของค าถามในการสัม ภาษณ์ โดยใช้ แนวคิดเรื่ องคุณภาพการ
บริการด้ วยเครื่ องมือประเมินคุณภาพและบริ การ แบบ SERVQUAL ซึง่ คาถามจะครอบคลุมมิติทงั ้
5 มิติ
3.นาคาถามที่กาหนดขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ผ้ สู อนเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง
ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4. ทาการปรับปรุงคาถามตามข้ อเสนอแนะให้ ถกู ต้ อง และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
อนุมตั กิ ่อนสัมภาษณ์
5. นาคาถามฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์กบั ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามลาดับ ดังนี ้
การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ปฐมภูมิ (Descriptive Research) เป็ นการเก็ บข้ อ มูลจากการ
สัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ แบบเจาะจง จานวน 12 คน ประกอบด้ วย
1. แพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งเป็ นแพทย์
ประจาโรงพยาบาลและมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ น
จานวน 2 คน
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2. พยาบาลผู้ให้ บริ การจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐ บาล
และมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ นจานวน 2 คน
3. เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกอื่ น ๆ (เภสัช กร, เวชระเบี ย น, เวรเปล และประชาสัม พัน ธ์ ) จาก
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล และมีอายุการทางานในโรงพยาบาลไม่
น้ อยกว่า 3 ปี โรงพยาบาลละ 1 คน เป็ นจานวน 2 คน
4. ผู้ ที่ ใ ช้ บริ ก ารหรื อ เคยใช้ บริ ก ารตรวจรั ก ษาพยาบาลในแผนกผู้ ป่ วยนอกจาก
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
ละ 3 คน โดยทาการสุม่ แผนกละ 1 คน ทังหมด
้
3 แผนก (แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนก
จักษุ แผนกกระดูกและข้ อ แผนกรังสีวิทยา และแผนกอื่น ๆ ) เป็ นจานวน 6 คน
แหล่ง ข้ อมูล ทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้ อมูลที่ ไ ด้ ม าจากการศึกษาค้ นคว้ าและ
รวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ดังนี ้ ข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต ข้ อมูลจากเอกสาร
วารสาร ที่สามารถอ้ างอิงได้ หนังสือวิชาการรายงานวิจยั วิทยานิพนธ์
การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส าหรั บ แบบสัม ภาษณ์ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จะท าการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เป็ น
รายบุคคลด้ วยตนเอง และใช้ วิธีการบันทึกเสียง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนและสามารถนาเสนอได้
ในประเด็นต่าง ๆ ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบด้ านคุณภาพการบริ การ
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษร
ย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิตที่ใช้ ในการทดสอบ (t-test)
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบ (F-test)
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับการบอกระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significant)
SS แทน ค่าผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of Square)
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมกาลังสองของคะแนน (Mean of Square)
df
แทน องศาแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
LSD แทน Least Significant Difference
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ครัง้
นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยการแบ่งนาเสนอ
ออกเป็ น 3 ส่วน ตามลาดับดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ วย
ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ ในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
(Inferential statistic) จานวน 6 ข้ อดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ า น
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ า น
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารทัง้ 5 มิ ติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิก
พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก
พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ส่ วนที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi –
Structured interview)

77
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ (คน)
181
219
400

ร้ อยละ
45.2
54.8
100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 219 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.8 ที่เหลือ คือ เพศชาย จานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.2 ตามลาดับ
ตาราง 2 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
22 – 31 ปี
32 – 41 ปี
42 – 51 ปี
52 ปี ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
55
136
141
68
400

ร้ อยละ
13.8
34.0
35.2
17.0
100.00

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 42 – 51 ปี จานวน 141 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.2 รองลงมา คือ อายุ 32 – 41 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.0, อายุ 52 ปี
ขึ ้นไป จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.0 และอายุ 22 – 31 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8
ตามลาดับ
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ตาราง 3 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
โสด
สมรส / มีบตุ ร
สมรส / ไม่มีบตุ ร
รวม

ความถี่ (คน)
116
210
74
400

ร้ อยละ
29.0
52.5
18.5
100.00

จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / มีบตุ ร จานวน 210
คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.50 รองลงมา คือ โสด จานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 และ สมรส / ไม่
มีบตุ ร จานวน 74คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.50 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)
4
321
75
400

ร้ อยละ
1.0
80.3
18.7
100.00

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
321 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.3 รองลงมา คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.7
และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
ผลการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบแบบสอบถาม ด้ า นระดับ
การศึกษามีความถี่คอ่ นข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
ดังตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
(จัดกลุม่ ใหม่)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)
325
75
400

ร้ อยละ
81.3
18.7
100.00

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญา
ตรี จานวน 325 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.3 รองลงมา คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 18.7 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
อาชีพอิสระ
เกษียณ
รวม

ความถี่ (คน)
15
271
103
7
4
400

ร้ อยละ
3.7
67.8
25.8
1.7
1.0
100.00

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน
271 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.8 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 103 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.8 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 อาชีพอิสระ
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 และเกษียณ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
ผลการวิเ คราะห์ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบแบบสอบถาม ด้ านอาชี พ มี
ความถี่คอ่ นข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมติฐานดังในตาราง
7
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ตาราง 7 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
(จัดกลุม่ ใหม่)
อาชีพ
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ / เกษี ยณ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

26

6.5

271
103

67.8
25.7

รวม

400

100.00

จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน
271 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.8 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 103 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.7 และข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อาชีพอิสระ / เกษียณ จานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.5 ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ ต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
21
52
151
176
400

ร้ อยละ
5.2
13.0
37.8
44.0
100.00

จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 55,001 บาทขึ ้นไป จานวน
176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.0 รองลงมา คือ มีรายได้ ตอ่ เดือน 45,001 – 55,000 บาท จานวน 151
คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 รายได้ ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.0 และรายได้ ตอ่ เดือน 25,001 – 35,000 บาทจานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความถี่คอ่ นข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมติฐานดัง
ในตาราง 9
ตาราง 9 แสดงความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
(จัดกลุม่ ใหม่)
รายได้ ต่อเดือน
25,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
73
151
176
400

ร้ อยละ
18.2
37.8
44.0
100.00

จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 55,001 บาทขึ ้นไป จานวน
176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.0 รองลงมา คือ มีรายได้ ตอ่ เดือน 45,001 – 55,000 บาท จานวน 151
คน คิด เป็ น ร้ อยละ 37.8 และรายได้ ต่ า กว่า 45,000 บาทจ านวน 73 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 18.2
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ
ความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริการ
1. มีพื ้นที่จอดรถสาหรับการ
ให้ บริการอย่างเพียงพอ
2. ป้ายแนะนาจุดบริการชัดเจน
มองเห็นง่าย เช่น จุดลงทะเบียน
และแผนกรักษาต่าง ๆ
3. มีเก้ าอี ้ และจุดบริการน ้าดื่ม
เพียงพอสาหรับคนไข้ และญาติที่
รอรับการตรวจ
4. มีห้องน ้าเพียงพอในการ
ให้ บริการ และมีความสะอาด ไม่
เหม็นอับ
5. มีร้านอาหาร และร้ านสะดวก
ซื ้อต่าง ๆให้ บริ การอย่างครบ
ครัน
6. แพทย์/เจ้ าหน้ าที่แต่งกาย
สุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อย
7. มีเจ้ าหน้ าที่โทรแจ้ งวัน-เวลา
ก่อนการนัดหมาย และได้ รับ
บริการตรงตามเวลาที่นดั หมาย
ความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริการโดยรวม

S.D.

ความ
คาดหวัง

S.D.

การรั บรู้

2.92 1.040

ปานกลาง

3.21 0.650 ปานกลาง 3.21 0.825

ปานกลาง

3.31 0.669 ปานกลาง 3.27 0.931

ปานกลาง

3.40 0.798 ปานกลาง 3.44 0.865

มาก

𝐱̅

4.13 0.689

มาก

𝐱̅

3.73 0.817

มาก

3.32 0.987

ปานกลาง

3.83 0.751

มาก

4.02 0.734

มาก

3.80 0.777

มาก

3.76 0.899

มาก

3.63 0.735

มาก

3.42 0.735

มาก
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวัง คุณภาพการบริ การด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ มาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวัง
กับการมีพื ้นที่จอดรถสาหรับการให้ บริการอย่างเพียงพอมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13
และผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับการรั บรู้ ของคุณภาพการบริ การด้ านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้จริ ง แพทย์/เจ้ าหน้ าที่
แต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริ การด้ านความเป็ นรู ปธรรมของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพการบริ การ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อถื อไว้
วางใจได้
ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ
1. มีการวินิจฉัยโรคที่มีความ
ถูกต้ อง แม่นยาตังแต่
้ การรักษา
ครัง้ แรก
2. มีข้อมูลในระเบียนประวัติที่
ถูกต้ อง และเป็ นข้ อมูลล่าสุด
3. เจ้ าหน้ าที่คดั กรอง สามารถ
อธิบายและส่งต่อไปแผนกอื่น ๆ
ได้ ถกู ต้ อง
4. เภสัชกร มีการแนะนา
วิธีการใช้ ยาและอธิบายข้ อมูล
บนฉลากยา ก่อนจ่ายยาได้ อย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน
5. ค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การ มี
ความถูกต้ องตามที่ได้ แจ้ ง หรื อ
ระบุไว้
ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจได้
โดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

การรั บรู้

4.45 0.555 มากที่สดุ

3.80 0.923

มาก

4.25 0.716 มากที่สดุ

4.01 0.870

มาก

3.92 0.723

มาก

4.02 0.695

มาก

4.14 0.684

มาก

4.08 0.748

มาก

3.96 0.770

มาก

3.22 1.095 ปานกลาง

4.14 0.689

มาก

3.82 0.866

มาก

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวัง คุณภาพการบริ การด้ าน
ความเชื่อถือไว้ วางใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับ ความคาดหวัง ด้ า นความน่าเชื่ อ ถื อไว้ ว างใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.14 หากพิจ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวัง
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่มีความถูกต้ อง แม่นยาตังแต่
้ การรักษาครัง้ แรกมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับยรู้
ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 หากพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ เกี่ยวกับเภสัชกรถึงการแนะนาวิธีการใช้ ยาและ
อธิบายข้ อมูลบนฉลากยา ก่อนจ่ายยาได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.08
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพการบริ การ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า
1.แพทย์สามารถอธิบายถึงโรค
วิธีการ และผลการรักษาให้ ท่าน
เข้ าใจ รวมทังตอบข้
้
อสงสัยได้
ทันทีเมื่อมีการสอบถาม
2. ระยะเวลาในการรอคอย
ตังแต่
้ เวชระเบียน จนถึงได้ รับยา
ไม่นานเกิน 1 ชัว่ โมง
3. มีแพทย์บริการ สาหรับคนไข้
ที่ไม่ได้ ทาการนัดหมายล่วงหน้ า
4. การขอเอกสาร ได้ รับการ
ตอบสนองทันที เช่น ใบรับรอง
แพทย์
ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าโดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

การรั บรู้

4.15

0.718

มาก

3.61

0.922

มาก

3.80

0.938

มาก

3.07

1.081 ปานกลาง

3.98

0.808

มาก

3.61

0.887

มาก

3.59

0.962

มาก

3.70

0.898

มาก

3.88

0.856

มาก

3.49

0.947

มาก
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริ การด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม อยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคาดหวังเกี่ยวกับแพทย์สามารถอธิบายถึงโรค วิธีการ และผลการรักษาให้ ทา่ นเข้ าใจ รวมทัง้
ตอบข้ อสงสัยได้ ทนั ทีเมื่อมีการสอบถามมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ คุณภาพการบริ ก ารด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการรั บรู้ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ เกี่ยวกับการ
ขอเอกสาร ได้ รับการตอบสนองทันที เช่น ใบรับรองแพทย์มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.70
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับ
ด้ านคุณภาพการบริการมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริ การ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น
1. มีการซักถามชื่อ อาการที่เป็ น ประวัติ
การรักษา ยาที่เคยแพ้ ทังก่
้ อนการรักษา
และก่อนจ่ายยา
2. มีความมัน่ ใจในการวินิจฉัย และ
วิธีการรักษาจากแพทย์ รวมถึงชื่อเสียง
ของโรงพยาบาล และแพทย์ที่รักษา
3. ค่ารักษาพยาบาล มีความเหมาะสม
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ รับ
4. มีความมัน่ ใจในการให้ บริ การของ
เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานว่ามีความ
ระมัดระวัง และให้ บริการได้ อย่าง
ปลอดภัย
5. มีความมัน่ ใจในความสะอาดและ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น อยูใ่ นถุงที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่นโดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

การ
รั บรู้

3.87 0.865

มาก

3.85 0.870

มาก

3.99 0.824

มาก

3.85 0.869

มาก

3.55 0.914

มาก

3.00 1.074

ปาน
กลาง

4.04 0.816

มาก

4.00 1.012

มาก

4.13 0.771

มาก

4.15 0.869

มาก

3.92 0.838

มาก

3.77 0.938

มาก

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริการด้ านความ
เชื่ อมั่นของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเชื่อมัน่ โดยรวม อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 หาก
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับ ความมัน่ ใจในความ
สะอาดและปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อยู่ในถุงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13
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ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ คุณ ภาพการบริ ก ารด้ า นความเชื่ อ มั่น ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้
ด้ านความเชื่อมั่นโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 หากพิจารณารายด้ าน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรั บ รู้ เกี่ ยวกับ ความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย ของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อยูใ่ นถุงที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.15
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวั งกับด้ านคุณภาพการบริ การ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและ
เห็นอกเห็นใจ
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
1. หลังจากได้ รับการวินิจฉัยโรค มี
เจ้ าหน้ าที่ พยาบาล ให้ เอกสารเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตวั และอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
2. มีเจ้ าหน้ าที่คอยซักถาม เมื่อไม่ทราบ
สถานที่หรื อจุดบริการต่อไปโดยไม่ขอ
3. พนักงานต้ อนรับมีการนาเสนอสิทธิ
การรักษาเพิ่มเติมที่เหมาะสม
4. เจ้ าหน้ าที่แผนกพยาบาล คอย
ให้ บริการและสังเกตอาการอย่างใกล้ ชิด
5. มีเวรเปลคอยให้ บริการรับคนไข้ ที่จดุ
ลงรถ และเรี ยกรถให้ อย่างเป็ นระบบ
6. บุคลากร และพนักงาน มีความเต็ม
ใจให้ บริการ ดุจญาติมิตร
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
โดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

การ
รั บรู้
มาก

3.84 0.794

มาก

3.41 0.935

4.00 0.826

มาก

3.22 1.243

3.59 0.877

มาก

3.09

3.81 0.774

มาก

3.34 1.208

3.82 0.870

มาก

3.40 0.999

3.87 0.719

มาก

3.47 1.216

มาก

3.82

มาก

3.32 1.093

ปาน
กลาง

0.81

962

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริ การด้ านความเข้ าใจ
และเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเข้ าใจและความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวัง
เกี่ยวกับการมีเจ้ าหน้ าที่คอยซักถาม เมื่อไม่ทราบสถานที่ ขันตอน
้
หรื อจุดบริ การต่อไป โดยไม่ต้อง
ร้ องขอ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็น
ใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ความคาดหวัง ด้ านความเข้ าใจและความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรั บรู้ เกี่ ยวกับ
บุคลากร และพนักงาน มีความเต็มใจให้ บริการ ดุจญาติมิตร โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.47
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพ
การบริการมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ในด้ านคุณภาพการบริการของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ
ความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริการ
1. มีพื ้นที่จอดรถสาหรับการ
ให้ บริการอย่างเพียงพอ
2. ป้ายแนะนาจุดบริการชัดเจน
มองเห็นง่าย เช่น จุดลงทะเบียน
และแผนกรักษาต่าง ๆ
3. มีเก้ าอี ้ และจุดบริการน ้าดื่ม
เพียงพอสาหรับคนไข้ และญาติที่
รอรับการตรวจ
4. มีห้องน ้าเพียงพอในการ
ให้ บริการ และมีความสะอาด ไม่
เหม็นอับ
5. มีร้านอาหาร และร้ านสะดวกซื ้อ
ต่าง ๆให้ บริการอย่างครบครัน
6. แพทย์/เจ้ าหน้ าที่แต่งกายสุภาพ
สะอาด เรี ยบร้ อย
7. มีเจ้ าหน้ าที่โทรแจ้ งวัน-เวลา
ก่อนการนัดหมาย และได้ รับ
บริการตรงตามเวลาที่นดั หมาย
ความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริการโดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

3.18 0.742 ปานกลาง 3.46 0.900

การรั บรู้
มาก

3.28 0.701 ปานกลาง 3.12 1.057 ปานกลาง

2.99 0.645 ปานกลาง 3.32 1.114 ปานกลาง

2.97 0.770 ปานกลาง 3.19 1.166 ปานกลาง
3.04 0.687 ปานกลาง 3.62 0.882

มาก

3.83 0.725

มาก

4.22 0.613 มากที่สดุ

3.60 0.835

มาก

3.91 0.808

มาก

3.27 0.729 ปานกลาง 3.55 0.934

มาก
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริการด้ านความ
เป็ นรู ปธรรมของการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความคาดหวัง ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ ก าร
โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.27 หากพิจ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังกับ การแต่งกายของแพทย์/เจ้ าหน้ าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด
เรี ยบร้ อยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของคุณภาพการบริ การด้ านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริ การคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้จริ ง แพทย์/
เจ้ าหน้ าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.22
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเป็ นรูปธรรมของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มีความคาดหวังมากกว่า
การรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อถือ
ไว้ วางใจได้
ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ
1. มีการวินิจฉัยโรคที่มีความ
ถูกต้ อง แม่นยาตังแต่
้ การรักษา
ครัง้ แรก
2. มีข้อมูลในระเบียนประวัติที่
ถูกต้ อง และเป็ นข้ อมูลล่าสุด
3. เจ้ าหน้ าที่คดั กรอง สามารถ
อธิบายและส่งต่อไปแผนกอื่น ๆ
ได้ ถกู ต้ อง
4. เภสัชกร มีการแนะนา
วิธีการใช้ ยาและอธิบายข้ อมูล
บนฉลากยา ก่อนจ่ายยาได้ อย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน
5. ค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การ มี
ความถูกต้ องตามที่ได้ แจ้ ง หรื อ
ระบุไว้
ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจได้
โดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D. การรั บรู้

4.59 0.498

มากที่สดุ 4.34 0.710

มากที่สดุ

4.31 0.637

มากที่สดุ 4.28 0.796

มากที่สดุ

3.93 0.749

มาก

4.36 0.664

มากที่สดุ

3.92 0.741

มาก

4.46 0.648

มากที่สดุ

3.93 0.727

มาก

4.20 0.699

มาก

4.14 0.670

มาก

4.32 0.703

มากที่สุด

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริการด้ านความ
เชื่อถื อไว้ วางใจการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจโดยรวม
อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่มีความถูกต้ อง แม่นยาตังแต่
้ การรักษาครัง้ แรกมากที่สดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความ

93
เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับยรู้ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู้เกี่ยวกับเภสัชกรถึงการแนะนาวิธีการใช้ ยาและอธิบายข้ อมูลบนฉลากยา ก่อนจ่ายยาได้ อย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มีความคาดหวังมากกว่า
การรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า
1.แพทย์สามารถอธิบายถึงโรค
วิธีการ และผลการรักษาให้ ท่าน
เข้ าใจ รวมทังตอบข้
้
อสงสัยได้ ทนั ที
เมื่อมีการสอบถาม
2. ระยะเวลาในการรอคอยตังแต่
้ เวช
ระเบียน จนถึงได้ รับยา ไม่นานเกิน 1
ชัว่ โมง
3. มีแพทย์บริการ สาหรับคนไข้ ที่
ไม่ได้ ทาการนัดหมายล่วงหน้ า
4. การขอเอกสาร ได้ รับการ
ตอบสนองทันที เช่น ใบรับรองแพทย์
ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าโดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

การ
รั บรู้

4.06 0.713

มาก

3.88 0.871

มาก

3.73 0.792

มาก

3.56 1.014

มาก

3.63 0.840

มาก

3.86 0.830

มาก

3.84 0.863

มาก

3.85 0.856

มาก

3.81 0.802

มาก

4.11 0.711

มาก
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริ การด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้ าของคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 หากพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับแพทย์สามารถอธิบายถึงโรค วิธีการ
และผลการรักษาให้ ท่านเข้ าใจ รวมทัง้ ตอบข้ อสงสัยได้ ทันทีเมื่อมีการสอบถามมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับการรั บรู้ คุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนองความ
ต้ อ งการของลูก ค้ า คลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม
อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการรับรู้เกี่ยวกับแพทย์ที่สามารถอธิบายถึงโรค วิธีการ และผลการรักษาให้ เข้ าใจ รวมทังตอบข้
้
อ
สงสัยได้ ทนั ทีเมื่อมีการสอบถามมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของคลินิก
พรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มี
ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น
1. มีการซักถามชื่อ อาการที่เป็ น
ประวัติการรักษา ยาที่เคยแพ้ ทัง้
ก่อนการรักษา และก่อนจ่ายยา
2. มีความมัน่ ใจในการวินิจฉัย และ
วิธีการรักษาจากแพทย์ รวมถึง
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และแพทย์
ที่รักษา
3. ค่ารักษาพยาบาล มีความ
เหมาะสมเป็ นไปตามมาตรฐานที่
ได้ รับ
4. มีความมัน่ ใจในการให้ บริ การของ
เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานว่ามีความ
ระมัดระวัง และให้ บริการได้ อย่าง
ปลอดภัย
5. มีความมัน่ ใจในความสะอาดและ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น อยูใ่ นถุงที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อพร้ อม
ใช้ งาน
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่นโดยรวม

̅
𝒙

S.D.

ความ
คาดหวัง

̅
𝒙

S.D.

การรั บรู้

3.84 0.866

มาก

3.93 0.867

มาก

4.02 0.890

มาก

4.33 0.705 มากที่สดุ

3.71 0.897

มาก

4.13 0.835

มาก

3.93 0.810

มาก

3.93 0.866

มาก

4.17 0.706

มาก

4.46 0.703 มากที่สดุ

3.93 0.833

มาก

4.15 0.795

มาก
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จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริการด้ านความ
เชื่อมัน่ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความคาดหวังด้ านความเชื่อมั่นโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับ ความ
มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เช่น อยู่ในถุงที่ผ่านการฆ่า เชื อ้
พร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความเชื่อมัน่ ของคลินิกพ
รี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับการรั บรู้ ด้ านความเชื่ อมั่น โดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 หาก
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ เกี่ยวกับ ความมัน่ ใจในความสะอาด
และปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อยูใ่ นถุงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อมัน่ ของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
จริงหลังใช้ บริการ
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและ
เห็นอกเห็นใจ
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
̅
𝒙
เห็นใจ
1. หลังจากได้ รับการวินิจฉัยโรค มี
เจ้ าหน้ าที่ พยาบาล ให้ เอกสาร
3.59
เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ วั และอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
2. มีเจ้ าหน้ าที่คอยซักถาม เมื่อไม่
ทราบสถานที่ ขันตอน
้
หรื อจุด
3.64
บริการต่อไป โดยไม่ต้องร้ องขอ
3. พนักงานต้ อนรับมีการนาเสนอ
3.54
สิทธิการรักษาเพิ่มเติมที่เหมาะสม
4. เจ้ าหน้ าที่แผนกพยาบาล คอย
ให้ บริการและสังเกตอาการอย่าง
3.50
ใกล้ ชิด
5. มีเจ้ าหน้ าที่เวรเปลคอย
ให้ บริการรับคนไข้ ที่จดุ ลงรถ และ 3.37
เรี ยกรถโดยสารให้ อย่างเป็ นระบบ
6. บุคลากร และพนักงาน มีความ
3.38
เต็มใจให้ บริ การ ดุจญาติมิตร
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
3.50
เห็นใจโดยรวม

S.D.

ความ
คาดหวัง

0.899

มาก

3.76 0.729

มาก

0.795

มาก

3.77 0.888

มาก

0.788

มาก

3.87 0.834

มาก

0.832

มาก

3.81 0.845

มาก

0.738 ปานกลาง 3.94 0.979

มาก

0.792 ปานกลาง 3.57 0.966

มาก

0.807

มาก

มาก

̅
𝒙

S.D.

3.78 0.873

ความ
คาดหวัง
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวัง คุณภาพการบริ การด้ าน
ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลิ นิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเข้ าใจและความเห็นอกเห็น
ใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการมีเจ้ าหน้ าที่คอยซักถาม เมื่อไม่ทราบสถานที่ ขันตอน
้
หรื อจุดบริการต่อไป โดยไม่ต้องร้ องขอมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.64
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็น
ใจของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ า นความเข้ าใจและความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.78 หากพิจ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรั บ รู้
เกี่ ยวกับมีเจ้ าหน้ าที่เวรเปลคอยให้ บริ การรับคนไข้ ที่จุดลงรถ และเรี ยกรถโดยสารให้ อย่างเป็ น
ระบบมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยม
โรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยรวมจะเห็ นได้ ว่า ผู้ม าใช้ บริ ก ารไม่ไ ด้ มี ค วาม
คาดหวังมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Inferential statistic)
จานวน 6 ข้ อดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี เ พศแตกต่า งกัน มี ค วามคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี เ พศแตกต่า งกัน มี ค วามคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ในสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม ให้ ทดสอบค่า t
ด้ วย Equal variances assumed และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุม่ ให้ ทดสอบ
ค่า t ด้ วย Equal variances not assumed
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ เพศโดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
รวม

Levene Statistic

Sig.

0.115
0.309
0.317

0.734
0.579
0.573

0.823
0.620
1.416

0.356
0.431
0.235

จากตาราง 20 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ Levene’s test
พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.235 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบค่า t-test กรณีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) ใน
การทดสอบดังนี ้
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ตาราง 21ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศโดยใช้ สถิติ Independent Sample t-test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
รวม

t-test of Equality of Means
เพศ

̅
𝒙

S.D.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.63
3.62
4.15
4.13

0.330
0.297
0.346
0.333

ชาย

3.86

0.449

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.89
3.95
3.88
3.79
3.83
3.88
3.87

0.456
0.397
0.395
0.402
0.385
0.221
0.190

t

Sig.

0.508

0.612

0.804

0.422

0.682

0.496

1.678

0.094

0.978

0.329

0.394

0.694

จากตาราง 21 ผลการวิเ คราะห์ ความแตกต่างของความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการ
บริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยจ าแนกตามเพศ โดยใช้ สถิ ติ
Independent sample t-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ
ไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น และด้ านความ
เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.612 0.422 0.496 0.094 0.329 และโดยรวมมีคา่ Sig.
เท่ากับ0.694 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี อ ายุแ ตกต่า งกัน มี ค วามคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี อ ายุแ ตกต่า งกัน มี ค วามคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
Levene Statistic
Sig.
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
1.017
0.385
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
3.896*
0.009
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
2.042
0.108
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
1.753
0.156
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
4.238*
0.006
รวม
2.445
0.064
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ Levene’s test
พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.064 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.385 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
เพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 23
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของเพศชาย
และหญิงแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ
Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 25
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ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.108 ซึ่งมีคา่ มากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวน
ของเพศชายและหญิ ง ไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05 ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ทาการ
ทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 23
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.156 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิง
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 23
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของเพศ
ชายและหญิงแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 25
ตาราง 23 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
F-test
การบริการของ
แหล่ งความ
โรงพยาบาลเอกชน
แปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามอายุ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ระหว่างกลุม่
0.212
3
0.071 0.725 0.538
ของการบริการ
ภายในกลุม่ 38.681
396
0.098
รวม

38.894

2. ด้ านการตอบสนองความ ระหว่างกลุม่
2.067
ต้ องการของลูกค้ า
ภายในกลุม่ 79.805
รวม
81.873
3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่

0.660

399
3

0.689

396

0.202

3.419*

0.017

1.427

0.234

399
3

0.220

61.078
396
0.154
รวม
61.739
399
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้
สถิ ติ F-test พบว่า ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และ ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.538 และ 0.234 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการ
บริ การในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และ ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.017 ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร แตกต่างกัน ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ทาการทดสอบความ
แตกต่า งเป็ น รายคู่โ ดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ งั ตาราง 24
ตาราง 24 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั ความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ LSD
22 – 31 ปี
32 – 41 ปี
42 – 51 ปี 52 ปี ขึ ้นไป
อายุ
3.95
3.94
3.78
3.87
𝑥̅
22 – 31 ปี
32 – 41 ปี
42 – 51 ปี
52 ปี ขึ ้นไป

3.95
3.94

0.006

0.164*

0.071

-

(0.922)

(0.022)

(0.382)

-

-

0.157*

0.064

(0.004)

(0.335)

3.78

-

-

-

3.87

-

-

-

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

0.093
(0.160)
-
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จากตาราง 24 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความแตกต่างระหว่างอายุความ
คาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ผู้ที่ใช้ บริการที่มีอายุ 22-31 ปี กับผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 42-51 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.022 ซึง่
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ 22-31 ปี มีความความคาดหวังคุณภาพการ
บริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้ า ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ 42-51 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.164
ผู้ที่ใช้ บริการที่มีอายุ 32-41 ปี กับผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 42-51 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.004 ซึง่
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ 32-41 ปี มีความความคาดหวังคุณภาพการ
บริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้ า ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ 42-51 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.157
ตาราง 25 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ Brown-Forsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามอายุ
1. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
2. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ

Brown-Forsythe

Sig.

0.502
1.319

0.682
0.269

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้
สถิ ติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็น
ใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.682 และ 0.269 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0
และปฏิเสธสมมติฐ านรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มี อายุแตกต่างกัน มีความคาดหวัง
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คุณภาพการบริ การในด้ านความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้ บริ การที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ในสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม ให้ ทดสอบค่า t
ด้ วย Equal variances assumed และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุม่ ให้ ทดสอบ
ค่า t ด้ วย Equal variances not assumed
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา แต่ละกลุ่มโดยใช้
Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
รวม

Levene Statistic

Sig.

0.353
0.475
1.358

0.553
0.491
0.245

0.377
0.469
0.077

0.539
0.494
0.781

จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา แต่ละกลุ่มโดย
ใช้ การทดสอบ Levene’s test พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.781 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่า
ความแปรปรวนของระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบค่า t-test กรณีคา่
ความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) ในการทดสอบดังนี ้
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ตาราง 27 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษาโดยใช้ สถิติ Independent t-test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพ
t-test of Equality of Means
ระดับ
การบริการของโรงพยาบาล
การศึกษา
S.D.
t
Sig.
̅
𝒙
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการ ต่ากว่าหรื อ
3.63 0.308
บริการ
เท่า กับ ป.ตรี
0.340 0.734
สูงกว่าป.ตรี
3.61 0.328
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
ต่ากว่าหรื อ
4.15 0.332
เท่ากับป.ตรี
2.017* 0.044
สูงกว่าป.ตรี
4.07 0.361
3. ด้ านการตอบสนองความ
ต่ากว่าหรื อ
3.86 0.458
ต้ องการของลูกค้ า
เท่ากับป.ตรี
-1.327 0.185
สูงกว่าป.ตรี
3.94 0.424
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
ต่ากว่าหรื อ
3.92 0.397
เท่ากับป.ตรี
0.636 0.525
สูงกว่าป.ตรี
3.89 0.396
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
ต่ากว่าหรื อ
3.83 0.386
เห็นใจ
เท่ากับป.ตรี
1.861 0.063
สูงกว่าป.ตรี
3.74 0.414
รวม
ต่ากว่าหรื อ
3.88 0.200
เท่ากับป.ตรี
1.145 0.253
สูงกว่าป.ตรี
3.85 0.223
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการวิเ คราะห์ ความแตกต่างของความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยจาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ
Independent t-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.253 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐาน
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หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ าน
การให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.734 0.185 0.525
0.063 ซึ่ง มากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการ
ให้ ความเชื่ อ มั่ น และด้ านความเข้ าใจและเห็ น อกเห็ น ใจของโรง พยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ด้ านความน่าเชื่ อถื อไว้ วางใจมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคาดหวังในคุณภาพการบริ การด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร แตกต่า งกัน โดยผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ก ารศึก ษาต่ า กว่า หรื อ เท่า กับ
ปริญญาตรี มีความคาดหวังมากกว่าผู้ใช้ บริการที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริ การที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริ การที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
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ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
Levene Statistic
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
3.829*
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
0.277
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
0.110
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
0.192
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
0.189
รวม
1.524
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

Sig.
0.023
0.758
0.896
0.825
0.828
0.219
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพโดยใช้ Levene’s test
พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.219 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของการจาแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.023 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
การจาแนกตามอาชีพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 29
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรั บสมมติฐ านหลัก H0 และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของการ
จาแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 29
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ค่า Sig. เท่ากับ 0.896 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวน
ของการจาแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการ
ทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 29
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น ค่า Sig. เท่ากับ 0.825 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของการจาแนกตาม
อาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ Ftest ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 29
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ค่า Sig. เท่ากับ 0.828 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของการ
จาแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 29
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ตาราง 29 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครจาแนกตามอาชีพ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ

Brown-Forsythe

Sig.

2.564

0.087

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้
สถิ ติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.087 ซึง่ มี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 30 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริการของ
โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามอาชีพ
1. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ

2. ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า

3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

4. ด้ านความเข้ าใจและเห็น
อกเห็นใจ

F-test
แหล่ ง
ความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

0.706

0.494

2.252

0.106

0.503

0.605

0.717

0.489

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่

0.163

2

0.082

45.817

397

0.115

รวม

45.980

399

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่

0.919

2

0.459

80.954

397

0.204

รวม

81.872

399

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่

0.159

2

0.080

62.845

397

0.158

รวม

63.004

399

0.222

2

0.111

61.517
61.739

397
399

0.155

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่
รวม
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จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้
สถิ ติ F-test พบว่า ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.494 0.106
0.605 และ 0.489 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรั บสมมติฐ านหลัก H0 และ ปฏิ เสธสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การ
ในด้ านความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ กลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
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หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรสแต่ละกลุ่มโดยใช้
Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
Levene Statistic
Sig.
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
1.454
0.235
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
4.542*
0.011
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
0.704
0.495
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
2.549
0.079
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
4.698*
0.010
รวม
3.991*
0.019
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส แต่ละกลุม่ โดย
ใช้ Levene’s test พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของการจาแนกตามสถานภาพ
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สมรสแตกต่า งกัน ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.235 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดย
ใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 32
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก H0 และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง H1 แสดงว่ า ค่า ความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 33
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.495 ซึ่งมีคา่ มากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวน
ของสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 32
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.079 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรส
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 32
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก H0 และยอมรั บสมมติฐ านรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 33
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ตาราง 32 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริการของ
แหล่ ง
โรงพยาบาลเอกชน
ความ
ในเขตกรุงเทพมหานคร แปรปรวน
จาแนกตามอาชีพ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ระหว่าง
ของการบริการ
กลุม่
ภายในกลุม่
รวม
2. ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า

3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

0.082

2

0.041

0.422

0.656

38.811

397

0.098

38.894

399
2.517

0.082

0.837

0.434

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่

1.025

2

0.513

80.847

397

0.204

รวม

81.873

399

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่

0.265

2

0.132

62.740

397

0.158

รวม

63.004

399

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ
สมรส โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า และด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.656 0.082 และ 0.434 ซึง่ มีคา่ มากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการที่
มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของ
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การบริ ก าร ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า และด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่น ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 33 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ Brown-Forsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามสถานภาพสมรส
1. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
2. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ

Brown-Forsythe

Sig.

0.234
0.226

0.792
0.798

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ
สมรส โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การด้ าน
ความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.792 และ 0.798 ซึ่ ง มี ค่า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การด้ านความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ และด้ าน
ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แต่ละกลุม่ โดยใช้
Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
Levene Statistic
Sig.
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
1.933
0.146
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
1.366
0.256
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
6.532*
0.002
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
0.893
0.410
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
4.559*
0.011
รวม
1.889
0.153
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แต่ละกลุ่มโดย
ใช้ Levene’s test พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.153 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของการจาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.146 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 35
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.256 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 35
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ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวน
ของรายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05 ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ทาการ
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 36
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.410 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ Ftest ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 35
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 36
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ตาราง 35 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ แหล่ งความ
การบริการของ
แปร
โรงพยาบาลเอกชน
ปรวน
ในเขตกรุงเทพ
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ย/
เดือน
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ
3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

F-test

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่

0.023

2

0.012

0.119

0.888

ภายในกลุม่

38.870

397

0.098

รวม

38.894

399

ระหว่างกลุม่

0.484

2

0.242

2.114

0.122

ภายในกลุม่

45.496

397

0.115

รวม

45.980

399

ระหว่างกลุม่

0.065

2

0.032

0.204

0.816

ภายในกลุม่

62.940

397

0.159

รวม

63.004

399

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใช้ สถิติ F-test พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ และด้ าน
การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น มี ค่า Sig. เท่า กับ 0.888 0.122 และ 0.816 ซึ่ง มี ค่า มากกว่า 0.05 นั่น คื อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ด้ านความเชื่ อถื อไว้ วางใจ และด้ านการให้ ความเชื่อมั่นของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 36 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
1. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
2. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ

Brown-Forsythe

Sig.

1.191

0.306

2.715

0.530

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.306 และ 0.530 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าและด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกั น มี ความคาดหวัง ในด้ า น
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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H1: ผู้ใช้ บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ในสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม ให้ ทดสอบค่า t
ด้ วย Equal variances assumed และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุม่ ให้ ทดสอบ
ค่า t ด้ วย Equal variances not assumed
ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ เพศโดยใช้
Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

Levene Statistic

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
1.229
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
1.679
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
2.053
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
0.034
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
4.091*
รวม
2.619
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

Sig.
0.268
0.196
0.153
0.854
0.044
0.106
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จากตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มเพศโดย
ใช้ Levene’s test พบว่ า ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.106 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของ
เพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวน
เท่ากัน (Equal variances assumed) ในการทดสอบดังนี ้
ตาราง 38 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศโดยใช้ สถิติ Independent t-test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรีเมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ

t-test of Equality of Means
เพศ

̅
𝒙

S.D.

3.27

0.387

2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ

หญิง
ชาย
หญิง

3.26
4.13
4.12

0.306
0.326
0.299

3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า

ชาย

3.80

0.473

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.82
3.90
3.95
3.50
3.53
3.72
3.74

0.422
0.450
0.436
0.487
0.386
0.282
0.208

4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
รวม

ชาย

t

Sig.

0.381

0.703

0.305

0.761

-0.336

0.496

-0.977

0.329

-0.679

0.498

0.538

0.591
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จากตาราง 38 ผลการวิเ คราะห์ ความแตกต่างของความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ โดย
ใช้ สถิติ Independent t-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และ
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.703 0.761 0.496 0.329 0.498 และโดยรวม
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.591 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2.2 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุแต่ละกลุม่ โดย
ใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

Levene Statistic

Sig.

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
3.362*
0.019
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
0.271
0.846
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
4.077*
0.007
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
1.040
0.375
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
2.108
0.099
รวม
1.826
0.142
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 39 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มเพศโดย
ใช้ Levene’s test พบว่ า ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.142 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของ
เพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
เพศชายและหญิงแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดย
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 40
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.846 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของเพศชาย
และหญิงไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ
F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 41
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีคา่ ค่าน้ อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก H0 และยอมรั บสมมติฐ านรอง H1 แสดงว่าค่า ความ
แปรปรวนของเพศชายและหญิงแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทา
การทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 40
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.375 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิง
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 41
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.099 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของเพศ
ชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 41
ตาราง 40 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ Brown-Forsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
คลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า

Brown-Forsythe

Sig.

0.885
0.717

0.450
0.543
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จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามอายุ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความ น่าเชื่อถือไว้ วางใจ และ
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.450 และ 0.543 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ และด้ าน
การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 41 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
F-test
การบริการของคลินิกพ
แหล่ ง
รีเมี่ยมของโรงพยาบาล
ความ
SS
df
MS
F
Sig.
รัฐบาลในเขต
แปรปรวน
กรุงเทพจาแนกตามอายุ
1. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ระหว่าง
0.094
3
0.031 0.322 0.809
ไว้ วางใจ
กลุม่
ภายในกลุม่
38.643
396
0.098
รวม
38.738
399
2. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

3. ด้ านความเข้ าใจและเห็น
อกเห็นใจ

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่

0.090

3

0.030

78.246

396

0.198

รวม

78.336

399

0.291

3

0.097

75.278
75.570

396
399

0.190

ระหว่าง
กลุม่
ภายในกลุม่
รวม

0.152

0.929

0.511

0.675
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จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามอายุ โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ ย
มของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่ และ ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.809 0.929 และ 0.675ซึง่ มีคา่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่น และ ด้ า นความเข้ า ใจและเห็ น อกเห็ น ใจ ของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.3 ผู้ใช้ บริ การที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิ ติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ในสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม ให้ ทดสอบค่า t
ด้ วย Equal variances assumed และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุม่ ให้ ทดสอบ
ค่า t ด้ วย Equal variances not assumed
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ตาราง 42 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา แต่
ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

Levene Statistic

Sig.

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
0.100
0.752
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
0.386
0.535
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
0.727
0.394
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
1.732
0.189
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
8.172*
0.004
รวม
5.479*
0.020
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 42 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา แต่ละกลุ่มโดยใช้ การทดสอบ Levene’s test พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษาโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ดัง นัน้ ผู้ วิ จัย จึ ง ท าการทดสอบค่ า t-test กรณี ค่ า ความแปรปรวนเท่ า กั น (Equal variances
assumed) ในการทดสอบดังนี ้
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ตาราง 43 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษาโดยใช้ สถิติ Independent
t-test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริการของคลินิกพรีเมี่ยม
ของโรงพยาบาลรั ฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ

3. ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
เห็นใจ

รวม

t-test of Equality of Means
ระดับ
การศึกษา
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ต่ากว่ าหรือ
เท่ ากับป.ตรี
สูงกว่ าป.ตรี

̅
𝒙

S.D.

3.26

0.339

3.28

0.369

4.13

0.315

4.13

0.294

3.83

0.428

3.75

0.511

3.94

0.431

3.88

0.491

3.53

0.405

3.47

0.544

3.74

0.230

3.70

0.297

t

Sig.

-0.593

0.553

0.021

0.984

1.429

0.154

1.048

0.295

0.995

0.322

0.992

0.324
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จากตาราง 43 ผลการวิเ คราะห์ ความแตกต่างของความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้ สถิติ Independent t-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.324 ซึง่
มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจมีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.553 0.984 0.154 0.295 และ 0.322 ซึ่ง มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรั บสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร ด้ า นความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ าน
ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.4 ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริ การที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ใช้ บริ การที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
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ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตาราง 44 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพแต่ละกลุม่
โดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

Levene Statistic

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
1.201
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
1.478
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
3.043*
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
1.007
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
2.777
รวม
3.038*
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

Sig.
0.302
0.229
0.049
0.366
0.063
0.049
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จากตาราง 44 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพโดยใช้
Levene’s test พบว่าความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.049 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของการ
จาแนกตามอาชีพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.302 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
การจ าแนกตามอาชี พ ไม่แ ตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05 ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ทาการ
ทดสอบโดยใช้ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 45
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.229 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรั บสมมติฐ านหลัก H0 และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของการ
จาแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 45
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ค่า Sig. เท่ากับ 0.049 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวน
ของการจาแนกตามอาชีพ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทาการ
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 47
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น ค่า Sig. เท่ากับ 0.366 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของการจาแนกตาม
อาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ Ftest ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 45
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ค่า Sig. เท่ากับ 0.063 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของการ
จาแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 45
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ตาราง 45 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริการของคลินิก
แหล่ ง
พรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
ความ
รัฐบาลในเขต
SS
แปรปรวน
กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามอาชีพ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ระหว่าง
0.840
ของการบริการ
กลุม่
ภายในกลุม่ 46.609
รวม
47.449
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ

3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

4. ด้ านความเข้ าใจและเห็น
อกเห็นใจ

ระหว่าง
0.042
กลุม่
ภายในกลุม่ 38.696
รวม
38.738
ระหว่าง
0.369
กลุม่
ภายในกลุม่ 77.966
รวม
78.336
ระหว่าง
0.360
กลุม่
ภายในกลุม่ 75.210
รวม
75.570

F-test

df

MS

F

Sig.

2

0.420

3.576

0.029

397

0.117

0.216

0.806

0.941

0.391

0.949

0.388

399
2

0.021

397

0.097

399
2

0.185

397

0.196

399
2

0.180

397
399

0.189
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จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ย
มของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.806 0.391 และ 0.388 ซึ่งมีคา่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
ผู้ใช้ บริ การที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง คุณภาพการบริ ก ารในด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ
ไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.029 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธี ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ งั ตาราง46
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ตาราง 46 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความ
เป็ นรูปธรรมของการบริการ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้
LSD
ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/อาชีพ
อิสระ/เกษียณ

พนักงาน
เอกชน

ธุรกิจส่ วนตัว/
เจ้ าของกิจการ

3.78

3.73

3.71

0.160*

0.201*

-

(0.023)

(0.008)

3.73

-

-

3.71

-

-

อาชีพ
𝑥̅
ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/
เกษียณ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของ
กิจการ

3.78

0.040
(0.304)
-

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 46 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับ
ความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษี ยณ กับผู้ใช้ บริ การ
ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.0.023 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ที่ใช้ บริ การ
ที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษียณ มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การ
ในด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริการที่มีอาชีพพนักงานเอกชนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.160
ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษี ยณ กับผู้ใช้ บริ การ
ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ที่
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ใช้ บริ การที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /อาชีพอิสระ/เกษี ยณ มีความความคาดหวัง
คุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้ าของกิจการ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.040
ตาราง 47 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
คลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
อาชีพ
1. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า

Brown-Forsythe

Sig.

0.169

0.845

จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.845 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรั บสมมติฐ านหลัก H0 และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพ
การบริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ของคลินิกพรี เมี่ ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.5 ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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H1: ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 48 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรสแต่
ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

Levene Statistic

Sig.

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
0.664
0.515
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
2.019
0.134
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
3.658*
0.027
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
0.637
0.529
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
3.086*
0.047
รวม
5.237*
0.006
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ
สมรส แต่ล ะกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test พบว่า ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่า
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความ
แปรปรวนของการจาแนกตามสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.515 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดย
ใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 49
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.134 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก H0 และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง H1 แสดงว่ า ค่า ความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดย
ใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 49
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ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.027 ซึ่งซึ่งมีค่าน้ อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก H0 และยอมรั บสมมติฐ านรอง H1 แสดงว่าค่า ความ
แปรปรวนของสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการ
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 50
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.529 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรส
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 49
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก H0 และยอมรั บสมมติฐ านรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 50
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ตาราง 49 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริการของคลินิก
แหล่ ง
พรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
ความ
รัฐบาลในเขต
SS
แปรปรวน
กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามอาชีพ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ระหว่าง
0.126
ของการบริการ
กลุม่
ภายในกลุม่ 47.323
รวม
47.449
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ

3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

ระหว่าง
0.284
กลุม่
ภายในกลุม่ 38.454
รวม
38.738
ระหว่าง
0.372
กลุม่
ภายในกลุม่ 77.964
รวม
78.336

F-test

df

MS

F

Sig.

2

0.063

0.530

0.589

397

0.119

1.464

0.233

0.947

0.389

399
2

0.142

397

0.097

399
2

0.186

397

0.196

399

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครจาแนก
ตามสถานภาพสมรส โดยใช้ ส ถิ ติ F-test พบว่า ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ และด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.589 0.233
และ 0.389 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การใน
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ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ และด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ตาราง 50 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ Brown-Forsythe
test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
คลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
สถานภาพสมรส
1. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
2. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ

Brown-Forsythe

Sig.

0.138

0.871

0.379

0.685

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครจาแนก
ตามสถานภาพสมรส โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.871 และ 0.685
ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความ
ว่า ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.6 ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
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H1: ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ม ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยจะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้ จะทาการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ไม่ตา่ งกัน (ค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05) ก็จะทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง
การทดสอบสมมติฐานจากทัง้ 2 ตาราง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อย
กว่า 0.05 และเมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่า เฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ นาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สาหรับกรณี ทดสอบสมมติฐานด้ วย F-Test
หรื อ Dunnett’s T3 สาหรับกรณีทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ ดังตาราง
ต่อไปนี ้

147
ตาราง 51 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน แต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test
ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการ
ของคลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

Levene Statistic

Sig.

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
1.383
0.252
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
0.024
0.976
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
4.716*
0.009
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
1.841
0.160
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
0.356
0.701
รวม
0.919
0.400
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 51 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แต่ละกลุ่มโดย
ใช้ Levene’s test พบว่ า ความคาดหวัง ในด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.400 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของ
การจาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.252 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบ
โดยใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 52
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือไว้ ว างใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.976 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 52
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ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวน
ของรายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05 ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ทาการ
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 53
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.160 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้ สถิติ Ftest ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 52
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.701 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบโดยใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 53
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ตาราง 52 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ F-test
คาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริการของคลินิก
พรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
แหล่ ง
รัฐบาลในเขต
ความ
SS
กรุงเทพมหานคร
แปรปรวน
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ย
ต่ อเดือน
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ระหว่าง
0.142
ของการบริการ
กลุม่
ภายในกลุม่ 47.307
รวม
47.449
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ

3. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

4. ด้ านความเข้ าใจและเห็น
อกเห็นใจ

ระหว่าง
0.046
กลุม่
ภายในกลุม่ 38.692
รวม
38.738
ระหว่าง
0.005
กลุม่
ภายในกลุม่ 78.331
รวม
78.336
ระหว่าง
0.934
กลุม่
ภายในกลุม่ 74.635
รวม
75.570

F-test

df

MS

F

Sig.

2

0.071

0.595

0.552

397

0.119

0.235

0.791

0.012

0.988

2.485

0.085

399
2

0.023

397

0.097

399
2

0.002

397

0.197

399
2

0.467

397

0.188

399
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จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐ บาลในเขตกรุ งเทพมหานครด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.552 0.791 0.988 และ 0.085 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ด้ านความเชื่อถือ
ไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 53 ความแตกต่างของความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ BrownForsythe test
คาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของ
คลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
1. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า

Brown-Forsythe

Sig.

0.223

0.800

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ความคาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริ การด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.800 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านที่ 3 ความคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารทั ง้ 5 มิ ติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้
ดังนี ้
H0: ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบค่า สถิ ติ Paired t-test โดยการใช้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ ความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 54 แสดงการเปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพการบริการ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและ
เห็นอกเห็นใจ
คุณภาพการบริการ
โดยรวม

ความคาดหวัง
S.D.
̅
𝒙

การรั บรู้
S.D.
̅
𝒙

t

df

Sig.

3.62

0.312

3.41

0.375 10.937*

399

0.000

4.14

0.339

3.87

0.424 12.805*

399

0.000

3.87

0.452

3.76

0.456 12.477*

399

0.000

3.91

0.397

3.76

0.456

5.559*

399

0.000

3.82

0.393

3.32

0.677 14.185*

399

0.000

3.87

0.204

3.56

0.259 22.221*

399

0.000

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ ด้าน
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การทดสอบ
ค่าสถิติ Paired t-test พบว่าผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวัง ด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครเท่ากับ 3.87 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.56 ซึ่งมี
ความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ ก ารทัง้ 5 มิ ติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้
ด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง
มากกว่าการรับรู้ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ ด้ าน
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริ การ โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 3.62 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ
3.41 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การ
ทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
ด้ านความน่ าเชื่อถือไว้ วางใจ ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการ
บริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 4.14 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.87 มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก H0 และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง H1
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง มากกว่า
การรับรู้
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ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้
ด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 3.87 และค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ เท่ากับ 3.76 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
และยอมรั บ สมมติฐ านรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมี ค วามคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า น
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
ด้ า นการให้ ความเชื่ อมั่ น ผู้ใช้ บริ การมี ความคาดหวัง และการรับรู้ ด้ านคุณภาพการ
บริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 3.91 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.76 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000
ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
ด้ า นความเข้ า ใจและเห็ น อกเห็น ใจ ผู้ใช้ บริ การมี ค วามคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า น
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริ การ โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 3.82 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ
3.32 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การ
ทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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H1: ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบค่า สถิ ติ Paired t-test โดยการใช้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ ความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 55 แสดงการเปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพการบริการ
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและ
เห็นอกเห็นใจ
คุณภาพการบริการ
โดยรวม

ความคาดหวัง
S.D.
̅
𝒙

การรั บรู้
S.D.
̅
𝒙

t

df

Sig.

3.26

0.344

3.54

0.392 12.860*

399

0.000

4.13

0.311

4.32

0.325

8.722*

399

0.000

3.81

0.446

3.85

0.477

1.235

399

0.218

3.93

0.443

4.15

0.368

8.773*

399

0.000

3.52

0.435

3.78

0.452

8.461*

399

0.000

3.73

0.244

3.93

0.206 14.448*

399

0.000

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ ด้าน
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้ การทดสอบค่าสถิติ Paired t-test พบว่าผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ
ทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครเท่ากับ 3.73 และ
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.93 ซึ่งมีความคาดหวังและการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ
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ของคลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยรวม มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก H0 และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง H1
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ คลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง น้ อยกว่าการรับรู้ เมื่อพิจารณา
รายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ ด้ าน
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ โดยมี ค่าเฉลี่ ย ของความคาดหวัง เท่า กับ 3.26 และ
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.54 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้
ด้ านคุ ณ ภาพการบริ การทั ง้ 5 มิ ติ ของคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเ ขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังน้ อยกว่าการรับรู้
ด้ านความน่ าเชื่อถือไว้ วางใจ ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการ
บริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 4.13 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 4.32
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5
มิ ติ ของคลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ
ไว้ วางใจ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดย
ค่าเฉลี่ยของความคาดหวังน้ อยกว่าการรับรู้
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้
ด้ านคุ ณ ภาพการบริ การทั ง้ 5 มิ ติ ของคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวัง
เท่ากับ 3.81 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.85 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.218 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรั บสมมติฐ านหลัก H0 และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมี ความ
คาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ า ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
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นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง น้ อย
กว่าการรับรู้
ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อมั่ น ผู้ใช้ บริ การมี ความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการ
บริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านการให้
ความเชื่อมัน่ โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 3.93 และค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 4.15 มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง
H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ แตกต่าง
กัน อย่างมี นัยส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยค่าเฉลี่ ย ของความ
คาดหวังน้ อยกว่าการรับรู้
ด้ า นความเข้ า ใจและเห็ น อกเห็น ใจ ผู้ใช้ บริ การมี ค วามคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า น
คุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ โดยมี ค่าเฉลี่ ย ของความคาดหวัง เท่า กับ 3.52 และ
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ เท่ากับ 3.78 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้
ด้ านคุ ณ ภาพการบริ การทั ง้ 5 มิ ติ ของคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังน้ อยกว่าการรับรู้
สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบค่า สถิ ติ Paired t-test โดยการใช้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน และการ
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ทดสอบสมมติฐานใช้ ความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 56 แสดงการเปรี ยบเทียบความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
และคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณภาพการบริการ

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็น
อกเห็นใจ
คุณภาพการบริการ
โดยรวม

ความคาดหวัง
คลินิกพรี เมี่ยม
โรงพยาบาล
ของโรงพยาบาล
เอกชน
รัฐบาล
S.D.
̅ S.D.
̅
𝒙
𝒙

t

df

Sig.

3.62 0.312

3.26

0.344 21.523* 399

0.000

4.14 0.339

4.13

0.311

0.478

399

0.633

3.87 0.452

3.81

0.446

2.175*

399

0.030

3.91 0.397

3.93

0.443

0.594

399

0.553

3.82 0.393

3.52

0.435 11.180* 399

0.000

3.87 0.204

3.73

0.244 11.809* 399

0.000

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ใช้ การทดสอบค่าสถิติ Paired t-test พบว่าผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวัง ด้ านคุณภาพการบริ การ
ระหว่า งโรงพยาบาลเอกชน เท่า กับ 3.87 และคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 3.73 ซึ่งมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและคลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยรวม มี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1
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หมายความว่า ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังด้ านคุณภาพการ
บริ การจากโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การจากคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการ
บริ ก าร ระหว่ า งโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ โดยมี ค่าเฉลี่ ยความคาดหวัง ด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 3.62 และมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังด้ านคุณภาพ
การบริ การบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.26
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความว่ า ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามคาดหวัง ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก าร ระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความ
เป็ นรูปธรรมของการบริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ ผู้ใช้ บริ การมี ความคาดหวัง ด้ า นคุณภาพการบริ ก าร
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ วางใจ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความคาดหวัง ด้ า นคุณ ภาพการรบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 4.14 และมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การบริ การของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 4.13 มีค่า Sig. เท่ากับ
0.633 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก H0 และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง H1
หมายความว่า ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังด้ านคุณภาพ
การบริ ก าร ระหว่ า งโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 3.87 และมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังด้ านคุณภาพ
การบริ การบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.81
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มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความว่ า ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามคาดหวัง ด้ านคุณ ภาพการบริ ก าร ระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านการ
ให้ ความเชื่ อมั่น โดยมี ค่าเฉลี่ ยความคาดหวัง ด้ านคุณภาพการบริ การบริ การของโรงพยาบาล
เอกชน เท่ากับ 3.91 และมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 3.93 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.553 ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการมี
ความคาดหวัง ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก าร ระหว่า งโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านการให้ ค วามเชื่ อ มั่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ โดยมี ค่าเฉลี่ ยความคาดหวัง ด้ านคุณภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 3.82 และมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.52 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: การรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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H1: การรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบค่า สถิ ติ Paired t-test โดยการใช้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ ไม่เป็ นอิสระต่อกัน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ ความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 57 แสดงการเปรี ยบเทียบการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณภาพการบริการ

1. ด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริ การ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของ
ลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความ
เชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและ
เห็นอกเห็นใจ
คุณภาพการบริการ
โดยรวม

การรั บรู้
คลินิกพรีเมี่ยม
โรงพยาบาล
ของโรงพยาบาล
เอกชน
รัฐบาล
S.D.
S.D.
̅
̅
𝒙
𝒙

t

df

Sig.

3.41

0.375

3.54

0.392

6.115*

399

0.000

3.82

0.424

4.32

0.325 20.306*

399

0.000

3.49

0.503

3.85

0.477 12.027*

399

0.000

3.76

0.456

4.15

0.368 15.526*

399

0.000

3.32

0.677

3.78

0.452 12.397*

399

0.000

3.56

0.259

3.93

0.206 27.244*

399

0.000

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ การ
ทดสอบค่า สถิ ติ Paired t-test พบว่ า ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ก ารรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก าร ระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชน เท่ า กั บ 3.56 และคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 3.93 ซึ่งมีการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
และคลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยรวม มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก H0 และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง H1
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมี การรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การ
จากโรงพยาบาลเอกชนน้ อ ยกว่ า การรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารจากคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผู้ใช้ บริ การมีการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร โดยมี ค่า เฉลี่ ย การรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 3.41 และมีคา่ เฉลี่ยการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การบริ การของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.54 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
ผู้ใช้ บริ การมีการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านความน่ าเชื่อถือไว้ วางใจ ผู้ใช้ บริ การมีการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ าน
ความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชน
เท่ากับ 3.82 และมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 4.32 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริการมีการรับรู้ด้าน
คุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ด้ านความน่าเชื่อถื อไว้ วางใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า ผู้ใช้ บริ การมีการรับรู้ ด้ านคุณภาพการ
บริ ก าร ระหว่ า งโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ า โดยมี ค่าเฉลี่ ยการรั บ รู้ ด้ า น
คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 3.49 และมีคา่ เฉลี่ยการรับรู้ ด้านคุณภาพการ
บริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.85 มีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมี การรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ก ารรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก าร ระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านการ
ให้ ความเชื่อมั่น โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ
3.76 และมีคา่ เฉลี่ยการรับรู้ด้านคุณภาพการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร เท่า กับ 4.15 มี ค่า Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐ านหลัก H0 และยอมรั บสมมติฐ านรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การมี การรั บ รู้ ด้ า น
คุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ส่ วนที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)
การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพโดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Dept
Interview) สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องในการวัดด้ านคุณภาพการบริ การโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล ผู้ให้ สมั ภาษณ์มีความเห็นดังต่อไปนี ้
1. ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริการ
1.1 ความคิดเห็นของแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลจะต้ องรักษามาตรฐานคุณภาพการบริ การ
ต่างๆ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของ JCI (Joint Commission International) อยู่แล้ ว ซึ่งถึงแม้ จะ
ได้ รับแล้ วก็ต้องมีการ Accredit โดยตลอดประมาณ 3 ปี ครัง้ เพื่อรักษามาตรฐาน และปรับปรุ ง
คุณภาพเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นที่ตงั ้ รวมทังการในประเทศไทยเองก็
้
ได้ นบั การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลไทย หรื อ HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้ โรงพยาบาลคงคุณภาพและการบริ การ
โดยอ้ างอิงจากพื ้นฐานมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดา ดังนันทาง
้
โรงพยาบาลจึงมีการตรวจสอบกันเองภายในอย่างสม่าเสมอ ในด้ านที่จอดรถทางโรงพยาบาล มี
พื ้นที่ค่อนข้ างมากและในแต่ละชันก็จะทารู ปผลไม้ เป็ นสัญลักษณ์ ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การสัง เกตได้ ง่าย
ในแง่ของห้ องน ้าก็จะมีเวรทาความสะอาด และหัวหน้ าแม่บ้านคอยตรวจสอบเป็ นการ re-check
โดยตลอด เครื่ องดื่มก็จะมีน ้าเปล่า และน ้าผลไม้ ทังที
้ ่แช่ในตู้เย็นและไม่ได้ แช่ ให้ บริ การทุกแผนก
สาหรับการนัดหมายเมื่อแพทย์แจ้ ง คนไข้ แล้ ว ก็จะมีการบันทึกลงระบบนัดหมายโดยพยาบาล
ผู้ชว่ ย ทางพยาบาลก็จะปริ๊นซ์ใบนัดหมายนี ้ให้ แก่คนไข้
1.2 ความคิดเห็นของแพทย์จากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่า วว่า โรงพยาบาลมี ค วามมุ่ง หมายในที่ จ ะเป็ น ศูน ย์ ก ลางทาง
การแพทย์ ที่ให้ บริ การ ดูแลและให้ คาปรึกษาแบบครบวงจร ด้ วยมาตรฐานสากล JCI เพื่อให้ เป็ น
ต้ นแบบสาหรับโรงพยาบาลรัฐในการบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ โดยในส่วนของคลินิกพรี เมี่ยมที่นี่นนั ้
แยกออกจากส่วนของโรงพยาบาลรั ฐ บาลอย่างชัดเจน ทัง้ ในแง่ ของการบริ หาร และพื น้ ที่ การ
ให้ บ ริ ก าร ท าให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตัว ในการบริ ห าร สามารถตอบสนองผู้รั บ บริ ก ารได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นพื ้นที่จอดรถที่จดั ไว้ อย่างพอเพียง ความสะอาดและสวยงามของ
สถานที่เป็ นสิ่งสาคัญจะเน้ นการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารให้ มีความเป็ นธรรมชาติ เพื่อให้
ผู้ป่วยและญาติที่ ม านั่ง รอลดความเครี ย ด แลรู้ สึกผ่อนคลาย ร้ านอาหารต่างๆ ก็ มี ร้านมาลง
มากมายให้ เพียงพอและหลากหลาย มีบริ การนา้ ดื่มตามจุดต่างๆ จะสังเกตเห็นได้ ว่าพนักงาน
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บุคคลากรของโรงพยาบาลจะเป็ นชุดฟอร์ มเดียวกันในแต่ละแผนก เพื่อให้ ผ้ มู ารับบริ การสามารถ
สอบถามได้ ถกู บุคคลหากมีข้อสงสัย
1.3 ความคิดเห็นของพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลเน้ นให้ ความสาคัญกับการบริ การทุกระดับ
ตัง้ แต่ผ้ ูม าใช้ บ ริ ก ารเข้ า มาภายในโรงพยาบาลตัง้ แต่จุด ลงทะเบี ย น พยาบาลหน่ว ยคัด กรอง
ตลอดจนมีเจ้ าหน้ าที่ส่งไปตามแผนกต่างๆก็จะมีพยาบาลคอยนาทางไปเพื่อไม่ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การ
เกิดความสับสน เพราะบางครัง้ ผู้ม าใช้ บริ การเป็ นผู้สูงอายุเวลาอ่านป้ายก็ยงั ไม่เข้ าใจ หรื อสับสน
อาจทาให้ ไปผิดแผนก เรื่ องการโทรนัดหมายจะมีเจ้ าหน้ าที่ที่เป็ นคนดูทางระบบจากหน้ าจอนัด
หมายเป็ นคนโทรนัดซึ่งบางครัง้ แพทย์อาจมีการติดผ่าตัดแล้ วเกิดความซ ้าซ้ อนหรื อการเข้ าใจผิด
โดยอาจมีพยาบาลประจาแพทย์โทรไปชี ้แจง ซึง่ ตรงจุดนี ้ก็ทาให้ ผ้ มู าใช้ บริการเกิดความสับสนได้
1.4 ความคิดเห็นของพยาบาลจากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ผู้ที่มาใช้ บริ การบางส่วนมาจากต่างจังหวัด บางครัง้ ไม่ได้ นดั ไว้
ถ้ ามาหาแผนกอายุรกรรมทัว่ ไปก็สามารถเข้ ารับบริ การได้ เลย แต่ถ้ามาหาแพทย์เฉพาะทาง ต้ องทา
การนัด ซึง่ อาจจจะทาให้ เสียเวลา บางครัง้ นัง่ เครื่ องบินมาก็หาที่พกั ราคาย่อมเยาว์ยาก คนที่มีรถก็
บ่นว่ารถติดกว่าจะวนหาที่จอดรถได้ ก็ทาให้ มารับบริ การช้ า ป้ายก็ไม่ได้ ใหญ่มาก บางครัง้ ถาม
เจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ก็จะติดในเรื่ องของการบอกตาแหน่ง โซน A/B/C ซึ่งผู้มาใช้ บริ การไม่ทราบว่า
คือตรงไหน ทาให้ เกิดความสับสน สาหรับเรื่ องห้ องนา้ ก็มีแม่บ้านทาความสะอาดตลอด แต่จะ
แบ่งเป็ นแม่บ้านศูนย์กับแม่บ้านสาธารณะ ซึ่งบางครัง้ อาจจะไม่เพียงพอ การทานัดหรื อโทรนัด
หมายก็จะมีการโทรล่วงหน้ า เพื่อแจ้ งเตือนเรื่ องการนัด ถ้ าโทรไม่ตดิ หรื อไม่มีคนรับก็จะมี SMS แจ้ ง
เตือน เหมือนโรงพยาบาลเอกชน และมีระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติทุกสาย ดังนันก็
้ จะป้องกันใน
เรื่ องการอ้ างว่าไม่มีเจ้ าหน้ าที่โทรแจ้ งไม่ได้
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1.5 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า หากเป็ นผู้ที่มาใช้ บริการใหม่ก็จะมีมาสอบถามเกี่ยวกับสถานที่
จอดรถ การประทับตราบัตรจอดรถ เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะมีการให้ บตั รที่จอดรถ เพื่อใช้
สาหรับให้ ผ้ มู าใช้ บริ การได้ จอดรถจริ งๆซึ่งที่จอดรถก็จะมีบริ ษัทยามาจอดเป็ นจานวนมากทาให้ ไม่
เพียงพอต่อผู้ที่มาใช้ บริการ สอบถามจุดให้ บริการแต่ละแผนก หรื อจะเป็ นการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
แพทย์เฉพาะทาง เพราะบางครัง้ เป็ นผู้มาใช้ บริ การต่างจังหวัดที่มาครัง้ แรกก็จะมาถามว่าจะรักษา
กับแพทย์ทา่ นไหนดี
1.6 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า โดยรวมแล้ วถ้ ามองถึงคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเพราะฝ่ ายผู้บริ หารใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ประโยชน์
กับผู้ที่มาใช้ บริ การเป็ นสาคัญ ตังแต่
้ เรื่ องการมาถึงโรงพยาบาล ที่จอดรถทางโรงพยาบาลที่จะมี
แผนกรั กษาความปลอดภัย เจ้ าหน้ าที่ คอยดูแลเรื่ องจอดรถ หารที่ จ อดรถ ให้ คาแนะนาข้ อมูล
เบื ้องต้ นได้ วา่ ถ้ าจะไปแผนกผู้ป่วยนอกอยูช่ นไหน
ั้
ร้ านอาหารหรื อศูนย์บริ การ อยูช่ นไหน
ั้
เมื่อมาถึง
ประชาสัม พันธ์ ก็จ ะมี แผนกต้ อนรั บพูดจายิม้ แย้ ม มี พ นักงานบริ การคนที่ เดินไม่สะดวก ก็ จ ะมี
เจ้ าหน้ าที่แผนกเวรเปลคอยให้ บริ การ คือไม่ได้ ปล่อยให้ ผ้ ูใช้ บริ การยืนงง หรื อ ไม่ร้ ู จะสอบถาม
ตรงไหน ซึ่งเค้ าจะมีพนักงานแผนกต้ อนรับที่คอยเข้ าไปถามผู้ใช้ บริ การเลยว่า ป่ วยเป็ นอะไรหรื อ
ต้ องการติดต่อแผนกไหน
1.7 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากโรงพยาบาลเอกชน
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า เหตุผลในการเลือกใช้ โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี ้ เนื่องจากความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และมีสถานที่จอดรถพอเพียงไม่ต้องใช้ เวลานาน แต่ร้านอาหารมี
บริ การค่อนข้ างน้ อย ดีที่บริ เ วณโดยรอบมี ร้านอาหารอยู่ใกล้ กับโรงพยาบาล และมี ร้านกาแฟ
ภายในโรงพยาบาลเนื่องจากหากต้ องใช้ บ ริ การในช่วงเช้ าก็มกั จะทานแค่กาแฟเท่านัน้ มีจดุ บริ การ
น ้าดื่มให้ เพียงพอ สาหรับป้ายแนะนาจุดบริการ สามารถสังเกตได้ ง่ายโดยหากต้ องมีการเปลี่ยนชัน้
ก็จะมีพยาบาลคอยนาว่าอยู่ตรงจุดไหน ในส่วนของการนัดหมายเพื่อ follow up ก็มีการโทรเตือน
ล่วงหน้ า 1 วัน
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แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ไปใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เพราะใกล้ บ้าน แต่
โดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบกับสถานที่จอดรถเท่าไหร่ มองว่าแคปไป เวลาวนก็ไม่ค่อยสะดวก แต่
อาศัยว่า หมอนัดเดือนละครัง้ ในช่วงมีบตุ รและใกล้ บ้าน ไม่ต้องขับรถไปไกล แผนกต่าง ๆหาง่าย
เพราะสาขาที่ไปจะกว้ างขวางกว่าสาขาอื่น อาหารหาทานง่าย แต่ไม่คอ่ ยหลากหลาย สาหรับการ
บริ การก็เหมือนโรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไป มีบริ การโทรสอบถามก่อนถึงวันนัด แต่จะมีสบั สนบ้ าง
เพราะคิดว่าการทางานของเจ้ าหน้ าที่ยงั ไม่เป็ นระบบทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความสับสน เช่น นัดคุณ
หมอไว้ พรุ่ งนี ้ วันนี ้มีเจ้ าหน้ าที่โทรติดต่อเราไม่ได้ แล้ ว ส่งเป็ นข้ อความมาแจ้ งว่า วันที่เรานัดคุณ
หมอติดผ่าตัด ต่อมาวันรุ่งขึ ้นมีเจ้ าหน้ าที่อีกคนโทรหาตามว่าเราอยูไ่ หนแล้ ว คุณหมอออกจากห้ อง
ผ่าตัดแล้ ว ซึ่งทาให้ ผ้ มู าใช้ บริ การ สับสนและเสียเวลาในการวางแผนการทางาน ซึ่งมีแจ้ งไปกับ
โรงพยาบาลแล้ ว
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ที่มาใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เพราะใกล้ บ้าน
เดินทางสะดวก และโรงพยาบาลเองก็อยู่ในประกันที่บริ ษัทสามารถเบิกได้ เมื่อก่อนจะมีปัญหาที่
จอดรถแต่ตอนนี ้ทางโรงพยาบาลทาตึกจอดรถเพิ่มทาให้ ไม่ต้องกั งวลเรื่ องที่จอดรถว่ามาแล้ วจะมี
ไหม เพราะเมื่อก่อนมาถึงก็จะไม่มีที่จอด ต้ องวนหลายรอบหรื อต้ องไปจอดข้ างๆโรงพยาบาล แต่
ที่นี่รปภ.ก็จะบริการดี พยายามหาที่จอดให้ รู้สกึ ว่า โรงพยาบาลเห็นถึงปัญหาในเรื่ องนี ้และแก้ ไขได้
ตรงจุด พอเข้ ามาในโรงพยาบาล เจ้ าหน้ าที่คดั กรอง เจ้ าหน้ าที่พยาบาลคือจะใส่เครื่ องแบบแยกกัน
ชัดเจน ทาให้ ไม่สบั สน ป้ายบอกจุดต่างๆไม่ได้ เยอะ แต่จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยบอก คอยแจ้ งตลอด แต่
การบริ การน ้าดื่มก็จะมีแต่น ้าเปล่า ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งจะมีพวกน ้าสมุนไพร น ้าผลไม้
ให้ บริการด้ วย ส่วนในเรื่ องของอาหารมีให้ บริการทังในและนอกโรงพยาบาล
้
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1.8 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนกอายุรกรรม
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่ า วว่ า แต่ก่ อ นเคยขับ รถมาแต่ไ ม่ มี ที่ จ อดรถเลยต้ อ งไปจอดที่
ห้ างสรรพสิ นค้ า ละแวกนัน้ แทนแล้ วนั่ง มอเตอร์ ไ ซค์ม า ทุกวันนี ม้ าโดยใช้ บริ การรถไฟฟ้าแทน
สาหรับป้ายบริ การในแต่ละจุดเห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ ชดั เจนมากนัก ในเรื่ องของเก้ าอี ้ จุดบริ การน ้าดื่ม
และห้ องน ้าถือว่าขาดแคลนเลยทีเดียว ไม่เพียงพอกับคนมาใช้ บริการ ในส่วนของร้ านอาหารในช่วง
สายๆ แทบจะเหมือนเก้ าอี ้ดนตรี เลย แม้ จะไม่ใช่เวลาช่วงเที่ยงก็ตาม เนื่องจากจานวนร้ านอาหาร
น้ อยมาก ไม่มี การโทรแจ้ ง วันเวลานัดหมายก่อนวันนัดซึ่งจากประสบการณ์ เคยลื ม ไปตามนัด
ครัง้ นึง โดยไม่มีเจ้ าหน้ าที่โทรแจ้ งก่อนแต่ในวันนัดหลังผ่านเวลานัดหมายไปแล้ งจะมีเจ้ าหน้ า ที่โทร
ตาม ซึง่ ไม่ได้ เกิดประโยชน์ซกั เท่าไหร่นกั สิ่งที่ดีคือในปัจจุบนั สามารถลงทะเบียนออนไลน์ และโทร
นัดหมายล่วงหน้ าได้ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดที่ดีมาก
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ที่จอดรถหายาก แทบไม่มีที่จอดต้ องไปหาที่จอดเอง สาหรับจุด
สอบถามจะมีประชาสัมพันธ์ให้ สอบถาม และ บอกว่า ให้ ไปตรงจุดไหน ซึ่งจะแยกเป็ นโซนคนละ
อาคารกับรัฐบาล ซึ่งห้ องน ้าก็แยกอยู่ในตึกเลย สาหรับร้ านอาหารก็มีให้ บริ การภายในอาคารแต่
ไม่ได้ หลากหลายมากนัก สาหรับการนัดหมายไม่ได้ มีการโทรแจ้ งเตือนก่อนวันนัดหมาย แต่ถ้า
แพทย์ลาหรื อติดผ่าตัดก็จะมีเจ้ าหน้ าที่โทรมาแจ้ งการเลื่อนนัด
แผนกกระดูกและข้ อ
โดย ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า การมาที่โรงพยาบาลคลินิกพรี เมี่ยมที่นี่นนั ้ ไม่ต้องเป็ นห่วง
เรื่ องที่จอดรถเลย เพราะมาทุกครัง้ ก็จะมีที่จ อดรถเพี ยงพอในการให้ บริ การ เมื่อเข้ ามาถึง ป้าย
บริ การแต่ละจุดก็สามารถมองเห้ นได้ อย่างชัดเจน ตังแต่
้ จดุ ลงทะเบียน จนไปถึงแผนกตรวจต่างๆ
พยาบาลก็จะบอกให้ ไปโดยหาได้ ไม่ยาก เก้ าอี ้ จุดบริ การน ้าดื่มก็มีอย่างเพียงพอ ห้ องน ้าสะอาด มี
ร้ านกาแฟให้ นงั่ คอย แต่อยากให้ เพิ่มในส่วนของโซนอาหารให้ มีร้านมากกว่านี ้ เพราะร้ านอาหารใน
โรงพยาบาลคลิ นิกพรี เมี่ ยมแห่งนี ส้ ่วนใหญ่จ ะเป็ นร้ าน Brand ที่มีชื่อซึ่งบางครัง้ ต้ องการความ
รวดเร็วมากกว่า แพทย์ เจ้ าหน้ าที่ แต่งกายเรี ยบร้ อย สะอาดดูนา่ เชื่อถือ และหากมีการนัดหมายจะ
มีเจ้ าหน้ าที่โทรแจ้ งล่วงหน้ าประมาณ 1-2 วันก่อนการนัด
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2. ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ
2.1 ความคิดเห็นของแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีปณิธานว่า ความปลอดภัยของผู้ป่วยนัน้
เป็ นหัวใจหลักและกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ และความสามารถในการแข่งขัน เกณฑ์ที่
โรงพยาบาลน ามาใช้ เป็ นกรอบมาตรฐาน คื อ Malcolm Baldrige National Quality ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐานระดับโลกในการดาเนินงาน ข้ อมูล ต่างๆ ของผู้ป่วยจะถูกจัดเก็ บในระบบฐานข้ อมูล
สุขภาพไมโครซอฟท์อมัลก้ า ซึง่ รวบรวมระบบสารสนเทศแบบเต็มรูปแบบ ฐานข้ อมูลนี ้มีการจัดเก็บ
ข้ อมูล ในทุกๆด้ าน ตัง้ แต่การลงทะเบียน การรั กษา ผล lab ต่างๆ และมี การ update อยู่อย่าง
สม่าเสมอโดยจะเป็ นฐานข้ อมูลร่วมทาให้ แผนกต่างๆ ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
บุคลากรทางโรงพยาบาลก็จะมีการจัดอบรม เพื่อ update ความรู้ใหม่ๆจากการประชุมโดยเฉพาะ
เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการ Role การทางาน ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยนันทางโรงพยาบาลก็
้
มีอยูใ่ นระบบ
สามารถสอบถามค่าใช้ จ่ายเพื่อประเมินได้ เช่นเดียวกัน การจ่ายยาจะมีระบบจัดยาที่ใช้ เทคโนโลยี
อันทันสมัยเข้ ามาช่วย เพื่อลดความผิดพลาด และลดเวลางานของบุคลากร จะได้ มีเวลาในการ
ดูแล และใส่ใจผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น
2.2 ความคิดเห็นของแพทย์จากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ระบบโครงสร้ างการบริ หารของโรงพยาบาลนันเป็
้ นไปเพื่อให้
เหมาะสมกับพันธกิจด้ านบริ การรักษาพยาบาลเป็ นหลัก ผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาส่วนใหญ่จะเป็ น
คนไทย ดังนันโรงพยาบาลจึ
้
งยึดมัน่ ในมาตรฐานการรักษาที่เน้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และความถูก
ต้ องเป็ นสาคัญ พร้ อมทังค
้ านึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริ การด้ วย แพทย์ที่ให้ การรักษาที่นี่ทงหมด
ั้
เป็ นอาจารย์ในโรงเรี ยนแพทย์ ซึ่งสามารถเชื่อถือในความรู้ และประสบการณ์ ในการวินิจฉัยและ
รักษาได้ บุคคลกรจะได้ รับการฝึ กอบรม เพิ่มเติมความรู้ที่จาเป็ นทังก่
้ อนและระหว่างปฏิบตั งิ านเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทาหน้ าที่
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2.3 ความคิดเห็นของพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่า วว่า ตัง้ แต่ผ้ ูม าใช้ บ ริ ก ารเข้ า มาภายในโรงพยาบาลตัง้ แต่ จุด
ลงทะเบียน พยาบาลหน่วยคัดกรอง ตลอดจนมีเจ้ าหน้ าที่สง่ ไปตามแผนกต่างๆก็จะมีพยาบาลคอย
นาทางไปเพื่อไม่ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การเกิดความสับสน เพราะบางครัง้ ผู้มาใช้ บริ การเป็ นผู้สงู อายุเวลา
อ่านป้ายก็ ยัง ไม่เข้ าใจ หรื อสับสน อาจทาให้ ไ ปผิดแผนก เมื่ อแพทย์ วินิจฉัยเรี ยบร้ อยแล้ วจะมี
พยาบาลแจ้ งรายละเอียดในเรื่ องของค่าใช้ จ่ายโดยประมาณซึ่งจะไม่รวมกับค่ายา เพื่อให้ ผ้ มู าใช้
บริ ก ารรั บ ทราบค่า ใช้ จ่า ยเบื อ้ งต้ น หรื อ หากมี ก ารท าหัต ถการเพิ่ ม เติม จะได้ ใ ห้ ผ้ ูม าใช้ บ ริ การ
สามารถตัดสินใจที่จะเข้ ารับการรักษาหรื อไม่เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผู้มาใช้ บริการเอง
2.4 ความคิดเห็นของพยาบาลจากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ในเรื่ องความน่าเชื่อถือก็จะมีระบบ IT คอย Update ปรับปรุ ง
ระบบ เพื่อช่วยให้ งานของแพทย์ ส่งข้ อมูลโดยตรงกับเภสัช กร ซึ่ง พยาบาลก็จะไม่สามารถเข้ าไปดู
ได้ เพื่อป้องกันข้ อมูลของคนไข้ รวมถึงข้ อมูลเวชระเบียน พยาบาลหน่วยคัดกรองก็จะมีการส่งไป
ฝึ กอบรมทังระบบ
้
IT และเกี่ยวกับเฉพาะทางของแต่ละแผนก
2.5 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ในเรื่ องความน่าเชื่อ หากมีผ้ ใู ช้ บริ การมาสอบถามแพทย์ก็จะ
ถามว่าอยู่ตรงแผนกไหน ชันไหน
้
จะเจาะจงแพทย์เพราะหาข้ อมูลมาแล้ ว ทางเจ้ าหน้ าที่ก็จะแจ้ ง
ตรงจุดที่ต้องการ และส่งต่อให้ กบั จุดรับลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้ อมูลของผู้มาใช้ บริ การต่อไป
2.6 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า การให้ บริการในจุดต่าง ๆเมื่อเทียบ
กับโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่ได้ แตกต่างกันนัก แต่ถ้ามองในส่วนรายละเอียดที่ลึกลงไป ก็จะ
เห็นถึงความแตกต่าง หรื อความใส่ใจ ที่บ้างครัง้ ผู้มาใช้ บริ การอาจจะทราบหรื อไม่ทราบเลย เช่น
ในเรื่ อ งของความปลอดภัย เช่น ในเรื่ อ งของระบบยา คลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มจะใช้ เ ภสัช ท าทุก อย่าง
เพราะฉะนันโอกาสในการ
้
error จะน้ อยกว่าเอกชนทัว่ ไปที่จ้างพนักงานป.ตรี ซึ่ง รพ.เอกชนแห่ง
หนึ่งที่เคยทา ก็จะเป็ นพนักงานถือแฟ้มมา โอกาสที่จะหลุดหายกลางทาง หรื อการคัดลอกข้ อมูล
หรื อขโมยข้ อมูลเกิดขึ ้นได้ ระหว่างทาง พอมาถึงห้ องยา ผู้ช่วยเป็ นคนคีย์ ซึ่งผู้ช่วยก็ไม่ได้ ร้ ูเรื่ องยา
โดยละเอียดหรื อแม่นยา อาศัยประสบการณ์ แต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะคีย์พลาด คีย์ผิด
เพราะลายมือหมอ ผู้ช่วยเป็ นคนอ่า น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดจากตรงจุดนี ้ได้ แต่ที่พรี เมี่ยมจะ
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เป็ นเภสัชที่เป็ นคนดาเนินการเรื่ องยาจากแพทย์โดยตรง ซึ่งทางรพ.บังคับให้ แพทย์เป็ นคนคีย์ยา
โดยตรง เพื่อให้ ระบบส่งไปถึงเภสัช ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้น
2.7 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากโรงพยาบาลเอกชน
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่ามีความรู้ สึกเชื่อถือในการรักษาในระดับนึง เนื่องจากโรคที่มา
รักษาที่นี่นนโดยส่
ั้
วนใหญ่เป็ นโรคทัว่ ๆไป แต่หากต้ องรักษาโรคที่มีความเฉพาะทางมากขึ ้นก็คงจะ
เชื่อถือในโรงพยาบาลโรงเรี ยนแพทย์มากกว่า สาหรับแพทย์ เภสัช และพยาบาล มีการแนะนาใน
แง่ของการรักษา ตัวโรค รวมทัง้ การซักถามข้ อมูลประวัติแพ้ ยา ก่อนจะจ่ายยาและบอกวิธีการ
บริหารยาได้ อย่างละเอียด ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยถือว่าแพงแต่ยงั อยูใ่ นช่วงที่รับได้
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า สาหรับความน่าเชื่อถือ มองว่า ก่อนจะมาพบแพทย์ก็หาข้ อมูล
มาบ้ างแล้ วว่าจะมาพบแพทย์ท่านไหน ก็จะมองในเรื่ องของการตรวจรักษา เพราะ สาหรับแพทย์ที่
เลือกมาก็พบแพทย์ท่านเดิม ตังแต่
้ ลูกคนแรก แล้ วรู้ สึก ประทับใจในเรื่ องการตรวจรักษา รวมถึง
อาการต่างๆที่แพทย์อธิบายให้ ฟัง สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ก็มีการแบ่งคนคัดกรอง เจาะเลือด ก็ไม่สบั สน
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า มีความมัน่ ใจในเรื่ องของการตรวจรักษาหรื อจะเป็ นในเรื่ องของ
ประวั ติ ข้ อมู ล ของผู้ มาใช้ บริ ก าร เพราะจะมี เ จ้ าหน้ าที่ ค อยสอบถาม คั ด กรองตั ง้ แต่ จุ ด
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีเจ้ าหน้ าที่คอยพาเราไปจุดต่างๆ โดยที่ไม่ทาให้ เรารู้ สึกแบบ Home alone
ส่วนถ้ ามีเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่จะต้ อง extra เพิ่มขึน้ แพทย์จะเป็ นคนแจ้ งเราว่าจะมีค่าอะไรบ้ าง ใน
ระหว่างการชี ้แจงการตรวจรักษา
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2.8 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่ามีความเชื่อถือในการใช้ บริ การคลินิกพรี เมี่ยมที่นี่ เนื่องจากเป็ น
โรงเรี ยนแพทย์ ข้ อมูลในระเบียนประวัติมีความถูกต้ อง เภสัชกรมีการสอบถามชื่อ และแนะนา
วิธีการใช้ ยาได้ อย่างครบถ้ วน ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยถือว่าถูก เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนที่เคย
ใช้ บริการ
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ที่เลือกมาใช้ บริ การที่คลินิกพรี เมี่ยมเพราะหาข้ อมูลของแพทย์
คือมีความเชื่อถือ ในเรื่ องของความถูกต้ อง การส่ง Lab การตรวจเลือดรวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆ
ซึง่ ทางคลินิกก็มีการแยกตามแผนก specialty รวมทังแยกในส่
้
วนคัดกรอง การสอบถาม ชัง่ น ้าหนัก
ความดัน จะมีของแต่ละแผนก ไม่ได้ รวมเหมือน OPD ปกติ
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่า วว่า ที่ เ ลื อ กมารั ก ษาที่ นี่ เ พราะปั จ จัย ความน่า เชื่ อ ถื อ เป็ นหลัก
เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนแพทย์ จึงมีความมัน่ ใจกับทีมงานของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็ นแพทย์ เภสัช
กร หรื อพยาบาล เวลาไปรักษา ณ จุดลงทะเบียนก็มีการสอบถามการรักษาครัง้ ล่าสุด ได้ อย่าง
ถูกต้ อง และตอนจ่ายยาเภสัชกร มีการสอบถามการแพ้ ยา รวมทัง้ แนะนาวิธีการใช้ ย าได้ อย่าง
เข้ าใจง่าย รวมทังมี
้ เอกสารที่เป็ นข้ อมูลยาปริ๊ นซ์ให้ ด้วยซึง่ เป็ นสิ่งที่ดีมากหากกลับไปแล้ วอาจลืมได้
สาหรับค่ารักษาพยาบาลนันไม่
้ ได้ แพงมากนักเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ รับ
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
3.1 ความคิดเห็นของแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า โรงพยาบาลเน้ นใส่ใจ ความเห็นของผู้มารับบริ การเป็ นสาคัญ
จึงได้ มีระบบที่สอบถามความเห็น หรื อใส่ข้อเสนอแนะใน web โรงพยาบาลเพื่อนา feedback ที่ได้
รั บ มาปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึน้ โดยผู้รั บ บริ ก ารกับ ทางโรงพยาบาลนัน้ จะมี ทัง้ ที่ เ ป็ น คนไทย และเป็ น
ชาวต่างชาติ ซึ่งเอกสารที่ใช้ ก็จะมีความแตกต่างกัน เช่น คนไข้ ตา่ งชาตินนโดยส่
ั้
วนใหญ่จะเบิกกับ
ทางประกัน ดังนัน้ เอกสารที่ใช้ จะต้ องมีความละเอียดค่อนข้ างมาก ทังในแง่
้
ของการวินิจฉัย วิธีการ
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รักษาต้ องมีหลักฐานทางวิชาการตีพิมพ์เป็ นที่ยอมรับ จะมีล่ามที่เชี่ยวชาญ คอยช่วยเหลือด้ าน
ภาษาแก่ผ้ ปู ่ วยและติดต่อกับทางโรงพยาบาล
3.2 ความคิดเห็นของแพทย์จากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า โรงพยาบาลมีนโยบายเปิ ดกว้ างสาหรับคาแนะนาต่างๆ จาก
ผู้รับบริการเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มีการเก็บแบบสอบถามเพื่อวัดดัชนีความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
ทัง้ OPD และ IPD โดยเก็ บ ปี ล ะ 2 ครั ง้ แล้ ว น ามาวางแผนและปรั บ ปรุ ง ในจุด ที่ ยัง มี ปั ญ หาให้
สอดคล้ องกับความต้ องการที่เหมาะสม ที่นี่จะมีแพทย์เฉพาะทางให้ บริการหลายท่านซึง่ สามารถดู
เวลาแพทย์ออกตรวจจาก website โรงพยาบาลและโทรมานัดหมายล่วงหน้ าได้ เพื่อลดระยะเวลา
3.3 ความคิดเห็นของพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า โดยปกติแล้ วเมื่อพยาบาลแผนกคัดกรองมาส่งแต่ละแผนกแล้ ว
ก็จะมีพยาบาลประจาแต่ละแผนกตรวจรายละเอียดความถูกต้ อง ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้
บริ การอีกครัง้ ละจะแจ้ งกับผู้มาใช้ บริ การเลยว่า ได้ คิวตรวจลาดับที่เท่าไหร่ และหน้ าห้ องของ
แพทย์จะมีลาดับคิวบอกว่า แพทย์ตรวจถึงหมายเลขที่เท่าไหร่ แล้ ว เพื่อให้ ผ้ มู าใช้ บริ การได้ ทราบ
และเตรี ยมตัวพบแพทย์ หากแพทย์มีตดิ หัตถการหรื อล่วงเวลาก็จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบถึง
รายละเอียดขันตอน
้
สาหรับผู้มาใช้ บริ การที่ walk in เข้ ามา สามารถเข้ ารับการรักษาเบื ้องต้ นได้
เลยและหากต้ องการแพทย์เฉพาะทางก็จะมีแพทย์ Part time แต่ละแผนกประจาอยู่ เมื่อมายังจุด
Register พยาบาลหน่วยคัดกรองก็จะถามเรื่ องเอกสารที่ จะขอเพิ่มเติม เช่นใบรับรองแพทย์เพื่อจะ
ได้ ระบุลงในเอกสารของผู้มาใช้ บริ การ ทาให้ พยาบาลประจาแผนกสามารถเตรี ยมให้ อย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องรอนานหากแพทย์วินิจฉัยเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.4 ความคิดเห็นของพยาบาลจากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่า วว่า ถ้ า เป็ น แผนกเฉพาะทางที่ มี ก ารท านัด หมายหากต้ อ งใช้
ระยะเวลา มากกว่า 1 ชม.อยูแ่ ล้ วเนื่องจากจะต้ องมีการทาหัตถการในบางเคสซึง่ ทางพยาบาลก็จะ
คอยแจ้ งให้ ข้อมูลกับผู้มาใช้ บริ การเป็ นระยะว่าแพทย์ติดตรวจตรงไหนอยู่ ทางเราไม่ได้ นิ่งเฉยหรื อ
ปล่อยให้ เค้ ารอ ซึ่งถ้ าพยาบาลติดผู้มาใช้ บริ ก ารท่านอื่นอยู่ก็จะมี service nurse ที่คอยให้ ข้อมูล
แทน ซึง่ ผู้มาใช้ บริการก็จะได้ รับความรู้สกึ ว่าไม่ได้ ถกู ทอดทิ ้งและยินดีรอรับบริการ
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3.5 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ส่วนใหญ่ถ้าเป็ นผู้มาใช้ บริ การรายใหม่จะมีทงใน
ั ้ กรุงเทพเอง
และต่างจังหวัด ก็จะมีการสอบถามในเรื่ อง ของรายละเอียดวัดเวลาการตรวจของแพทย์ แนะนา
แพทย์ท่านไหน จุดบริ การแผนกต่างๆ สถานที่รับประทานอาหาร บริ เวณใกล้ เคียงขณะรอรับการ
รั ก ษา หรื อ บางรายมาจากต่า งจัง หวั ด ก็ จ ะมี ก ารแนะน าสถานที่ พัก หรื อ จะเป็ น การแนะน า
โปรโมชัน่ การตรวจสุขภาพ หรื อบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
3.6 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ถ้ าเป็ นเรื่ องระบบการส่งต่อ ทางผู้บริการก็ได้ มีการเรี ยกประชุม
เพื่อให้ มีการแก้ ไขปั ญหา ปิ ดระบบอะไรที่เป็ น waste time เช่น คนไข้ เข้ าตรวจ แล้ วเวลาแพทย์คีย์
ยาเข้ าระบบ ยาเหล่านันก็
้ จะไปเข้ าเครื่ องของเภสัชเลย ดังนันท
้ าให้ เวลาในส่วนนัน้ เภสัชก็จะปริน้
จะแปะ จัดยา ให้ เสร็ จ พร้ อมไว้ รอคนไข้ พอคนไข้ ตรวจเสร็ จ ก็ไปยื่นที่แผนกการเงิน ยาก็จะพร้ อม
จ่ายให้ กับคนไข้ ก็ จ ะสามารถปิ ด case ได้ ตามปกติ ถ้ าในกรณี ที่มี ปัญหา เช่น ยาที่ ต้องมี การ
consult สาหรับเวลาปกติ ที่ผ้ มู าใช้ บริ การชาระเงินเสร็ จ จะมีการันตีว่าผู้มาใช้ บริ การจะต้ องได้ รับ
ยาภายในเวลา 30 นาที เพราะถ้ าเรี ยกชาระเงินแล้ วนัน่ หมายความว่ายาจัดเสร็ จแล้ ว พร้ อมจ่าย
แต่ถ้าคนไข้ เยอะก็จะ run ตามคิว แต่ก็จะมีเพิ่มเภสัช part time ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ คนไข้
รอนาน สาหรับที่ปิยเองก็จะมีเภสัช 24 ชม. ถ้ าในกรณีที่ผ้ มู าใช้ บริการได้ รับยากลับไปแล้ ว มีอาการ
ไม่พึงประสงค์ ก็สามารถโทรกลับมา consult ซึ่งจะมีเบอร์ โทรโดยตรงเป็ นแผนก DIS ซึ่งจะเป็ นใน
เวลา แต่ถ้านอกเวลาก็จะส่งไปห้ อง OPD ที่มีเภสัชนัง่ อยูก่ ็คอยตอบคาถาม
3.7 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากโรงพยาบาลเอกชน
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี ้ แพทย์สามารถอธิบายถึงโรค และ
วิธีการรักษาเมื่อมีการซักถามได้ เข้ าใจดี ส่วนใหญ่จะเข้ ามารักษาโดยไม่ได้ ทาการนัดล่วงหน้ า แต่ก็
จะมีแพทย์คอยให้ บริ การ แต่ที่ประทับใจคือใช้ เวลาไม่นานไปหาแต่ละครัง้ อยู่ที่ประมาณ 1 ชัว่ โมง
นับ จากลงทะเบี ย นจนได้ รั บ ยา จะมี ก ารสอบถามเอกสารที่ ต้ อ งการเพิ่ ม เติม ที่ ต้ อ งการ เช่น
ใบรับรองแพทย์ ตังแต่
้ จดุ คัดกรองอยูแ่ ล้ ว
แผนกสูตนิ รี เวช
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ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า เหตุผลในการเลือกโรงพยาบาลนี ้เพราะแพทย์ สามารถอธิบาย
ถึงความวิตกกังวลต่างๆตังแต่
้ ตงครรภ์
ั้
ท้องแรก และให้ คาแนะนาต่างๆได้ เป็ นอย่างดี แต่ก็จะมี
ระยะเวลาในการรอคอยนาน ต้ องใช้ เวลา 2-3 ชม. ในการมาโรงพยาบาลแต่ละครัง้ และส่วนเรื่ อง
ค่าใช้ จ่าย ก็ไม่ได้ มีการแจ้ งก่อนล่วงหน้ า แต่อยากจะให้ มีการอธิบายค่าใช้ จ่ายหลังแพทย์วินิจฉัย
เสร็ จ ว่าจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง เพราะบางทีต้องมีเจาะเลือดเพิ่มเติม ซึ่งเราไม่ได้ เป็ นหวัด
แค่มาหาแพทย์รับยาแล้ วกลับบ้ านได้
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า แพทย์จะมีการอธิบายละเอียดรวมถึงให้ คาแนะนาการปฏิบตั ิ
ตัว โดยจะให้ คาอธิบายเพิ่มเติมแบบไม่อยากให้ เรา Keep ยานานๆ อยากให้ เรามีการรักษาอย่าง
อื่นด้ วย เช่น การทาท่าบริหารเวลาเวลาทางานเพื่อลดอาการปวดที่เราเป็ นอยู่ ซึง่ บางจุดเราก็นึกไม่
ถึง และสาหรับการรอคอยในการมาแต่ละครั ง้ ก็ไม่เกิน 1 ชม.ซึ่งรู้สึกว่า ไม่เสียเวลาทางาน ไม่ต้อง
ลางานทังวั
้ น ซึ่งที่นี่ก็จะมีแบบอยู่ประจาตลอดสะดวกในการมาหานอกเวลาเช่นกัน หรื อ สามารถ
walk in มาได้ เลย
3.8 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริการหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า แพทย์สามารถอธิบายถึงโรค การรักษา และข้ อควรปฏิบตั ิได้
อย่างดีแต่ระยะเวลการรอคอยค่อนข้ างนานเฉลี่ยประมาณ 2 ชัว่ โมงนิดๆ สาหรับเอกสารที่ขอ จะมี
การสอบถามตังแต่
้ จดุ คัดกรองอยูแ่ ล้ ว
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า แพทย์สามารถอธิบายถึงข้ อปฏิบตั ไิ ด้ อย่างชัดเจนตอบ
ข้ อสงสัยต่างๆ รวมถึงการให้ คาแนะนาต่างๆ ได้ อย่างละเอียด ซึ่งบางอย่างที่กังวลก็ทาให้ คลาย
กัง วลได้ รวมถึ ง การตรวจ Lab ต่า งๆก็ ส ามารถตรวจได้ ที่ นี่ โดยที่ ร าคาไม่ สูง เท่ า รพ.เอกชน
ระยะเวลาในการพบแพทย์ก็ไม่นาน ไม่เกิน 1 ชม. เพราะมีแพทย์ตลอด และถ้ ามีการนัดหมายก็จะ
รวดเร็ว รวมถึงการขอเอกสารต่างๆก็มีการสอบถามตังแต่
้ จดุ คัดกรองว่าต้ องการเอกสารอะไร
แผนกกระดูกและข้ อ
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ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ แพทย์มีการอธิ บายถึงโรค และผลการรักษาเข้ าใจไอย่างดี และเปิ ด
โอกาสซักถามข้ อสงสัย ระยะเวลาในการได้ รับบริ การนันรวดเร็
้
วหากไปตามที่นดั ใช้ เวลาไม่เกิน 1
ชัว่ โมงแต่หากไม่ได้ นัดไว้ อาจใช้ เวลานานหน่อย สาหรับเอกสารที่ต้องใช้ ก็จะมีการสอบถามว่า
ต้ องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้ างตังแต่
้ จดุ คัดกรอง ลงทะเบียนเลย
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น
4.1 ความคิดเห็นของแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลเชื่อมัน่ ว่า ไม่มีสิ่งใดสาคัญมากไปกว่า ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคคลากร โรงพยาบาลจะต้ องรักษามาตรฐานต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องรวมทังการน
้
าเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาเพื่อยกระดับการรักษา ให้ มีความระบบและครบ
วงจร สาหรับบุคลากรก็จะมีการส่งไปประชุมเพื่อเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญอีกอย่างของความ
เชื่ อมั่น คือ นโยบายด้ านสิ่ ง แวดล้ อม โดยโรงพยาบาลได้ กาหนดนโยบายในการควบคุม ดูแ ล
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การจัดการขยะติดเชื ้อ และการบาบัดน ้าเสีย รวมทังการ
้
ประหยัดพลังงาน และรณรงค์การ recycle เป็ นต้ น
4.2 ความคิดเห็นของแพทย์จากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า คลินิกพรี เมี่ยมนี ้กาเนิดขึ ้นเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกสาหรับ
ผู้ป่วย ในการเลือกเพื่อที่จะรักษาและรับบริ การสุขภาพกับแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่างๆ โดยกหนด
ค่าบริ การที่เป็ นธรรมและเหมาะสม มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยทางการแพทย์มาให้ บริ การโดย
คานึงถึงความคุ้ม ค่าตามแนวเวชปฏิ บัติอ้างอิงหลักฐาน ให้ เป็ นไปตามาตรฐานสากล สาหรั บ
รายได้ ที่ได้ นนเพื
ั ้ ่อเพิ่มประโยชน์ของสังคม โดยการนารายได้ คืนกลับไปสู่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อ
นาไปยกระดับคุณภาพ เพิ่มการเข้ าถึงบริการทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้ อยโอกาส
4.3 ความคิดเห็นของพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลจะเน้ นในเรื่ องการให้ บริ การที่มีความปลอดภัย
กับผู้มาใช้ บริ การ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ซึ่งจะมีการจัดอบรมทุกแผนกตามความเชี่ยวชาญของ
แต่ละแผนก เนื ้อหาการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการบริการแต่ละด้ านในการมาปฏิบตั กิ บั ผู้มาใช้ บริ การ
รวมถึงการวางระบบของโรงพยาบาลเพื่อให้ ได้ มาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับ ด้ านชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลด้ วย ดังนัน้ จึงมั่นใจได้ ว่า เจ้ าหน้ าที่ทุกแผนกจะให้ บริ การด้ ว ยความปลอดภัยและ
ใกล้ ชิด
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4.4 ความคิดเห็นของพยาบาลจากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า สาหรับในเรื่ องชื่อเสียงของแพทย์และโรงพยาบาลนันเป็
้ นอีก
หนึ่งเรื่ องที่ผ้ มู าใช้ บริ การนันให้
้ ความสาคัญเพราะแพทย์ที่มาออกตรวจส่วนใหญ่มาจากโรงเรี ยน
แพทย์ และมี ชื่ อเสี ยงเฉพาะทางอยู่แล้ วซึ่ง ส่วนใหญ่ ที่ม าใช้ บริ การจะเคยได้ รั บการรั ก ษจากที่
โรงพยาบาลอื่นมาก่อนแต่อาการอาจไม่ดีขึ ้นหรื อไม่มนั่ ใจที่จะรักษาต่อจึงขอย้ ายโรงพยาบาลบ้ าง
หรื อมาเป็ นผู้ใช้ บริการใหม่ของที่นี่เลย
4.5 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ กล่าวว่า ผู้ที่ม าใช้ บริ การบางรายจะโทรเข้ ามาสอบถามในส่วนของ
รายละเอียดต่างๆที่ต้องการก่ อนเดินทางเข้ ามารับบริ การ ซึ่งบางครัง้ หลังจากโทรมาสอบถามก็จะ
เข้ ามาที่โรงพยาบาลและเข้ ามาสอบถามยังจุดประชาสัมพันธ์ แล้ วก็มีการกล่าวถึงบทสนทนาว่า
ได้ มีการโทรมาสอบถามแล้ วถึงสิ่งที่ผ้ มู าใช้ บริ การต้ อง ดังนันหากต้
้
องการรักษาแบบนี ้ต้ องติดต่อ
หรื อยื่นบัตรตรงส่วนไหน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าแผนกประชาสัมพันธ์ก็มีความสาคัญในเรื่ องของการให้
ความเชื่อมัน่ เบื ้องต้ น เพราะถ้ าในเรื่ องของการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นยังต้ อง ถูกต้ อง แม่นยา ให้ ข้อมูล
ได้ ละเอียด ครบถ้ วน ตรงตามที่ผ้ ใู ช้ บริการสงสัย ก็เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ มู าใช้ บริการได้
4.6 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า บางครัง้ ภายนอกอาจมองมาว่า เภสัชกรเองอาจไม่ได้ เข้ าถึงผู้
มาใช้ บ ริ ก ารโดยตรง ดัง นัน้ บทบาทของเภสัช กรทุก ที่ น่ า จะเป็ น มาตรฐานเดี ย วกัน กั บ การ
reconfirm ข้ อมูลกับผู้มาใช้ บริ การทุกครัง้ ก่อนจ่ายยา ถ้ าเป็ นที่คลิ นิกพรี เมี่ยม จะมี first check double check คนละคนแยกแน่นอน ชัดเจน อย่าง first check พอผู้ช่วยจัดมาให้ ก็จะเป็ นเภสัช
คนแรก เป็ นคนดู คนตรวจก่อน แล้ วส่งให้ เภสัชอีกคนเป็ นคนดูต่อซึ่งอาจจะเป็ นคนจ่ายก็ได้ แต่
สาหรับเอกชนบางที่เภสัชกรอาจจะไม่ได้ เพียงพอ บางคนก็ check เอง จ่ายเอง สาหรับเรื่ องการ
จ่ายยาผิดคน อาจจะมีบ้างแต่น้อยมาก เพราะบางทีผ้ ทู ี่มาใช้ บริ การ จ่ายเงินแล้ วเอาใบเสร็ จมา
ซ้ อนๆกัน แล้ วพอเภสัชหยิบบเสร็ จมาก็เรี ยกชื่อปกติ แต่พอไม่ใช่ตวั เองแต่บอกว่าใช่ ถามชื่อแต่
นามสกุลก็ทวนนะ วันเกิดด้ วย ถ้ าตามระบบ JCI จะทวน นามสกุล วันเกิด ถ้ าเป็ นระบบ HA จะ
ทวนแค่ นามสกุล และบางที ก็ อ าจจะมี โ อกาสที่ เ ภสัช จะหยิ บ ถุง ผิ ด จากหลัง บ้ า น บางคนชื่ อ
เหมื อนกันแต่ค นละนามสกุล แต่ก็น้อย ซึ่ง อาจจะเกิ ดได้ ทัง้ กับ คลิ นิกพรี เมี่ ยมหรื อ เอกชนเอง
สาหรับพรี เมี่ยมตอนนี จ้ ะมีประชุม RCA: Root cause analysis ประชุมทังที
้ ม แต่ไม่ได้ หาเพื่อโทษ
ว่าใครผิด แต่เป็ นการช่วยกันหาแนวทางการป้องกัน การแก้ ไข การทารายงาน เพื่อปรับปรุงไม่ให้
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เกิดซ ้า ซึง่ รพ.อื่นอาจจะไม่ได้ ทาถึงจุดนี ้ อาจจะมีรางงาน แต่ไม่ถึง RCA (เป็ นทีมงานตังแต่
้ ผ้ บู ริหาร
ถึงหัวหน้ า เพื่อหาสาเหตุ เช่น ถ้ าพบว่าเภสัชคีย์ยาผิด ก็หาสาเหตุ อาจจะพบว่าควงเวรเกิน 8 ชม.
ก็จะหาทางแก้ ไขเพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาด หลังเสร็ จจาก 8 ชม.ก็ให้ off เวรเลย ก็จะมีการจัด
ตารางการเข้ าเวรเพื่อไม่ให้ over time สาหรับการทางาน
ถ้ าพูดถึงในเรื่ องของความเชื่อ เชื่อมัน่ ในด้ านต่างๆ ก็ให้ ความมัน่ ใจกับผู้ที่มาใช้
บริ การได้ นอกจากนี ้ คลินิกพรี เมี่ยมก็จะมีกิจกรรมปรับปรุ งคุณภาพตลอดเวลา เช่น Kaizen คือ
model ที่ใช้ ปรับปรุงคุณภาพการบริ การในองค์กร เป็ น project เล็กๆให้ เจ้ าหน้ าที่คิดโครงการแล้ ว
ส่งเข้ าประกวด จะปรับปรุงอะไรเล็กๆน้ อยๆ เพื่อให้ มนั ดีขึ ้น เช่น โครงการลด time line ของการจ่าย
ยาจากแพทย์ จนถึงมือผู้มาใช้ บริ การ หรื อผุ้ช่วยคิดเรื่ องการลดการสูญเสียกระดาษระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน โดยโครงการนี ้ทาได้ ทกุ คน แค่ให้ คดิ ที่จะพัฒนาคุณภาพ
4.7 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากโรงพยาบาลเอกชน
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่าด้ วยชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชน แห่งนี ้จึงค่อนข้ างมีความ
มั่นใจทัง้ ในแง่ของการวินิจฉัย และรักษา รวมทัง้ พยาบาลจุดคัดกรองก็มี การถามอาการที่ เ ป็ น
ระยะเวลาที่เป็ น และมีการสอบถามเรื่ องการเดินทางล่าสุดด้ วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ก็ดู
สะอาดสอ้ าน สาหรับค่าใช้ จา่ ยอาจดูสงู ไปนิด แต่ก็ยงั อยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้
แผนกสตินรี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ให้ ความเชื่อมัน่ ในเรื่ องของชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลรวมถึงแพทย์ด้วย เพราะได้ มีการหาข้ อมูลการรักษา จากเพื่อนๆใน internet และยิ่ง
เพิ่มความมั่นใจส าหรั บการตังครรภ์
้
ที่ 2 เพราะมีความเชื่ อถื อในเรื่ องการวินิจ ฉัย มั่นใจการให้
คาอธิบายของแพทย์ถึงอาการที่เป็ นและแนวทางการปฏิบตั ิตวั สาหรับคุณแม่ตงครรภ์
ั้
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า มีความมัน่ ใจในเรื่ องของชื่อเสียงของโรงพยาบาล
และแพทย์อยู่แล้ ว ทังแพทย์
้
Full time และ Part time รวมถึงการบริ การของเจ้ าหน้ าที่ตงแต่
ั ้ จดุ คัด
กรอง เพราะจะถามละเอียด รวมถึงสิทธิตา่ ง ๆในการใช้ ด้วยเพื่อรักษาผลประโยชน์เรา และไม่ให้
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การทางานของเค้ าต้ องมาซ ้า เมื่อมาถึงจุดชาระเงิน เหมือนเป็ น Flow ระบบ ของทางโรงพยาบาล
ค่าใช้ จา่ ยก็อยูใ่ นวงเงินประกันของทางบริษัท ทาให้ เวลามาที่นี่ก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเอง
4.8 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า มีความัน่ ใจในชื่อเสียงของโรงพยาบาล และแพทย์ที่รักษามีการ
สอบถามอาการ ประวัตแิ พ้ ยา ตังแต่
้ จดุ คัดกรองจนก่อนจะจ่ายยา และแพทย์มีศลิ ปะในการพูดที่ดี
ทาให้ ไม่กังวลกับโรคที่เป็ น ค่าใช้ จ่ายก็ไม่ได้ แพงเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะค่ายา
และค่าตรวจเลือดค่อนข้ างถูกเลยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า มัน่ ใจในเรื่ องชื่อเสียงของโรงพยาบาลและแพทย์
เพราะก่อนมามีการหาข้ อมูล การ review รวมถึงการให้ บริ การของพยาบาลหรื อเจ้ าหน้ าที่ ก็มีการ
ซักถามประวัติตา่ งๆโดยละเอียดก็เพิ่มความมัน่ ใจ ซึ่งทราบมาว่า พยาบาลแผนกที่เจาะเลือ ดของ
ที่นี่จะต้ องถูกส่งไปฝึ กให้ มีความชานาญก่อน เผื่อเวลามาเจาะจะได้ ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การเจ็บครัง้ เดียว
ไม่ต้องเจ็บหลายครัง้ รมทังมั
้ น่ ใจในเรื่ องค่าใช้ จา่ ยว่าจะไม่บานปลายเพราะ ค่ายาของที่นี่จะเท่ากับ
รพ.รัฐบาลปกติ จะ extra มาให้ คา่ แพทย์และพยาบาล ซึ่งก็ไม่สงู มาก โดยรวมแล้ วคือ ทังมั
้ น่ ใจใน
การรักษา ชื่อเสียง ราคาค่าใช้ จา่ ย รวมถึงไม่ได้ รอนานกว่า รพ.เอกชน
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่าเรื่ องชื่อเสียงของโรงพยาบาล มีความมัน่ ใจที่นี่เป็ นอย่างมากมี
แพทย์เฉพาะทางระดับอาจารย์ คอยให้ บริ การอยูแ่ ล้ ว มีการซักถามอาการและประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
ทุกครัง้ ที่เข้ ารับการรักษา และมีการบอกให้ ทราบด้ วยว่าหากการรักษาครัง้ นี ้ไม่หาย ในแนวทาง
การรั กาในขัน้ ต่อไปจะมี วิธี การอย่างไร แต่ยาที่ ไ ด้ รับในบางชนิดอยากได้ ของบริ ษัท ที่ เป็ นยา
ต้ นแบบมากกว่า สาหรับการบริ การของเจ้ าหน้ าที่ที่ใส่เฝื อกให้ ก็มีค วามชานาญสามารถตอบข้ อ
ซักถามได้ อุปกรณ์ตา่ งๆมีความพร้ อม และครบครัน สาหรับค่าใช้ จ่ายอาจจะแพงกว่าโรงพยาบาล
รัฐบาลแต่ด้วยเวลา และความมัน่ ใจที่ได้ รับรู้สกึ คุ้มค่ากว่าโรงพยาบาลเอกชน
\
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5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
5.1 ความคิดเห็นของแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ในมุมมองนี ้อาจต้ องพิจารณาในด้ านของจิตใจเป็ นหลัก ต้ อง
ทาให้ คนไข้ ร้ ูสึกว่า แพทย์ที่รักษาปฏิบตั ิเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีการอบรมบุคคากรในเรื่ องการ
บริ การ และประเมินอยู่สม่าเสมอ มีการจัดกิจกรมให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยโดยสามารถเข้ ารับฟั งได้ ฟรี
ตามหัวข้ อที่สนใจ ในคนไข้ บางรายเข้ ามารับการรักษาที่นี่ เนื่องจากได้ ไปหามาหลายที่แล้ ว จึงมี
ความคาดหวัง ค่อ นข้ า งสูง ในด้ า นของการรั ก ษาที่ ม ากกว่า ที่ อื่ น เช่น ยาบางชนิ ด ยัง ไม่ไ ด้ เข้ า
เมืองไทย ก็จะต้ องมีแผนกด้ านกฎหมายเพื่อนายาเหล่านันมาใช้
้
ในการรักษา มีการ consult แพทย์
ต่างประเทศ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ปู ่ วย
5.2 ความคิดเห็นของแพทย์จากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ผู้บริ หารโรงพยาบาลจะปลูกฝั งค่านิยม และวัฒนธรรมการ
ให้ บริ การที่เป็ นเลิศ แก่บุคลากร ให้ มีการบริ การดุจญาติมิตร มุ่งเน้ นคนไข้ เป็ นสาคัญ สนใจใน
ความต้ องการของผู้รับบริ การและให้ การตอบสนองอย่างทันท่วงที ซึ่งการจะทาเช่นนันได้
้ พนักงาน
บุคลากร เป็ นกุญแจสาคัญ ดังนันทางโรงพยาบาลมั
้
กจะมีการเชิญหน่วยงานจากภายนอกเข้ ามา
อบรมให้ แก่พนักงานมีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒนาตลอดเวลา ทางผู้บริ หารเองก็ต้องมีการ
วางผลตอบแทนและสร้ างระบบการให้ รางวัลตามผลงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ พนักงานทางาน
อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ
5.3 ความคิดเห็นของพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่า วว่า เนื่ อ งจากทางโรงพยาบาลจะมี ก ารก าหนดหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ ของแต่ละแผนก และมีการฝึ กอบรมในเรื่ องการดูแล และให้ บริ การผู้ที่มาใช้ บริ การอยู่
แล้ ว นอกเหนือจากหน้ าที่ หากเป็ นผู้ที่มาใช้ บริการเป็ นประจาแล้ วมีการ follow up พยาบาลแต่ละ
แผนกที่อยูป่ ระจาจะจาผู้ที่มาใช้ บริการได้ และจะมีการซักถาม พูดคุยกันอย่างใกล้ ชิด สนิทสนม ทา
ให้ ผ้ มู าใช้ บริ การเองก็ประทับใจว่า ยังจาเค้ าได้ อยู่ นอกจากนี ้ในเรื่ องสิทธิการรักษาของคนไข้ จะมี
การสอบถาม คัดกรองมาตังแต่
้ จดุ register อยูแ่ ล้ ว และให้ ข้อมูลในเรื่ องโปรโมชัน่ การใช้ บตั ร หรื อ
สิทธิพิเศษต่างๆ ทาให้ การทางานเป็ นระบบ ไม่ต้องรอนานแล้ วไปยังจุดชาระเงิน
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5.4 ความคิดเห็นของพยาบาลจากคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ด้ วยความที่ระบบของทางโรงพยาบาลที่วางไว้ ทาให้ ร้ ู สึกว่า
เจ้ าหน้ าที่แต่ละแผนกจะให้ ความใส่ใจ สนใจต่อผู้มาใช้ บริการ ตังแต่
้ แผนก รปภ. ขึ ้นมาจนถึงแผนก
เวรเปลด้ านหน้ าโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละแผนกจะมีข้อกาหนดเป็ น KPI ของแต่ละแผนกอยู่แล้ วด้ วย
ดังนัน้ ทาให้ ผ้ มู าใช้ บริ การก็จะรู้สึกว่าการให้ บริ การของแต่ละแผนกก็จะมีหน้ าที่แตกต่างกัน แต่สิ่ง
หนึง่ ที่เห็นได้ คือ ทุกคนจะยิ ้มแย้ มแจ่มใสและเต็มใจในการให้ บริการแก่ผ้ ทู ี่มาใช้ บริ การ
5.5 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ จากโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า แผนกประชาสัมพันธ์จะเป็ นแผนกที่อยู่บริ เวณด้ านหน้ าตรงจุด
ที่สงั เกตง่าย เห็นชัดเจน ด้ านหน้ าของโรงพยาบาล ดังนันแผนกนี
้
้ก็จะมีการอบรม การตอบคาถาม
การบันทึกเสียงการสนทนากับผู้มาใช้ บริ การทางโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน ซึ่งแผนกประชาสัมพันธ์ ก็
จะต้ องยิ ้มแย้ ม แจ่มใส พร้ อมในการให้ ข้อมูลต่างๆ หากเห็นผู้มาใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ
ก็จะต้ องรี บเข้ าไปสอบถามหรื อช่วยเรี ยกแผนกเวรเปล หรื อพยาบาลผู้ชว่ ยให้ มาดูแลเบื ้องต้ นก่อน
5.6 ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่แผนกอื่น ๆ คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า ในเรื่ องความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจในมุมมองเภสัชจะเป็ น
เรื่ องลูกค้ า complain ส่วนใหญ่ก็คือ ช้ า บางทีผ้ มู าใช้ บริการไม่เข้ าใจว่า ส่วนใหญ่ที่ช้าคือ case ไม่
ปกติ คือ บางทีต้องมี consult ซึ่งบางทีหาหลายหมอ ยาซา้ ก็ต้องโทร consult เพราะเภสัชไม่มี
สิทธิ์ ไป off ยา ซึ่งบางทีต้องใช้ เวลา หรื อบางทีโทรไปแพทย์ก็ไม่รับ ตรวจคนไข้ อยู่ ซึ่งก็มีวิธีแก้ คือ
ต้ องออกไปบอกคนไข้ เป็ นระยะๆว่า ดาเนินการถึงไหนแล้ ว เหมือนให้ เห็นว่า เราให้ ความสนใจผู้มา
ใช้ บริ การนะ ไม่ได้ ทอดทิ ้งหรื อปล่อยให้ รอคิวยาวนาน ให้ ร้ ู ว่าเราทาอะไรอยู่ ถึงขันไหนกั
้
บ case
ของเค้ าอยู่
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5.7 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริการหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากโรงพยาบาลเอกชน
แผนกอายุรกรรม
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ กล่า วว่า พนัก งานส าหรั บ โรงพยาบาลเอกชนแห่ง นี ้ อาจจะมี ง าน
ค่อนข้ างเยอะ อยากให้ มีการยิ ้มแย้ มมากว่านี ้ เพราะรู้ สึกว่าพยาบาล และเจ้ าหน้ า ที่ทางานตาม
หน้ าที่เท่านันแต่
้ ในส่วนการบริ การอื่นๆ เช่น การสอบถามสิทธิการรักษา หรื อการปฏิบตั ิตนนันถื
้ อ
ว่าทาได้ ดี เพราะมีการสอบถามและชี ้แจง ทุกครัง้ ที่เข้ าไปรับบริ การ ในจุดลงคนไข้ ก็สงั เกตเห็นว่ามี
พนักงานคอยให้ บริการอยู่
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า สาหรับในเรื่ องเอกสารการให้ คาอธิบาย
ต่างๆถื อว่าดี มี การให้ ความรู้ แบบ สแกน QR code ให้ คาแนะนาคุณแม่ในการปฏิ บัติตัว การ
พัฒนาการของลูกในครรภ์ สาหรับเจ้ าหน้ าที่ พยาบาลก็มีการให้ คาอธิบายถึง package ต่างๆ แต่
จะมีเจ้ าหน้ าที่เจาะเลือดที่ร้ ูสึกว่า มือหนักไปหน่อย ทาให้ เส้ นเลือดที่เจาะช ้า อันนี ้ไม่คอ่ ยประทับใจ
ซึง่ คิดว่า การเจาะเลือดไม่ว่าแผนกไหนก็ควรที่จะระมัดระวังมากกว่านี ้ยิ่งเป็ นคุณแม่ตงครรภ์
ั้
ก็ควร
จะมากกว่าปกติ
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า รู้สกึ ว่า เจ้ าหน้ าที่/พยาบาล/แพทย์เอง
ให้ บริการแบบ ไม่ใช่เป็ นเพราะหน้ าที่ แต่จะมีการซักถามละเอียดถึงอาการ แล้ วจะมีการชวนคุย ซึง่
เวลามาอีก เค้ าก็จาเราได้ แบบ อาการครัง้ ที่แล้ วเป็ นยังไงบ้ าง ครัง้ นีไ้ ม่ดีขึน้ หรื อมีอะไรผิดปกติ
ตรงไหน แบบสักถามโดยที่จาเราได้ ซึ่ง บางที่จะเป็ นแบบ สักถามตามหน้ าที่ แล้ วการบริ การแต่ละ
จุดจะมีเจ้ าหน้ าที่แนะนาตลอด โดยที่ไม่ต้องรอให้ เราทาหน้ างง หรื อสงสัย
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5.8 ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วย
นอกจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนกอายุรกรรม
ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ กล่าวว่ามี การชี แ้ จงจากแพทย์ ถึง โรค และการรั ก ษา รวมทัง้ มี แ จก
เอกสารชี ้แจงในการปฏิบตั ิตน สาหรับในการเดินไปแต่ละแผนกนันอาจต้
้
องคอยซักถามพยาบาล
แต่ลจุด เนื่องจากคนไข้ คอ่ นข้ างเยอะ จึงไม่มีใครคอยบอก ในเรื่ องของการบริการอยากให้ พยาบาล
มีการด้ วยรอยยิ ้มมากกว่านี ้ เนื่องจากเวลาสอบถามอะไรก็ตาม มักได้ รับคาตอบแบบห้ วนๆ
แผนกสูตนิ รี เวช
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า แพทย์/พยาบาล/เจ้ าหน้ าที่ ก็ให้ ความใส่ใจยิ ้มแย้ ม
แจ่มใสดี คอยสังเกตอาการ สอบถามรายละเอียดต่างๆ แต่ในเรื่ องของสิทธิการรักษา ไม่ได้ มีก าร
อธิบายหรื อถามเพราะที่นี่เป็ นเหมือนรพ.เอกชนคือจะต้ องจ่ายเงินเอง แต่ด้วยราคาที่ไม่สงู มากและ
ได้ รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ผู้มาใช้ บริการก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่เหมาะสม
แผนกกระดูกและข้ อ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ กล่าวว่า แพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่มีอธั ยาศัยที่ดีในการให้ บริ การ
สามารถซักถามได้ เจ้ าหน้ าที่ คัดกรองมี ก ารสอบถามสิทธิ การรั ก ษาและประสานงานกับ ทาง
เจ้ าของสิทธิให้ มีการแจกเอกสารและแนะนาการปฏิบตั ิตวั หลังจากได้ รับการรักษา ตอนที่ต้องเดิน
ไปเข้ าเฝื อกมีเจ้ าหน้ าที่ เดินไปส่งที่แผนก สาหรับจุดเรี ยกรถก็สงั เกตเห็นพนักงานเรี ยกรถให้ รวมทัง้
มีรถตู้รับ ส่งภายในโรงพยาบาลบริการคนไข้ ด้วย
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้ บริการที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้ บริการที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคล

สถิตทิ ่ ีใช้

โรงพยาบาลเอกชน

คลินิกพรีเมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาล

เพศ

Independent
t-test

x

x

อายุ

One-Way ANOVA

/
(Responsiveness)

x

การศึกษา

Independent
t-test

/
(Reliability)

x

อาชีพ

One-Way ANOVA

x

/
(Tangible)

สถานภาพการสมรส

One-Way ANOVA

x

x

รายได้ เฉลี่ย/เดือน

One-Way ANOVA

x

x

x = ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
/ = สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ของคลินิก
พรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริ การ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

3. ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า

Paired t-test

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
เห็นใจ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐาน

สถิตทิ ่ ีใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริ การ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Paired t-test

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

Paired t-test

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
3. ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า
4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่
5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
เห็นใจ

สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สถิตทิ ่ ีใช้
สมมติฐาน
1. ด้ านความเป็ นรูปธรรมของ
Paired t-test
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การบริ การ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

3. ด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

4. ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

5. ด้ านความเข้ าใจและเห็นอก
เห็นใจ

Paired t-test

สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มุ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งการวัด ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้
ผู้บริ หารโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชน สามารถนาผลการวิจัยมาไปใช้ เป็ นข้ อมูล
เบื ้องในการวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาด้ านคุณภาพการบริการรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์
ให้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว และสะดวก เป็ น
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มาใช้ บริ การอย่างแท้ จริ ง และยังสามารถนาข้ อมูลมาใช้ ในการ
วิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในธุรกิจ ซึ่งถื อว่าเป็ นธุรกิจ
บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป เพื่อให้ โรงพยาบาลมีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับ อีก
ทัง้ ยัง เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ที่ส นใจในการศึก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกับการวัด ด้ า นคุณภาพการบริ ก าร
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคาดหวัง ของผู้ ใช้ บริ ก าร ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคาดหวัง ของผู้ ใช้ บริ ก าร ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการรั บรู้ ของผู้ใช้ บริ การ ด้ านคุณภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเปรี ยบเทียบ ความคาดหวังและการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ การศึก ษา อาชี พ
สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ การศึก ษา อาชี พ
สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
3. ความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
4. ความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิ ติ ของคลินิกพรี เมี่ ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
5. ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
6. การรั บรู้ ด้ านคุณ ภาพการบริ ก าร ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิ กพรี เมี่ ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่ อง การวัดด้ า นคุณภาพการบริ ก ารเปรี ย บเที ย บโรงพยาบาลเอกชนและ
คลิ นิกพรี เ มี่ ยมของ โรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยการเก็ บข้ อมูลเชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) การสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi – Structured interview) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ กากนดระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ใช้ บริการหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลในแผนก
ผู้ ป่ วย นอกทั ง้ โรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ทัง้ เพศชายและ เพศหญิ งที่มีอายุ 22 ปี ขึน้ ไป และมีรายได้ มากกว่า 25,000
บาท ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การตรวจรักษาพยาบาลใน
แผนกผู้ป่ วยนอกทัง้ โรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่มีอายุ 22 ปี ขึ ้นไป และมีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท
ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจานวนมากผู้ทาการวิจยั จึงได้ ทาการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ สตู รคานวณขนาดตัวอย่างของคอแครน (Cochran, 1977 อ้ างถึงใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล ,2543) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% คือยอมให้ คลาดเคลื่อนได้ 5% (0.05)
โดยกาหนดสัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% หรื อ 0.05 ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
คานวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้ทาการวิจยั ขอเก็บเพิ่มอีกจานวน 15 ตัวอย่าง รวมเป็ น ขนาด
ตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 400 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multistage Stage Sampling) ในแผนก
ผู้ป่วยนอก ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 วิธีกาหนดโควต้ า (Quota Sampling) ซึ่งผู้วิจยั จะดาเนินการเก็บใน คลินิกพ
รี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านัน้ โดยได้ มีการสารวจเบื ้องต้ นแล้ วพบว่า ผู้ที่มาใช้ บริ การคลินิกพ
รี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลมักจะเคยใช้ บริ การ โรงพยาบาลเอกชนมาเรี ยบร้ อยแล้ วอย่างน้ อย 1
ครัง้
ขันที
้ ่ 2 วิธีแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งสาขาต่าง ๆ แบบ
เป็ นสัดส่วน ซึง่ แบ่งตามแผนกที่มีผ้ มู าใช้ บริการในแต่ละแผนก
ขัน้ ที่ 3 ใช้ วิ ธี ก ารคัด เลื อ กตามความสะดวก (Convenience Selection) โดยใช้
แบบสอบถามกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี เ วลาและเต็ ม ใจตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง ( SelfAdministered Questionnaires)
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อศึกษา
“การเปรี ยบเที ยบด้ านคุณ ภาพการบริ การระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามที่เกี่ ยวกับความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพบริ การโดย
สอบถามทังความคาดหวั
้
งต่อคุณภาพการบริ การที่จะได้ รับ และการรับรู้ ต่อคุณภาพการบริ การที่
ได้ รับจริงตาม SERVQUAL Model ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การโดย
สอบถามทังความคาดหวั
้
งต่อคุณภาพการบริ การที่จะได้ รับ และการรับรู้ ต่อคุณภาพการบริ การที่
ได้ รับจริงตาม SERVQUAL Model ของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติเ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ ออธิ บายข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับ กลุ่ม
ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน
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สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ ว นที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ ว ย
ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.8 ที่
เหลือ คือ เพศชาย จานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.2 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 42 – 51 ปี จานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.2
รองลงมา คือ อายุ 32 – 41 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.0, อายุ 52 ปี ขึ ้นไป จานวน 68
คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.0 และอายุ 22 – 31 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8 ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / มีบตุ ร จานวน 210 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 52.50 รองลงมา คือ โสด จานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 และ สมรส / ไม่มีบตุ ร
จานวน 74คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.50 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 321
คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.3 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.7 และ
ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
เนื่องจากผลการวิเ คราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ าน
ระดับการศึกษามี ความถี่ ค่อนข้ างต่า ดัง นัน้ ผู้วิจัยได้ ทาการรวมชัน้ ใหม่เพื่อใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าหรื อเท่ากับปริ ญญาตรี จานวน 325 คน
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 81.3 รองลงมา คื อ สูง กว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 75 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 18.7
ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 271 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 67.8 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.8
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 อาชีพอิสระจานวน 7 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 1.7 และเกษียณ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
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เนื่องจากผลการวิเ คราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ าน
อาชีพมีความถี่ค่อนข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้
ดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 271 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 67.8 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.7 และ
ข้ าราชการ / พนักงานรั ฐ วิส าหกิ จ / อาชี พ อิสระ / เกษี ยณ จ านวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.5
ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 55,001 บาทขึ ้นไป จานวน
176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.0 รองลงมา คือ มีรายได้ ตอ่ เดือน 45,001 – 55,000 บาท จานวน 151
คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 รายได้ ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.0 และรายได้ ตอ่ เดือน 25,001 – 35,000 บาทจานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ตามลาดับ
เนื่องจากผลการวิเ คราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ าน
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมีความถี่คอ่ นข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้ ดงั นี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 55,001 บาทขึ ้นไป จานวน 176 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.0 รองลงมา คือ มีรายได้ ตอ่ เดือน 45,001 – 55,000 บาท จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8
และรายได้ ต่ากว่า 45,000 บาทจานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.2 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวัง และการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับความ
คาดหวัง คุณ ภาพการบริ การด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ค วามคิด เห็ นเกี่ ย วกับ ความคาดหวัง ด้ า นความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 หากพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังกับการมีพื ้นที่จอดรถสาหรับการให้ บริ การอย่าง
เพียงพอมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13
และผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับการรั บรู้ ของคุณภาพการบริ การด้ านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ย

192
เท่ากับ 3.42 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้จริ ง แพทย์/เจ้ าหน้ าที่
แต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเป็ นรูปธรรมของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพการบริ การ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการ
บริ ก ารด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ วางใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจโดยรวม อยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคาดหวังเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่มีความถูกต้ อง แม่นยาตังแต่
้ การรักษาครัง้ แรกมากที่ สดุ
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับยรู้
ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 หากพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ เกี่ยวกับเภสัชกรถึงการแนะนาวิธีการใช้ ยาและ
อธิบายข้ อมูลบนฉลากยา ก่อนจ่ายยาได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.08
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพการบริ การ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ด้ านการตอบสนองความต้ องการลูกค้ า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง
คุณ ภาพการบริ ก ารด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 หากพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับแพทย์สามารถอธิบายถึงโรค วิธีการ
และผลการรักษาให้ ท่านเข้ าใจ รวมทัง้ ตอบข้ อสงสัยได้ ทันทีเมื่อมีการสอบถามมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ คุณภาพการบริ ก ารด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
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เกี่ ยวกับการรั บรู้ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เกี่ ยวกับการ
ขอเอกสาร ได้ รับการตอบสนองทันที เช่น ใบรับรองแพทย์มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.70
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับ
ด้ านคุณภาพการบริ การมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริ การ
ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ นต่ อ ลู ก ค้ า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความคาดหวัง
คุณ ภาพการบริ ก ารด้ านความเชื่ อมั่นของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเชื่อมัน่ โดยรวม อยู่ใ นระดับ มาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวัง
เกี่ยวกับความมัน่ ใจในความสะอาดและปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อยู่ในถุงที่ผ่าน
การฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ คุณ ภาพการบริ ก ารด้ า นความเชื่ อ มั่น ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้
ด้ านความเชื่อมัน่ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.77 หากพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรั บ รู้ เกี่ ยวกับ ความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย ของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อยู่ในถุงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.15
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพการบริ การ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ด้ า นความเข้ า ใจและเห็น อกเห็น ใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวัง
คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ านความเข้ าใจและเห็ น อกเห็ น ใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเข้ าใจและ
ความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82หากพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ ยวกับการมีเจ้ าหน้ าที่ คอยซักถาม เมื่อไม่ทราบ
สถานที่ ขันตอน
้
หรื อจุดบริการต่อไป โดยไม่ต้องร้ องขอ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็น
ใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ความคาดหวัง ด้ านความเข้ าใจและความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรั บรู้ เกี่ ยวกับ
บุคลากร และพนักงาน มีความเต็มใจให้ บริการ ดุจญาติมิตร โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.47
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังกับด้ านคุณภาพ
การบริการมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ ในด้ านคุณภาพ
การบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง
คุณภาพการบริ การด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การของคลิ นิกพรี เมี่ ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง ด้ าน
ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 หาก
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังกับ การแต่งกายของแพทย์ /
เจ้ าหน้ าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของคุณภาพการบริ การด้ านความเป็ นรู ปธรรมของ
การบริ การคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้จริ ง แพทย์/
เจ้ าหน้ าที่แต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อยมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.22
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเป็ นรูปธรรมของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มีความคาดหวังมากกว่า
การรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการ
บริ การด้ านความเชื่ อถื อไว้ วางใจการบริ การของคลิ นิกพรี เมี่ ยมของโรงพยาบาลรัฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่มีความถูกต้ อง แม่นยาตังแต่
้ การ
รักษาครัง้ แรกมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.59
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับยรู้ด้านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจโดยรวม อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.32 หากพิจ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี การรั บรู้ เกี่ ย วกับเภสัช กรถึ ง การ
แนะนาวิธีการใช้ ยาและอธิบายข้ อมูลบนฉลากยา ก่อนจ่ายยาได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มีความคาดหวังมากกว่า
การรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ด้ า นการตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความ
คาดหวังคุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของคลิ นิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความ
คาดหวัง ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ ยวกับแพทย์
สามารถอธิบายถึงโรค วิธีการ และผลการรักษาให้ ท่านเข้ าใจ รวมทังตอบข้
้
อสงสัยได้ ทนั ทีเมื่อมี
การสอบถามมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับการรั บรู้ คุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนองความ
ต้ อ งการของลูก ค้ า คลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยรวม
อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการรับรู้เกี่ยวกับแพทย์ที่สามารถอธิบายถึงโรค วิธีการ และผลการรักษาให้ เข้ าใจ รวมทังตอบข้
้
อ
สงสัยได้ ทนั ทีเมื่อมีการสอบถามมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของคลินิก
พรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มี
ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
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ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ นต่ อ ลู ก ค้ า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ความคาดหวัง
คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ านความเชื่ อ มั่น ของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความคาดหวังด้ านความเชื่อมัน่
โดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับ ความมัน่ ใจในความสะอาดและปลอดภัยของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เช่น อยูใ่ นถุงที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความเชื่อมัน่ ของคลินิกพ
รี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เ ห็ น
เกี่ ยวกับการรั บรู้ ด้ านความเชื่ อมั่น โดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 หาก
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ เกี่ยวกับ ความมัน่ ใจในความสะอาด
และปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อยูใ่ นถุงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อพร้ อมใช้ งานมากที่สดุ โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46
เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเชื่อมัน่ ของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมจะเห็นได้ ว่า ผู้มาใช้ บริ การไม่ได้ มีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
จริงหลังใช้ บริการ
ด้ า นความเข้ า ใจและเห็น อกเห็น ใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวัง
คุณภาพการบริ การด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลิ นิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับความคาดหวังด้ านความ
เข้ าใจและความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.50 หากพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการมีเจ้ าหน้ าที่คอยซักถาม เมื่อ
ไม่ทราบสถานที่ ขันตอน
้
หรื อจุดบริ การต่อไป โดยไม่ต้องร้ องขอมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.64
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็น
ใจของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้ านความเข้ าใจและความเห็นอกเห็นใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.78 หากพิจ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรั บ รู้
เกี่ ยวกับมีเจ้ าหน้ าที่เวรเปลคอยให้ บริ การรับคนไข้ ที่จุดลงรถ และเรี ยกรถโดยสารให้ อย่างเป็ น
ระบบมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94
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เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยม
โรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยรวมจะเห็ นได้ ว่า ผู้ม าใช้ บริ ก ารไม่ไ ด้ มี ค วาม
คาดหวังมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้ บริการ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 6 ข้ อดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจ
และเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แ ตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า ผู้ที่ใช้ บริการที่มีอายุ 22-31 ปี และ ผู้ที่
ใช้ บริ การที่มีอายุ 32-41 ปี มีความความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ
42-51 ปี
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้ บริ การที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการด้ าน
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความ
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เชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในคุณภาพการบริ การด้ าน
ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชี พ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ า น
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
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ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การของคลินิกพ
รี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ไม่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ด้ า นการให้ ความเชื่ อ มั่น และด้ า นความเข้ าใจและเห็ น อกเห็ น ใจของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2.4 ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ าน
ความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้ใช้ บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ น
รูปธรรมของการบริ การ ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูค่ วามแตกต่าง
ของผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษี ยณ พบว่า มีความ
คาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริการที่มีอาชีพพนักงานเอกชนและ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
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สมมติฐานข้ อที่ 2.5 ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ าน
คุณภาพการบริการของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
พบว่า
ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2.6 ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังใน
ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้ านความเชื่อถือไว้ วางใจ ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมั่น และด้ านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจของคลินิกพรี เมี่ยมของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวัง และการรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารทัง้ 5 มิ ติ ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้
สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ของคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริ การมีความคาดหวังและการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ คลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงไว้
ั้
โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังน้ อยกว่าการรับรู้
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สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริ การมี ความคาดหวัง ด้ านคุณภาพการบริ ก าร ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลิ นิกพรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การจากโรงพยาบาลเอกชน
มากกว่าความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ใช้ บริ การมีการรับรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิ กพ
รี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยค่าเฉลี่ยของการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริ การจากโรงพยาบาลเอกชนน้ อยกว่าการรับรู้ ด้ าน
คุณภาพการบริการจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง การวัดด้ านคุณภาพการบริ การเปรี ยบเที ยบระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถ
นามาอภิปรายผล ดังนี ้
เพศ ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริ การโดยรวม
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้มารับบริ การทังเพศชาย
้
และเพศหญิงมีความคาดหวังของสิ่งที่ได้ รับการบริ การที่
คล้ ายคลึงกัน ซึง่ เพศไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่กาหนดมาตรฐานการเข้ ารับบริ การหรื อความมีสิทธิพิเศษใน
การเข้ ารับบริ การของโรงพยาบาลจึงทาให้ เพศที่แตกต่างกันย่อมทีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน
โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เอื ้อมพร เกษมสุข (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสาโรง ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้ บริ การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากเป็ นเรื่ องของการบริ การจากโรงพยาบาลซึ่งเมื่อมนุษย์ทุกคน
เกิดการเจ็บป่ วย ต่างก็ต้องมีความคาดหวังจากการเข้ ารับการรักษาไม่ว่าจะด้ วยด้ านใดก็ ต าม
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ดังนัน้ ไม่ว่าเพศใดต่างก็ต้องการความคาดหวังเพื่ อให้ ตนเองได้ รับการบริ การที่ ดีที่สุดตรงตาม
วัตถุประสงค์หรื อความต้ องการพื ้นฐานนันๆ
้
อายุ ผู้ใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการบริการโดยรวม
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ เมื่อพิจารณารายด้ านแล้ วพบว่า ผู้ใช้ บริการที่
มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูพ่ บว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ 22-31 ปี และ ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ
32-41 ปี มีความความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอายุ 42-51 ปี โดยผู้ที่ใช้
บริ การที่มีอายุน้อยมีความคาดหวังน้ อยกว่าผู้ใช้ บริ การที่มีอายุมากกว่า เนื่องจาก หากเป็ นการ
เจ็บป่ วยที่ OPD ยังไม่ได้ มีอาการรุ นแรง ผู้ที่อายุน้อยกว่ายังสามารถหาเงินมาใช้ จ่ายสาหรั บค่า
รักษาพยาบาล สามารถช่วยเหลือตัวเอง การเดินทาง หรื อความต้ องการในการดูแลน้ อยกว่า ไม่
ต้ องใช้ care giver ในการดูเป็ นพิเศษ เท่ากับคนที่มีอายุ มากกว่า ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ศิริพร เจริ ญศรี วิริยะกุล (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การโรงพยาบาลทัว่ ไปรัฐบาลใน
เขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้ วย ระดับการศึกษา อายุ
และ อาชีพ มีผลต่อคุณภาพในการให้ บริ การแตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาในรายละเอียดพบว่า อายุ มี
ผลต่อคุณภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่และด้ านตอบสนองต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอายุ
แล้ วพบว่า ยิ่งมีอายุมากขึ ้นยิ่งต้ องการความคาดหวังในเรื่ องของสุขภาพมากขึ ้นอาจเป็ นเพราะไม่
อยากให้ มี ปั จ จัย อื่ น ๆมาท าให้ สุข ภาพแย่ไ ปกว่า นี ห้ รื อ ไม่อ ยากต้ อ งเข้ า มารั บ การบริ ก ารจาก
โรงพยาบาลบ่อยๆ ทังเรื
้ ่ องของผู้ดแู ล และเรื่ องของค่าใช้ จา่ ยที่ตามมา
การศึกษา ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพการ
บริ ก ารโดยรวมของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ผู้ใช้ บริ การที่ มี ระดับการศึก ษาแตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในคุณภาพการบริ การด้ า นความ
น่าเชื่อถื อไว้ วางใจของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน เนื่องจากระดับ
การศึกษาที่สงู กว่าปริญญาตรี อาจมีการเรี ยนหลักสูตรอื่น เช่นการบริหาร หรื อการจัดการองค์กรทา
ให้ สามารถคาดการณ์ทิศทางการบริการของโรงพยาบาลเอกชนหรื อธรรมชาติของการบริการได้ ซึง่
จะแตกต่างจากผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาที่น้อยกว่าปริญญาตรี ทาให้ มีความคาดหวังว่าระบบ
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การจัดการจะต้ องดีมากและขึ ้นชื่อว่าเป็ นเอกชน โดยสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริพร เจริ ญศรี
วิริยะกุล (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การโรงพยาบาลทั่วไปรั ฐ บาลในเขตจัง หวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อคุณภาพในการให้ บริ การแตกต่างกัน ซึ่ง
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การด้ านการเอาใจใส่
และด้ านตอบสนอง ด้ านการให้ ความมั่นใจแตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาอาจมี ผลต่อ
คุณภาพการบริ การแต่ไม่ได้ มีผลต่อความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริการเพราะมนุษย์ทกุ คนล้ วน
ต้ องมีความคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากสิ่งนันยั
้ งเป็ นเรื่ องของสุขภาพแล้ วย่อมมีความคาดหวัง
ไม่ได้ แตกต่างกัน
อาชี พ ผู้ใช้ บริ การที่ มี อ าชี พ แตกต่างกัน มี ความคาดหวัง ในด้ านคุณภาพการบริ ก าร
โดยรวมของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริ การในด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
ของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ความแตกต่างของผู้ ที่ใช้ บริ การที่มี อาชี พ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษียณ พบว่า มีความคาดหวังคุณภาพการบริการใน
ด้ า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร น้ อยกว่า ผู้ที่ใช้ บริ การที่มีอาชีพพนักงานเอกชนและอาชีพธุรกิจส่วนตั ว/เจ้ าของ
กิจการ เนื่องจากอาชีพข้ าราชการไม่เน้ นให้ บริ การด้ านความเป็ นรู ปธรรมมากนัก อาจจะมาจาก
งบประมาณที่ได้ มาจากการจัดสรร ปั นส่วนไม่ได้ มีมากพอ อาจทาให้ ไม่ได้ คาดหวังมากนักกับการ
เข้ ามาใช้ บริ การในส่วนที่เ ป็ นคลิ นิกพรี เมี่ยมที่ ยังขึน้ ชื่ อว่าเป็ นรัฐ บาล ซึ่งจะอาจเหมือนกับ การ
บริ การหน่วยงานรั ฐ บาลทั่วๆไป โดยสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประสบโชค เจริ ญวิริยะภาพ
(2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การของโรงพยาบาลบ้ านโป่ ง อาเภอบ้ านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นและความคาดหวัง
ต่อคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ บริ การการมีความหลายหลายทางด้ าน
อาชี พ แต่โ ดยรวมแล้ ว การเลื อ กเข้ า มารั บ บริ ก ารสถานที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง ย่ อ มมี ค วามคาดหวัง เป็ น
ปั จจัยพื ้นฐาน แต่ขึ ้นอยู่กับว่า แต่ละบุคคลแต่ละอาชีพจะให้ ความคาดหวังทางด้ านใดเป็ นพิเศษ
ซึง่ จากงานวิจยั อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษี ยณ อาจสามารถใช้ สิทธิใน
การเบิกค่าใช้ จ่ายในการรักษากับโรงพยาบาลต้ นสังกัดได้ จึงเลือกเข้ ารับการบริ การจากสถานที่
เหล่านัน้ มากกว่าจะมาเสียค่าใช้ จ่ายส่วนต่างจากเอกชนหรื อคลินิกพรี เมี่ยม ทาให้ ด้านความเป็ น
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รู ปธรรมของการบริ การ อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อาชีพอิสระ/เกษี ยณ จึงคาดหวัง
น้ อยกว่า
สถานภาพ ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังในด้ านคุณภาพ
การบริ ก ารของคลิ นิ ก พรี เมี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่วา่ สถานภาพการสมรสจะเป็ นเช่นไรแต่ความคาดหวัง
ในเรื่ องของสุขภาพเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับทุกคนดังนัน้ ผู้ที่มาใช้ บริการต่างก็ให้ ความคาดหวังในด้ าน
ต่างๆก่อนเข้ ารับบริ การ โดยการเข้ ารับบริ การก็ไม่ได้ มีข้อกาหนดหรื อนโยบายเป็ นพิเศษส าหรับ
สถานภาพการสมรสใดเป็ นพิเศษ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิริพร เจริญศรี วิริยะกุล (2554) ได้
ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การโรงพยาบาลทัว่ ไปรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า สถานภาพ มีผลต่อคุณภาพในการบริการด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ไม่แตกต่างกัน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวังใน
ด้ านคุณภาพการบริ การโดยรวมของคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิรภัสร์ บุญมี (2555) ได้
ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้ บริ การแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองหลวงและ
โรงพยาบาลลาลาลูกกา พบว่าด้ านรายได้ ต่อเดือน ผู้ที่มาใช้ บริ การแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
คลองหลวง ที่ มี รายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มี ระดับการรั บรู้ คุณภาพการให้ บริ การด้ านความ
รวดเร็ ว และด้ านการรับประกัน แตกต่างกัน เนื่องจากไม่ว่าระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจะมากหรื อ
น้ อยต่างย่อมสามารถคาดหวังกับสิ่งที่เลือกได้ เช่นกันต่างจากสิ่งที่รับรู้ว่าผู้มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกันย่อมมีการเลือกรับการบริ การที่ต่างกันขึ ้นอยู่กับรายได้ ผู้ที่มีรายได้ มากอาจต้ องการการ
บริการที่รวดเร็วหรื อการรับประกันที่ดีมากกว่า
ความคาดหวั งด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารทั ง้ 5 มิ ติ ของโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้ บริการมีความคาดหวังที่
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลเอกชนมีความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การทัง้ 5
มิติ โดยเฉลี่ย มากกว่าความคาดหวังด้ านคุณภาพการบริ การจากคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ผู้ใช้ บริ การในโรงพยาบาลเอกชน ให้
ความคาดหวังด้ าน ความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ด้ านการตอบสนองต่อลูกค้ า และด้ านความ
เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ มากกว่า คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรสุดา ศรี ผอ่ ง (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ บริ การแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาพบว่า
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ความพึง พอใจทางด้ านการประสานงานของการบริ ก าร ด้ า นอัธ ยาศัย และความสนใจของผู้
ให้ บริการ ด้ าน ข้ อมูลที่ได้ รับจากการบริการ ด้ านค่าใช้ จา่ ยเมื่อใช้ บริการ และด้ านคุณภาพของการ
บริ การ มีความสัมพันธ์ในระดับ ค่อนข้ างต่า กับพฤติกรรมการใช้ บริ การ แต่ความพึงพอใจในด้ าน
ความสะดวกที่ได้ รับจากการบริ การ มี ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ในด้ านเหตุผลหลักที่มาใช้ บริ การในระดับสูงสุด ถือว่า เป็ นด้ านที่มีค่าความสัมพันธ์ สูงกว่าด้ าน
อื่ น ๆ โดยหากเป็ นคลิ นิ ก พิ เ ศษนอกเวลาในโรงพยาบาลรั ฐ อาจมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจหรื อ
ความสัม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่า งๆเพราะด้ ว ยการใช้ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษายัง สามารถใช้ สิ ท ธิ ต้ น สัง กัด
ข้ าราชการ ในการเบิกจ่ายได้ หากเป็ นคลินิกพรี เมี่ยมจะไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เพราะหน่วยงานที่
จัดตังขึ
้ น้ มาเป็ นกึ่งเอกชน ซึ่งจากผลดังกล่าว อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลเอกชนมีการท าสื่ อ
โฆษณา ที่คอ่ นข้ างมากและค่าใช้ จา่ ยที่คอ่ นข้ างสูง ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การมีความคาดหวังที่มากกว่า
แต่สาหรับคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาลนันเป็
้ นการบริการรูปแบบใหม่ ผู้รับบริการอาจมีความ
คาดหวังที่ไม่ได้ แตกต่างจากคลินิกนอกเวลามากนัก ทาให้ ความคาดหวังอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่า
การรั บรู้ ด้านคุณภาพการบริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพ
รีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ใช้ บริการมีการรับรู้ด้านคุณภาพการ
บริ การ ทัง้ 5 มิติ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ บริ การของของโรงพยาบาลเอกชนมีค่าเฉลี่ยของการรั บรู้
ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารน้ อ ยกว่า การรั บ รู้ จากคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วาปี ครองวิริยะภาพและสุชาดา รัชชุกลู (2558)
ได้ ศึกษาเรื่ องคุณ ภาพบริ ก ารพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพบริ การพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ตามการรับรู้ ของผู้รับบริ การอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งปั จจุบนั อาการเจ็บป่ วยและอัตราการเสียชี วิตมี
จานวนมากขึ ้นจึงทาให้ ความคาดหวังในด้ านคุณภาพการมิติตา่ งๆของผู้มาใช้ บริ การมีมากขึ ้น เมื่อ
ให้ ความคาดหวังมากแต่สิ่งที่รับรู้ไม่ได้ ตามความคาดหวังจึงทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องหาทางเลือกอื่น
เผื่อตอบสนองต่อความคาดหวังนัน้ นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของรายได้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึ่งส่ง ผลกระทบ
ต่อการเลือกเข้ ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน และด้ วยเทคโนโลยีที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลหรื อการ
สืบค้ นหาข้ อมูลก่อนเข้ ารับบริ การ ก็เป็ นเรื่ องที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ทาให้ ผ้ รู ับบริ การสามารถหา
ข้ อมูลต่างๆก่อนการเลือกเข้ ารับบริ การได้ ซึง่ ผู้เข้ ารับบริ การอาจมีการเข้ ารับบริ การครัง้ แรก ถ้ าเกิด
ความประทับใจก็มีการแชร์ ตอ่ หรื อบอกปากต่อปาก แล้ วเกิดการบริการใช้ ซ ้า หากไม่ประทับใจก็มี
การเขียนรี วิว หรื อแชร์ ต่อ โดยปั จจุบนั ผู้ใช้ บริ การไม่ว่าจะใช้ บริ การทางด้ านไหนย่อมคิดว่าเรามี
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อานาจในการตัดสินใจ หรื อการเลือกเข้ าใจบริ การ หากการบริ การหรื อคุณภาพการบริ การนัน้
ประทับใจ และจะเห็นได้ ว่า การรั บรู้ ของคลินิกพรี เมี่ ยมโรงพยาบาลรั ฐ บาลได้ คะแนนสูง กว่า
โรงพยาบาลเอกชนในทุกมิ ติ โดยเฉพาะมิ ติด้านความน่าเชื่ อถื อและไว้ วางใจที่ มี ช่องว่างของ
คะแนนที่แตกต่างกันมากที่สดุ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลมีแนวโน้ ม
ที่ดีขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่จะมีทงโรงพยาบาลโรงเรี
ั้
ยนแพทย์ในต่างจังหวัด และ
โรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เริ่ มที่จะจัดตังคลิ
้ นิกพรี เมี่ยมขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้ กบั ผู้รับบริการ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริหารโรงพยาบาลเอกชนอาจต้ องคานึงถึงเพื่อหามาตรการ หรื อกล
ยุทธการบริการให้ ดีขึ ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนี ้
ความคาดหวังและการรั บรู้ ด้ านคุณภาพการบริ การระหว่ างโรงพยาบาลเอกชน
และคลินิก พรี เ มี่ ยมของโรงพยาบาลรั ฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ใช้ บริ การมีความ
คาดหวังและการรับรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนมีความคาดหวังด้ านคุณภาพ
การบริการทัง้ 5 มิติ โดยรวม มากกว่าการรับรู้ หมายความว่า ผู้เข้ ารับบริการให้ ความคาดหวังก่อน
เข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าทุกๆด้ าน แต่เมื่อเข้ ารับบริ การแล้ วกลั บไม่ได้ เป็ นไป
ตามที่คาดหวัง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อเดย์ และแอนเดอร์ สนั (Aday and Anderson,
1978) ที่กล่าวถึง เรื่ องความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้ รับจากการบริ การ ซึ่งได้ แก่ การใช้ เวลา
รอ คอยในสถานบริการ รวมถึงการได้ รับการดูแลรักษาเมื่อมีความต้ องการ และงานวิจยั ของ มณฑิ
รา สันติภาพมณฑล (มณฑิรา สันติภาพมณฑล, 2546) ที่พบว่า ผู้ใช้ บริการของโรงพยาบาลยันฮี มี
ความพึงพอใจใน การให้ บริ การทัง้ 7 ด้ าน (7Ps) อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างสูง และมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมในการใช้ บริการ ซึง่ ผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนก่อนเข้ ารับบริ การย่อมมีความคาดหวัง
กับคุณภาพบริ การมากกว่าเพราะมีการเสียค่าใช้ จ่ายที่มากกว่า และคิดว่าใช้ เวลาไม่นานเพราะ
ยอมจ่ายมากกว่าแลกกับเวลาที่ได้ หรื อมองในเรื่ องของสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆที่ไม่ต้องไป
แออัดหรื อเสี ยเวลารอนาน นั่นทาให้ ความคาดหวังมากกว่าปกติ เมื่ อเที ยบกับ การบริ การของ
โรงพยาบาลรัฐบาล แต่จากผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริ การมีความตาดหวังในระดับที่สงู กว่าการ
รับรู้ ที่ได้ รับจริ ง โดยมิติด้านความน่าเขื อถื อไว้ วางใจ ในหัวข้ อของความถูกต้ องแม่นยาในการ
วินิจฉัยโรคนัน้ เป็ นหัวข้ อที่ได้ รับคะแนนความคาหวังสูงที่สุด ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงสิ่งที่ผ้ รู ับบริ การ
นัน้ ให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุด แต่ใ นมิ ติด้ า นความน่า เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ หัว ข้ อ ความถูก ต้ อ งของ
ค่าใช้ จ่ายการบริ การตามที่แจ้ งไว้ นนั ้ ได้ คะแนนการรับรู้ ต่าที่สุด อาจเนื่องมาจากความไม่ชดั เจน
ของการแจ้ งค่าบริ การค่าใช้ จ่ายในตอนแรก หรื อค่าใช้ จ่ายที่อ าจมีการเพิ่มขึ ้น ส่วนมิติที่ได้ คะแนน
การรับรู้ ต่าที่สุด คือมิติด้านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ในหัวข้ อการนาเสนอสิทธิ การรั กษา
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เพิ่มเติม อาจเนื่องมาจากผู้มารับบริ การโรงพยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่นนจะช
ั ้ าระค่าบริการด้ วย
ตนเอง อย่างไรก็ตามยังมีผ้ รู ับบริ การบางคนนัน้ สามารถเบิกประกันได้ ดงั นันพนั
้ กงานอาจต้ องให้
ความสาคัญในหัวข้ อนี ้เพิ่มเติม สาหรับมิติด้านความเป็ นรู ปธรรมนัน้ พบว่าหัวข้ อความเพียงพอ
ของพื ้นที่จอดรถนันได้
้ รับคะแนนความคาดหวังสูงสุดแต่ได้ การรับรู้ที่ต่าที่สดุ ในมิตินี ้ ผู้รับบริ การมี
ความคาดหวังว่าการใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนนันจะมี
้
ที่จอดรถเพียงพอ ไม่ต้องเสียเวลาในการ
ขับเพื่อวนหาที่จอดรถ ซึ่งสาเหตุของพื ้นที่จอดรถไม่เพียงพอนันอาจมาจากจ
้
านวนผู้รับบริ การมี
จานวนมาก หรื อระบบเข้ า ออกของรถยังไม่ดี
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร กลับ
พบว่า ผู้ใช้ บริ การ มีความคาดหวังโดยรวม น้ อยกว่าการรับรู้ หลังใช้ บริ การ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน ผู้รับบริ การให้ คะแนนการรับรู้ สูงกว่าความคาดหวังอย่างมีนยั สาคัญเกือบทุกมิติ ยกเว้ นมิติ
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ า ที่ คะแนนที่ ไ ด้ ไ ม่มี นัยส าคัญ โดยเฉพาะในหัว ข้ อ
ระยะเวลการรอคอย พบว่าผู้รับบริ การให้ คะแนนความคาดหวังที่สูงกว่าการรับรู้ จริ ง เนื่องจาก
ผู้รับบริการรู้สึกต้ องรอคอยในการรับบริการนาน สาหรับมิตทิ ี่ได้ รับคะแนนความคาดหวังสูงสุด คือ
มิติด้านความน่าเชื่อถือและไว้ วางใจ โดยเฉพาะในหัวข้ อการวินิจฉัยโรคที่ถกู ต้ องแม่นยา ซึ่งแสดง
ถึง เป้าหมายที่ ผ้ ูรับบริ การให้ ความส าคัญมากที่ สุด ส าหรั บมิ ติด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ในหัวข้ อความชัดเจนของป้ายแนะนาจุดบริ การต่างๆ คะแนนการรับรู้ ที่ได้ รับจริ งต่ากว่า
ความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรสุดา ศรี ผ่อง (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช ผล
การศึกษาพบว่า ผลความแตกต่างในด้ านรู ปแบบการใช้ บริ การ พบว่า ผู้ใช้ บริ การที่ ใช้ บริ การ
โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งอื่นๆ จะมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลศิริราช สูง กว่า ผู้ใช้ บริ การที่ ใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนแห่ง อื่ น ๆ และ
โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ และ ต่ากว่าผู้ใช้ บริ การที่โรงพยาบาลศิริราช
เพียงแห่งเดียว อาจเนื่องมาจากการให้ บริ การของโรงพยาบาลรัฐบาลมี ปั จจัยเอื ้อต่อการมาใช้
บริ ก าร เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยถู ก กว่ า โรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลศิ ริ ร าช ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในด้ านความเชี่ยวชาญของแพทย์ และเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษา จึงอาจทาให้ ผู้ใช้ บริ การมีความพอใจที่จะมารับการรักษามากกว่าโรงพยาบาลเอกชน และ
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มาใช้ บริ การโรงพยาบาลรัฐบาลจึงเปิ ดหน่วยงานออกมาเป็ น
คลินิกพรี เมี่ยม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการในด้ านต่างๆ และเป็ นการนารายได้ ที่หกั ค่าใช้ จา่ ย
มาช่วยในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลด้ วยเช่นกัน
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง การวัดด้ านคุณภาพการบริ การเปรี ยบเที ยบระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. จากผลการศึกษาความแตกต่างกันระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการ
บริ การทัง้ 5 มิติ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้รับบริ การมีความคาดหวัง
ในระดับที่สงู กว่าการรับรู้ที่ได้ รับจริง
โดยมิติด้านความน่าเชื่ อถื อไว้ วางใจ หัวข้ อความถูกต้ องของค่าใช้ จ่ายการบริ การตามที่
แจ้ งไว้ นนั ้ แก้ ไขโดยการจัดอบรมพนักงานให้ มีการแจ้ งค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ให้ มีความชัดเจนและเข้ า ใจ
ง่าย หากเป็ นค่าใช้ จ่ายแบบ package ควรต้ องชี ้แจงว่าการบริ การใดรวมอยูใ่ นการบริ การแล้ วบ้ าง
และหากต้ องการการบริการเพิ่มเติมจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมอีกจานวนเท่าไหร่ เป็ นต้ น
มิติที่ได้ คะแนนการรับรู้ ต่าที่สุด คือมิติด้านความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ ในหัวข้ อการ
นาเสนอสิทธิการรักษาเพิ่มเติม เนื่องมาจากผู้มารับบริ การโรงพยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่นนจะ
ั้
ชาระค่าบริ การด้ วยตนเอง อย่างไรก็ตามยังมีผ้ รู ับบริ การบางคนนัน้ สามารถเบิกประกันได้ ดงั นัน้
พนักงานต้ องให้ ความสาคัญในหัวข้ อนี ้เพิ่มเติม โดยการสอบถามสิทธิการรักษาก่อนว่าสามารถที่
จะเบิกประกันการรักษาได้ หรื อไม่ด้วย เพื่อตอบสนองการบริการในมิตินี ้ให้ ดียิ่งขึ ้น
สาหรับมิติด้านความเป็ นรูปธรรมนัน้ พบว่าหัวข้ อความเพียงพอของพื ้นที่ จอดรถนันได้
้ รับ
คะแนนความคาดหวังสูงสุดแต่ได้ การรับรู้ ที่ต่าที่สุดในมิตินี ้ ผู้รับบริ การมีความคาดหวังว่าการใช้
บริ การโรงพยาบาลเอกชนนันจะมี
้
ที่จอดรถเพียงพอ ไม่ต้องเสียเวลาในการขับเพื่อวนหาที่จอดรถ
ซึ่งสาเหตุของพื ้นที่จอดรถไม่เพียงพอนัน้ มาจากจานวนผู้รับบริ การมีจานวนมาก หรื อระบบเข้ า
ออกของรถยัง ไม่ดี สามารถแก้ ไ ขโดยการจัด ระบบที่ จ อดรถให้ มี ค วามเข้ ม งวดมากกว่ า เดิ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชนที่มีสถานที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ต้ องมีการเก็บค่าใช้ จ่าย
สาหรับรถที่เข้ ามาจอดในโรงพยาบาลซึง่ ไม่ได้ ใช้ บริการ ให้ มีความเป็ นระบบและกวดขันมากขึ ้น
2. จากผลการศึกษาความแตกต่างกันระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ด้านคุณภาพการ
บริ ก ารทัง้ 5 มิ ติ ของคลิ นิ ก พรี เ มี่ ย มของโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผู้รับบริ การให้ คะแนนการรับรู้ สูงกว่าความคาดหวังอย่างมีนยั สาคัญเกื อบทุกมิติ ยกเว้ นมิติด้าน
การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่คะแนนที่ได้ ไม่มีนยั สาคัญ โดยเฉพาะในหัวข้ อระยะเวลา
การรอ สาเหตุเ นื่ อ งมาจาก ผู้รับบริ การมี จ านวนมากเกิ น ไปหรื อบุค คลกรทางการแพทย์ มี ไ ม่
เพียงพอหรื ออาจเป็ นที่ระบบของการบริการอื่นๆ
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สาหรับมิติด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ในหัวข้ อความชัดเจนของป้ายแนะนาจุด
บริ การต่างๆ คะแนนการรับรู้ ที่ได้ รับจริ ง ต่ากว่าความคาดหวัง แก้ ไขโดยการทาป้ายให้ มี ความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น หรื อมีการทาแผนที่แสดงผังของแต่ละแผนกในแต่ละชัน้ โดยวางไว้ ที่หน้ าลิฟท์
หรื อบันไดเลื่อน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ ้นของผู้รับบริ การในการหาที่ตงของแผนกที
ั้
่ต้องการติดต่อ
เป็ นต้ น
3. เมื่อพิจารณาความคาดหวังระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาล
รั ฐ บาล พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามคาดหวัง ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่ า คลิ นิ ก พรี เ มี่ ย ม
โรงพยาบาลรัฐบาล เนื่องมาจากโรงพยาบาลเอกชนอาจมีการทาสื่อโฆษณา มาจากส่วนกลางตาม
นโยบายของผู้บริ หาร แล้ วกระจายออกไปตามสาขาย่อยทาให้ ความคาดหวัง ค่อนข้ างสูง ตาม
ค่าใช้ จ่าย ดังนันผู
้ ้ บริ หารต้ องลงมาสารวจในเรื่ องของการบริ การตามจริ ง หรื อสอบถามผู้ใช้ บริ การ
ทุกสาขา เพื่อให้ ได้ ผลการบริ การตามที่ได้ โฆษณา ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนหรื อคลินิกพรี เมี่ยมบาง
แห่ง อาจมีมาตรฐานการบริ การสากลอื่นๆ ที่ได้ รับ เช่น JCI, HA, TQA Enhouse ซึ่งมีมาตรฐาน
เหล่านัน้ แล้ ว แต่ม าตรฐานเหล่านัน้ มี การจัดทาขึน้ เป็ น Documents ทาตามกระบวนการหรื อ
ข้ อกาหนด แต่ในทางปฏิบตั ิ ผู้ใช้ บริ การไม่ได้ รั บรู้ ถึงข้ อกาหนดเหล่านัน้ ดังนัน้ คณะแพทย์และ
ผู้บริหาร ต้ องมีการทาสารวจความพึงพอใจของการใช้ บริ การ เพื่อนาข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะมา
ใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี การเก็ บข้ อมูล แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ โรงพยาบาลเอกชนด้ ว ยเป็ น
สัดส่วน 1:1 กับคลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อลดอคติหรื อความเอนเอียงของการตอบ
แบบสอบถาม
2. ควรมีการเก็บข้ อมูล แบบแยกประกันสังคมกับ OPD ทั่วไป เพราะบางครัง้ ผู้ที่มาใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนอาจมาด้ วยสิทธิประกันสังคม
3. ปัจจัยด้ านประชากรบางอย่าง เช่น อายุ ผู้ใช้ บริการในโรงพยาบาลเอกชน ผู้ที่มีอายุมาก
จะมีความคาดหวังในเรื่ องของความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การมากกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่ง
ผู้บริ หารโรงพยาบาลอาจมองเห็นโอกาส คนที่มีอายุต้องการการสอบสนองประมาณไหน เพื่อให้
การบริการเข้ าถึงกลุม่ บุคคลเหล่านี ้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่ างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
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แบบสอบถาม
เรื่ อง การเปรี ยบเทียบคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรี เมี่ยม
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการศึกษา และทา
การวิจยั เกี่ยวกับ คุณภาพบริ การ (Service Quality) เปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
คลินิกพรี เมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานครโดยแบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดยข้ อมูลส่วนตัวของท่านและคาตอบของท่าน จะไม่ได้ รับการเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ ประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากเพื่อการศึกษาเท่านัน้ และคาตอบของท่านจะไม่ถูกระบุถึงบุคคลผู้ตอบคาถาม จึง
ขอความร่ ว มมื อ ของท่ า นในการตอบแบบสอบถามเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ต้ อง
ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงในการเสียสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี ้
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี ้ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและการรับรู้ตอ่ การใช้ บริการของโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังและการรับรู้ตอ่ การใช้ บริการของคลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็ นคาถามที่มีเกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ตามระดับความคาดหวังหรื อการรับรู้ ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ มากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ มาก
3 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ น้ อย
1 หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู้ น้ อยที่สดุ
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โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ อง โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกพรีเมี่ยมโรงพยาบาล
รัฐบาล ที่ท่านเคยรับบริการ ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรุณาเลือกใส่ เครื่องหมายทัง้ 2 กลุ่ม
โรงพยาบาล)
โรงพยาบาลเอกชน
เครื อโรงพยาบาล BDMS
(รพ.กรุงเทพฯ, รพ.พญาไท, รพ.สมิตเิ วช, รพ.เปาโล)
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
เครื อโรงพยาบาลรามคาแหง, โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
เครื อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

คลินิกพรี เมี่ยมโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาการุณย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี ้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หรื อเติมคาในช่องว่าง ที่ตรงตามความเป็ นจริงที่สดุ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 22-31 ปี
 32-41 ปี
 42-51 ปี
 52 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส / มีบตุ ร
 สมรส / ไม่มีบตุ ร
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
5. อาชีพ
 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
อาชีพอิสระ
เกษียณ
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 25,001 – 35,000 บาท
 35,001 – 45,000 บาท
 45,001 – 55,000 บาท
 55,001 บาทขึ ้นไป

 สูงกว่าปริญญาตรี
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ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังและการรั บรู้ ด้านคุณภาพการบริการของผู้มาใช้ บริการ
โรงพยาบาลเอกชน
คาชี ้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง ให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
*ความคาดหวังก่ อนมาใช้ บริการ* หมายถึง ความคาดหวังก่อนที่ทา่ นจะได้ รับการบริการทาง
การแพทย์ พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาล
*การรั บรู้ หลังมาใช้ บริการ* หมายถึง การับรู้หลังจากที่ทา่ นได้ รับการบริการทางการแพทย์
พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาล
คุณภาพการบริ การ
กำรรับรู้หลังรับบริ กำร
1 2 3 4 5

ควำมคำดหวังก่อนรับบริ กำร
5 4 3 2 1
มิติความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
1.มีพืน้ ที่จอดรถสำหรับกำรให้ บริ กำรอย่ำงเพียงพอ
2.ป้ำยแนะนำจุดบริ กำรชัดเจน มองเห็นง่ำย เช่น
จุดลงทะเบียน และแผนกรักษำต่ำงๆ
3.มีเก้ ำอี ้ และจุดบริ กำรน ้ำดืม่ เพียงพอสำหรับ
คนไข้ และญำติที่รอรับกำรตรวจ
4.มีห้องน ้ำเพียงพอในกำรให้ บริ กำร และมีควำม
สะอำด ไม่เหม็นอับ
5.มีร้ำนอำหำร และร้ ำนสะดวกซื ้อต่ำงๆให้ บริ กำร
อย่ำงครบครัน
6.แพทย์/เจ้ ำหน้ ำที่แต่งกำยสุภำพ สะอำด เรี ยบร้ อย
7.มีเจ้ ำหน้ ำที่โทรแจ้ งวัน-เวลำก่อนกำรนัดหมำย
และได้ รับบริ กำรตรงตำมเวลำที่นัดหมำย
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คุณภาพการบริ การ
กำรรับรู้หลังรับบริ กำร

ควำมคำดหวังก่อนรับบริ กำร
5

4

3

2

1

1
มิติความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
1.มีกำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมถูกต้ อง แม่นยำตังแต่
้
กำรรักษำครัง้ แรก
2.มีข้อมูลในระเบียนประวัตทิ ี่ถกู ต้ อง และเป็ น
ข้ อมูลล่ำสุด
3.เจ้ ำหน้ ำที่คดั กรอง สำมำรถอธิบำยและส่งต่อไป
แผนกอื่นๆ ได้ ถกู ต้ อง
4.เภสัชกร มีกำรแนะนำวิธีกำรใช้ ยำและอธิบำย
ข้ อมูลบนฉลำกยำ ก่อนจ่ำยยำได้ อย่ำงถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
5.ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรให้ บริ กำร มีควำมถูกต้ องตำมที่
ได้ แจ้ ง หรื อระบุไว้

มิติการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า (Responsiveness)
1.แพทย์สำมำรถอธิบำยถึงโรค วิธีกำร และ
ผลกำรรักษำให้ ท่ำนเข้ ำใจ รวมทังตอบข้
้
อสงสัยได้
ทันทีเมื่อมีกำรสอบถำม
2.ระยะเวลำในกำรรอคอยตังแต่
้ เวชระเบียน จนถึง
ได้ รับยำ ไม่นำนเกิน 1 ชัว่ โมง
3.มีแพทย์บริ กำร สำหรับคนไข้ ที่ไม่ได้ ทำกำรนัด
4.กำรขอเอกสำร ได้ รับกำรตอบสนองทันที เช่น
ใบรับรองแพทย์

2

3

4

5
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คุณภาพการบริ การ
กำรรับรู้หลังรับบริ กำร

ควำมคำดหวังก่อนรับบริ กำร
5

4

3

2

1

1
มิติความเชื่อมั่น (Assurance)
1.มีกำรซักถำมชื่อ อำกำรที่เป็ น ประวัตกิ ำรรักษำ
ยำที่เคยแพ้ ทัง้ ก่อนกำรรักษำ และก่อนจ่ำยยำ
2.มีควำมมั่นใจในกำรวินิจฉัย และวิธีกำรรักษำ
จำกแพทย์ รวมถึงชื่อเสียงของโรงพยำบำล และ
แพทย์ที่รักษำ
3.ค่ำรักษำพยำบำล มีควำมเหมำะสมเป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่ได้ รับ
4.มีควำมมั่นใจในกำรให้ บริ กำรของเจ้ ำหน้ ำที่ และ
พนักงำนโรงพยำบำล ว่ำมีควำมระมัดระวัง และ
ให้ บริ กำรได้ อย่ำงปลอดภัย
5.มีควำมมั่นใจในควำมสะอำดและปลอดภัยของ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เช่น อยู่ในถุงที่ผ่ำนกำรฆ่ำ
เขือ้ พร้ อมใช้ งำน
มิติความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
1.หลังจำกได้ รับกำรวินิจฉัยโรค มีเจ้ ำหน้ ำที่
พยำบำล ให้ เอกสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ วั และ
อธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรดูแลตนเอง
2.มีเจ้ ำหน้ ำที่คอยซักถำม เมื่อไม่ทรำบสถำนที่
ขัน้ ตอน หรื อจุดบริ กำรต่อไป โดยไม่ต้องร้ องขอ
3.พนักงำนต้ อนรับมีกำรนำเสนอสิทธิกำรรักษำ
เพิ่มเติมที่เหมำะสม
4.เจ้ ำหน้ ำที่แผนกพยำบำล คอยให้ บริ กำรและ
สังเกตอำกำรอย่ำงใกล้ ชิด
5.มีเจ้ ำหน้ ำที่เวรเปลคอยให้ บริ กำรรับคนไข้ ที่จดุ ลง
รถ และเรี ยกรถโดยสำรให้ อย่ำงเป็ นระบบ
6.บุคลำกร และพนักงำน มีควำมเต็มใจให้ บริ กำร
ดุจญำติมิตร

2

3

4

5
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ส่ วนที่ 3 ความคาดหวังและการรั บรู้ ด้านคุณภาพการบริการของผู้มาใช้ บริการคลินิกพ
รีเมี่ยมของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี ้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง ให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
*ความคาดหวังก่ อนมาใช้ บริการ* หมายถึง ความคาดหวังก่อนที่ทา่ นจะได้ รับการบริการทาง
การแพทย์ พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาล
*การั บรู้ หลังมาใช้ บริการ* หมายถึง การรับรู้หลังจากที่ทา่ นได้ รับการบริการทางการแพทย์
พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาล
คุณภาพการบริ การ
กำรรับรู้หลังรับบริ กำร
1 2 3 4 5

ควำมคำดหวังก่อนรับบริ กำร
5 4 3 2 1
มิติความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
1.มีพืน้ ที่จอดรถสำหรับกำรให้ บริ กำรอย่ำงเพียงพอ
2.ป้ำยแนะนำจุดบริ กำรชัดเจน มองเห็นง่ำย เช่น
จุดลงทะเบียน และแผนกรักษำต่ำงๆ
3.มีเก้ ำอี ้ และจุดบริ กำรน ้ำดืม่ เพียงพอสำหรับ
คนไข้ และญำติที่รอรับกำรตรวจ
4.มีห้องน ้ำเพียงพอในกำรให้ บริ กำร และมีควำม
สะอำด ไม่เหม็นอับ
5.มีร้ำนอำหำร และร้ ำนสะดวกซื ้อต่ำงๆให้ บริ กำร
อย่ำงครบครัน
6.แพทย์/เจ้ ำหน้ ำที่แต่งกำยสุภำพ สะอำด เรี ยบร้ อย
7.มีเจ้ ำหน้ ำที่โทรแจ้ งวัน-เวลำก่อนกำรนัดหมำย
และได้ รับบริ กำรตรงตำมเวลำที่นัดหมำย
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คุณภาพการบริ การ
กำรรับรู้หลังรับบริ กำร

ควำมคำดหวังก่อนรับบริ กำร
5

4

3

2

1

1
มิติความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
1.มีกำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมถูกต้ อง แม่นยำตังแต่
้
กำรรักษำครัง้ แรก
2.มีข้อมูลในระเบียนประวัตทิ ี่ถกู ต้ อง และเป็ น
ข้ อมูลล่ำสุด
3.เจ้ ำหน้ ำที่คดั กรอง สำมำรถอธิบำยและส่งต่อไป
แผนกอื่นๆ ได้ ถกู ต้ อง
4.เภสัชกร มีกำรแนะนำวิธีกำรใช้ ยำและอธิบำย
ข้ อมูลบนฉลำกยำ ก่อนจ่ำยยำได้ อย่ำงถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
5.ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรให้ บริ กำร มีควำมถูกต้ องตำมที่
ได้ แจ้ ง หรื อระบุไว้

มิติการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า (Responsiveness)
1.แพทย์สำมำรถอธิบำยถึงโรค วิธีกำร และ
ผลกำรรักษำให้ ท่ำนเข้ ำใจ รวมทังตอบข้
้
อสงสัยได้
ทันทีเมื่อมีกำรสอบถำม
2.ระยะเวลำในกำรรอคอยตังแต่
้ เวชระเบียน จนถึง
ได้ รับยำ ไม่นำนเกิน 1 ชัว่ โมง
3.มีแพทย์บริ กำร สำหรับคนไข้ ที่ไม่ได้ ทำกำรนัด
4.กำรขอเอกสำร ได้ รับกำรตอบสนองทันที เช่น
ใบรับรองแพทย์

2

3

4

5
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คุณภาพการบริ การ
กำรรับรู้หลังรับบริ กำร

ควำมคำดหวังก่อนรับบริ กำร
5

4

3

2

1

1
มิติความเชื่อมั่น (Assurance)
1.มีกำรซักถำมชื่อ อำกำรที่เป็ น ประวัตกิ ำรรักษำ
ยำที่เคยแพ้ ทัง้ ก่อนกำรรักษำ และก่อนจ่ำยยำ
2.มีควำมมั่นใจในกำรวินิจฉัย และวิธีกำรรักษำ
จำกแพทย์ รวมถึงชื่อเสียงของโรงพยำบำล และ
แพทย์ที่รักษำ
3.ค่ำรักษำพยำบำล มีควำมเหมำะสมเป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่ได้ รับ
4.มีควำมมั่นใจในกำรให้ บริ กำรของเจ้ ำหน้ ำที่ และ
พนักงำนโรงพยำบำล ว่ำมีควำมระมัดระวัง และ
ให้ บริ กำรได้ อย่ำงปลอดภัย
5.มีควำมมั่นใจในควำมสะอำดและปลอดภัยของ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เช่น อยู่ในถุงที่ผ่ำนกำรฆ่ำ
เขือ้ พร้ อมใช้ งำน
มิติความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
1.หลังจำกได้ รับกำรวินิจฉัยโรค มีเจ้ ำหน้ ำที่
พยำบำล ให้ เอกสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ วั และ
อธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรดูแลตนเอง
2.มีเจ้ ำหน้ ำที่คอยซักถำม เมื่อไม่ทรำบสถำนที่
ขัน้ ตอน หรื อจุดบริ กำรต่อไป โดยไม่ต้องร้ องขอ
3.พนักงำนต้ อนรับมีกำรนำเสนอสิทธิกำรรักษำ
เพิ่มเติมที่เหมำะสม
4.เจ้ ำหน้ ำที่แผนกพยำบำล คอยให้ บริ กำรและ
สังเกตอำกำรอย่ำงใกล้ ชิด
5.มีเจ้ ำหน้ ำที่เวรเปลคอยให้ บริ กำรรับคนไข้ ที่จดุ ลง
รถ และเรี ยกรถโดยสำรให้ อย่ำงเป็ นระบบ
6.บุคลำกร และพนักงำน มีควำมเต็มใจให้ บริ กำร
ดุจญำติมิตร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย

222

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ
1. อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทิน
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คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ
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บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม
Aday Lu Ann and Andersen Ronald. (1975). Development of incidices of access to medical
care. Michigan: Health Administration press.
Aday Lu Ann and Andersen Ronald. (1981). Conceptual and Empirical Overview Care. Paper
presented at the Equity of Access to Medical care.
Brotherton, B. (1999). Towards a defintive view of the nature of hospitality and hospitality
management. International Journal of the Contemporary Hospitality Management,
11(4), 165-172.
Fayek N. Youssef. (1996). Health care quality in NHS hospitals. International Journal of Health
Care Quality Assurance., 9(1).
Hemmington, N. (2007). From service to experience: understanding and defining the hospital
business. The service Industries Journal, 27(9-14), 9.
Hyun, S. S. (2015). Customer retention in the medicasl tourism industry Tourism Management,
46, 20-31.
Kotler, P. (1980). Principles of Marketing. New York: Englewood Cliff.
Lashley, C. (2000). Theoretical Perspectives and Debates. Paper presented at the In search of
Hospitality, Oxford.
Mosad Zineldin. (2006). The quality of health care and patient satisfaction: An exploratory
investigation of the 5Qs model at some Egyptian and Jordanian medical clinics.
International Journal of Health Care Quality Assurance., 19(1).
Muslim Amin. (2013). Hospital service quality and its effects on patient satisfaction and
behavioral intention. Clinical Goverance an International Journal, 18(3), 238-254.
National Statistical Office. (2011 and 2015). Survey of public health and welfare. Retrieved
from
Parasuraman. (1985). A conceptyal model of service quality and its complications for future
research. Journal of Marketing, 49(4).
Parasuraman. (1990). Delivery quality service: balancing customer perceptions and expectation
New York: A division of macmilan.
Parasuraman. (1998). A multiple-item scale for measuring customer perceptions of service
quality. Journal of Retailing, 64, 12-40.
R Ferguson, M. P., C Pigeassou, R Gauduchon. (1990). Assessing service management
effectiveness in a health resort. Managing Service Quality, 9(1), 58-65.
Studer, Q. (2003). Hardwiring Excellence. Paper presented at the Gulf Breeze Publishing, FL.
Tenner. (1920). Three steps to continuous improvement. In Total Quality Management. M.A.:
Addison-Wesley.

กนก เรื องนาม. (2558). วารสารหมาวิทยาลัยนครราชศรี มา, 9.
กรมการปกครอง (Producer). (2559, 15 กรกฎาคม 2561). Retrieved from
http://www.ratchakitcha.soc.go.th),

กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2548). หลักสถิติ (8 ed.). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์. (2546). จิตวิทยาทัว่ ไป (11 ed.). กรุ งเทพมหานคร.
กุศล สุ นทรธาดา. (2539). ลักษณะผูใ้ ช้บริ การและปั จจัยกาหนดการบริ การรักษาพยาบาลใน
ภาคเอกชน. เอกสารทางวิชาการหมายเลข 203.
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์. (2551). จิตวิทยาการบริ การ. กรุ งเทพมหานคร.

224
จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียร. (2549). คุณภาพบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว. มหาวิทยลัย
ศิลปากร, กรุ งเทพมหานคร.
จินตนา บุญบงการ. (2539). การสร้างจิตสานึก การให้บริ การกับการรับบริ การภาครัฐ (Vol. 1).
กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั กราฟฟิ ค ฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จากัด.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2548). การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. (2549). การตลาดบริ การ. กรุ งเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน.
ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์. (2541). พฤติกรรมการเปิ ดรับสารจากสื่ อมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
ดนัย เทียนพุฒ. (2543). การบริ หารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า (3 ed.). กรุ งเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนวรรธ ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ. (2550). Organizational Behavior. กรุ งเทพมหานคร.
ธนัท โชคชาญสิ ริ. (2549). ปั จจัยส่ วนปรสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ แพืชผักเมืองหนาวของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่.
ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา. (2549). การตลาดสาหรับการบริ การ แนวคิดและกลยุทธ์. กรุ งเทพมหานคร.
ธีรภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์. (2551). ประชากรศึกษา. http://computer.pcru.ac.th/emoodledata
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . วารสารสถาบันราช
ภัฎอุบลราชธานี.
ปกรณ์ สิ ทธิเลิศ. (2545). รู ปแบบการใช้ชีวติ ของวัยรุ่ นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปรมะ สตะเวทิน. (2541). การสื่ อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี (2 ed.). กรุ งเทพมหานคร.
ประสพโชค เจริ ญวิริยะภาพ. (2554). คุณภาพการบริ การการให้บริ การของโรงพยาบาลบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุ งเทพมหานคร.
พรรณี ชุติวฒั นธาดา. (2555). การบริ การดีเป็ นอย่างไร. Retrieved from
http://sabaisabai.20m.com/sabai-goodservice.html

พูลพร แสงบางปลา. (2539). การบริ หารคุณภาพยุคโลกาภิวฒั น์. กรุ งเทพมหานคร.
ภัสสร ลิมานนท์. (2541). บทบาทผูช้ ายกับปั ญหาครอบครัวไทยในปั จจุบนั . วารสารสมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย, 8.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ. (2541). การพัฒนาเวชปฏิบตั ิครอบครัว : กรณี ศูนย์แพทย์ชุมชน เมืองนครศรี
อยุธยา. บริ ษทั พรี แม็กกรุ๊ ป จากัด.

225
ยุพาวรรณ วรรณาวาณิ ชย์. (2548). การตลาดบริ การ. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
วาปี ครองวิริยะภาพ. (2558). คุณภาพบริ การพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลเอกชน
กรุ งเทพมหานคร. วารสารพยาบาลทหารบก, 2(16), 97.
วีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. (2542). คุณภาพในงานบริ การ. กรุ งเทพมหานคร: สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น).
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. (2548). การตลาดธุ รกิจบริ หาร. กรุ งเทพมหานคร.
ศิรภัสร์ บุญมี. (2555). เปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลคลองหลวง
และโรงพยาบาลลาลูกกา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
ศิริพร เจริ ญศรี วริ ิ ยะกุล. (2554). คุณภาพการให้บริ การโรงพยาบาลทัว่ ไปของรัฐบาลในเขตจังหวัด
ปทุมธานี. เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี,
ศิริพร วิษณุมหิมาชัย. (2552). การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและคุณค่าในงานบริ การ.
http://mkpayap.payap.ac.th/contents/satisfy_siriporn.doc.

ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2552). การบริ หารหารตลาดยุคใหม่. กรุ งเทพมหานคร.
สมฤดี ธรรมสุ รัติ. (2554). ปัจจัยคุณภาพบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การและความภักดี
ต่อตราสิ นค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2547). การตลาดบริ การ. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั แบรด์เอจ จากัด.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). Retrieved from www.nso.go.th
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสานักงานประกันสังคม (Producer).
(2558, 15 กรกฎาคม 2561). Retrieved from www.nhso.go.th
สิ ริกาญจน์ กมลปิ ยะพัฒน์. (2556). การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, กรุ งเทพมหานคร.
สุ ชา จันทร์เอม. (2544). จิตวิทยา (13 ed.). กรุ งเทพมหานคร.
สุ ธรรม รัตนโชติ. (2553). การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ (1 ed.). กรุ งเทพมหานคร.
สุ มนัส บุญมี. (2553). คุณภาพการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
อรสุ ดา ศรี ผอ่ ง. (2556). ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฟติกรรมของผูใ้ ช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
อัครณี เมืองพันธ์. (2558). อิทธิ พลของคุณภาพการให้บริ การและคุณค่าที่รับรู็ ดา้ นความคุม้ ค่าต่อการ
พึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริ การซ้ าของลูกค้าสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ.
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ,

226
เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์. (2559). ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การและบริ โภคเครื่ องดื่ม
สตาร์บคั (Starbucks). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุ งเทพมหานคร.
เอื้อมพร เกษมสุ ข. (2552). ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลสาโรง.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,

ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ธนสุดา เหล็กดี
2 เมษายน 2531
จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2553 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
743/392 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

