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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย (2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย (3) ศึกษาระดบัปฏิบตัิการในการ
เสรมิสรา้งคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์
จงัหวดัเชยีงราย (4) ศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงรายจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์
(5) ศกึษาและเปรยีบเทยีบรปูแบบคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงพยาบาล
เชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยสุ่มตวัอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยวธิีการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)               
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตุฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบ t-test สถติคิวามแปรปรวน
ทางเดยีว (One-way ANOVA) โดยใชค้่า f-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรมากกว่า 2 
กลุ่มขึ้นไป และหากพบความแตกต่าง จะน าไปเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe's.Method)
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ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่าผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ 
จงัหวดัเชยีงรายทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีต่่างกนั
ส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ ทุกด้านไม่
ต่างกนั ยกเว้นสทิธกิารรกัษาที่ต่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบรกิาร ต่างกนัใน
ด้านความน่าเชื่อถอืในการให้บรกิาร ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบรกิาร ด้านการ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้มารบับรกิาร และด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ในส่วนของพฤติกรรมการใช้บรกิาร พบว่าประเภทผู้ป่วย 
เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร บุคคลที่ตดิตามตอนมาใช้บรกิาร และค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ต่อครัง้ ทีต่่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรปูแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุ
เคราะห์ โดยรวมทุกด้านไม่ต่างกนั ส่วนความถี่ในการใช้บรกิารที่ต่างกนัส่งผลต่อการก าหนด
รปูแบบคุณภาพบรกิาร ในดา้นการตอบสนองต่อความต้องการการบรกิาร ดา้นการสรา้งความ
มัน่ใจใหแ้ก่ผู้มารบับรกิาร และดา้นความเขา้ใจและความเหน็อกเหน็ใจ ต่างกนั และแผนกที่ใช้
บรกิารที่ต่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบรกิาร โดยรวมทุกด้านต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั: คุณภาพบรกิาร; ผูม้ารบับรกิาร 

ABSTRACT 

The purposes of this research were (1)  to study the demographic characteristics 
of a person using the service of Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province. (2) 
To study the service usage behavior of Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiangrai 
Province. (3) To study the operation level in enhancing service quality affecting to using 
services of Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province.  ( 4)  To study and 
compare the service quality model affecting to decision to using services of Chiangrai 
Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province has classified by Demographic Factors.  ( 5) 
To study and compare the service quality model affecting to decision to using services of 
Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province has classified by Service Usage 
Behavior. 

The sample used in this research are the patients who using service in Outpatient 
Department (OPD) of Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province a total of 400 
people which random sampling without probabilities by Purposive Sampling Method. The 
data were collected by questionnaires are frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypothesis test was used T-test statistics and One-way ANOVA, using F-
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test values for test the differences more than 2 groups if found that are different will be 
compared by pairs by Scheffe’s Method. 

 The result of this research found that the patients who using services of Chiangrai 
Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province are different in gender, age, status, education 
level, occupation, average monthly income are affecting to the determination of service 
quality model of Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province. In all aspects are 
no different except differentiation of the Right to Medical Treatment affecting to the 
determination of service quality model different in term of Service reliability, 
Responsiveness to service needs, building the assurance to a person using service and 
in term of understanding and sympathy with a statistical significance at the level of 0.05. 
In term of Service Usage Behavior found that the different type of patients, reason for 
choosing services, using services period, people who come with together and average 
expenses per time are affecting to the determination of service quality model of Chiangrai 
Prachanukroh Hospital, Chiangrai Province in all aspects are no different. The frequency 
of using in different services affecting to the determination of service quality model in term 
of Responsiveness to service needs, building the assurance to a person using service 
and in term of understanding and sympathy are different.  And using service in different 
departments are affecting to the determination of service quality model in all aspects are 
different with a statistical significance at the level of 0.05. 

Keywords: Quality of service; Users  

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

 เนื่องจากสภาพสงัคมในปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงจากอดตีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
โรคระบาดและโรคอุบตัใิหม่ การบรกิารดา้นสุขภาพนับเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชนทุกคน
ทีม่สีทิธใินการรบับรกิารดา้นสุขภาพ โรงพยาบาลเป็นสถานทีใ่หบ้รกิารด้านสุขภาพ มลีกัษณะ
งานหลกัทีส่ าคญั คอื งานดูแลรกัษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน โดยระดบัการให้บรกิารของ
โรงพยาบาล มคีวามแตกต่างกนั ระดบัปฐมภูมคิอืโรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิมีความพร้อมขัน้สูงสุดในการให้บริการเป็นโรงเรียนศูนย์ทาง
การแพทย ์และส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรฐับาลทีม่คีวามพรอ้มดา้นการผลติแพทยท์ีม่คีวาม
เชี่ยวชาญชัน้สูง รวมถึงความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย ์อาคารสถานที ่เพื่อรองรบัการบ าบดัรกัษาผูร้บับรกิารหรอืประชาชนทีม่จี านวนมาก 
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 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะหเ์ป็นสถานบรกิารดา้นสุขภาพของภาครฐัทีม่คีวาม
จ าเป็นของประชาชนในพื้นที่จงัหวดัเชียงรายและพื้นที่จงัหวดัข้างเคียง เช่นจงัหวดัพะเยา 
จงัหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้รายได้น้อย ประกอบกับปัจจุบัน
ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้เริม่มกีารเขา้รบับรกิารเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จงึท าใหโ้รงพยาบาลเชยีงรายประชานุ
เคราะห์ เปรยีบเสมอืนที่พึ่งที่ส าคญัในเวลาที่ประชาชนเจบ็ไข้ได้ป่วย แต่โรงพยาบาลใหญ่มกั
มขีอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ เพิม่มากขึน้เช่นกนั จนส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลไม่
เพยีงพอกบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในหลายๆด้าน ทัง้ในเรื่องของการใหบ้รกิาร อาจจะมี
การดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยไดไ้ม่ทัว่ถงึ จากปัญหาดงักล่าวส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความไม่พอใจต่อ
คุณภาพบรกิารของโรงพยาบาล ดงันัน้การปรบัปรุงการบรกิารให้มปีระสทิธภิาพและคุณภาพ 
เป็นสิง่ทีท่างโรงพยาบาลตอ้งรบีด าเนินการ 

 ดงันัน้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูท้ าวจิยัจงึมุ่งเสนอแนวคดิ และหลกัการเพื่อประโยชน์ใน
การจดัท าวจิยัเรือ่งรปูแบบคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห์ จงัหวัดเชียงราย เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าผลที่ได้รบัไปใช้ในการพฒันา      
และปรบัปรุงด้านคุณภาพการบรกิาร รวมถงึการน าเทคโนโลยทีางการแพทยใ์หม่ๆ เขา้มาใช้ 
และปรบัปรุงการด าเนินการ การใหบ้รกิารผูม้ารบับรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์
และโรงพยาบาลภาครัฐในประเทศ อีกทัง้ยังต่อยอดองค์ความรู้ด้านการคุณภาพบริการ         
และจะยงัคงคุณูปการเมื่อน าไปใชเ้ป็นกรอบความคดิเพื่อการสรา้งเครื่องมอืเพื่อวดัคุณภาพการ
บรกิารในสถานพยาบาลทัว่ไป ทัง้หน่วยงานของรฐัและเอกชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพบรกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเชียงราย     
ประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย 
 2. เพื ่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์          
จงัหวดัเชยีงราย 
 3. เพื่อศกึษาระดบัปฏบิตักิารในการเสรมิสรา้งคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย 
 4. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงรายจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร ์
 5. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

สมมติฐานการวิจยั 
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  1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ต่างกันส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบริการ
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย ทีต่่างกนั 

  2. พฤติกรรมการใช้บริการที่ต่างกันส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบริการ
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย ทีต่่างกนั 

ขอบเขตการวิจยั 

 การศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัมุ่งศึกษาประชากรเป้าหมายเป็นผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล
เชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย โดยใชก้ลุ่มประชากรตวัอย่างมจี านวน 400 คนทีเ่ขา้
มาใชบ้รกิาร ณ อาคารผูป่้วยนอกโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ เพื่อศกึษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย คอื เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สทิธกิารรกัษา พฤตกิรรมการใช้
บรกิารและรปูแบบคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชา
นุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย ทัง้หมด 5 ดา้น (1) ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (2) ความเชื่อถอื
ไว้วางใจได้ (3) การตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้(4) การให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า (5) 
ความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาท าการศกึษาเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู และท าการวเิคราะหผ์ลการวจิยัในช่วงระหว่าง เดอืนเมษายน ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2565 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎี คณุภาพบริการ 
Parasuraman (อ้างใน ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา, 2552) กล่าวถงึผลลพัธท์ีเ่กดิจากการ

ทีผู่ใ้ชบ้รกิารประเมนิคุณภาพการให้บรกิารทีเ่ขาได้รบัเรยีกว่า “คุณภาพของการบรกิารที่ลูกค้า
รบัรู”้ ซึง่จะเกดิขึน้จากการทีลู่กคา้ท าการเปรยีบเทยีบบรกิารทีค่าดหวงักบับรกิารที่รบัรูน้ัน้ก็คอื
ประสบการณ์ที่เกดิขึน้หลงัจากที่เขาได้รบับรกิารโดยเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ประเมนิคุณภาพการ
ให้บรกิารทัง้หมดรวม 5 เกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 1) ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ( tangibility) 
2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) 3) การตอบสนองต่อผู้ใช้บรกิาร (responsiveness)     
4) การใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูใ้ชบ้รกิาร (assurance) 5) การรูจ้กัและเขา้ใจผูใ้ชบ้รกิาร (empathy)  

แนวคิด ทฤษฎี ปัจจยัประชากรศาสตร ์

 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ว้คล้ายคลงึกนั โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรห์มายถึง 
ขอ้มลูเกีย่วกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศกึษา อาชพี รายได ้ศาสนาและเชือ้อชาต ิซึง่สิง่เหล่านี้
จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานทีน่ักการตลาดมกัจะน ามา
เพื่อพจิารณาใช้ขอ้มูลส าหรบัการแบ่งส่วนตลาด (market segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกับ
ความตอ้งการความชอบของแต่ละบุคคลและอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค 
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แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

Kotler (อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2552) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ให้ทราบถึง 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นการวจิยัหรอืคน้หาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้หรอืการใชข้องผูบ้รโิภค
โดยใช้ค าถามช่วยในการวเิคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกบพฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื 6W1H ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย (1) ใครบา้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who is in the target market) (2) ผูบ้รโิภค
ตอ้งการซือ้อะไร (what does the consumer buy) (3) ท าไมผูบ้รโิภคจงึไดต้ดัสนิใจซือ้ (why does 
the consumer buy) (4) ใครบ้างมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ (who participates in the buying) 
(5) ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (when does the consumer buy) (6) ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (where does the 
consumer buy) (7) ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (how does the consumer buy) 

งานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

แก้วมณี กิ้งเงนิ (2549) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล ผลการวจิยั
พบว่า ระดบัคุณภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลลพบุรี โดยภาพรวมระดบัคุณภาพการ
ให้บรกิารอยู่ในระดบัสูง เมื่อพจิารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างคามเชื่อมัน่ มรีะดบั
คุณภาพการให้บรกิารสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อถอืและไวว้างใจได้ อยู่ในระดบัสูง 
ส่วนดา้นความรวดเรว็หรอืการตอบสนอง มรีะดบัคุณภาพการใหบ้รกิารต ่าทีสุ่ดอยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนการเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลลพบุรี ระหว่างผูป่้วยใน
และผูป่้วยนอก พบว่า โดยภาพรวมและดา้นการสรา้งความเชื่อมัน่และด้านสิง่ทีส่มัผสัได้ ระดบั
คุณภาพการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลลพบุร ีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ส่วนดา้นความเชื่อถอืและไวว้างใจได้ ดา้นความรวดเรว็ หรอืการตอบสนองและดา้นการดแูลเอา
ใจใส่ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกไมแ่ตกต่างกนั 

มลัลิกา กลิ่นภู่ (2563) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบกับ
ผูใ้ชบ้รกิารของศูนยบ์รกิารประกนัคุณภาพอาหาร สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารศูนย์บรกิารประกนัคุณภาพ
ผลติภณัฑอ์าหารในเขต กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลที่มเีพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพีและรายไดต่้อเดอืนต่างกนั มรีะดบั ความคดิเหน็ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร
ประกนัคุณภาพอาหาร สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ ์อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลไมแ่ตกต่างกนั  

รมดิา รุ่งประเสรฐิ (2559) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการใช้บรกิาร การไดร้บัประสบการณ์ 
และความพงึพอใจต่อโปรแกรมการบรหิารประสบการณ์ของลกูคา้ และความตัง้ใจใชบ้รกิารของ
โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใช้บรกิารของลูกค้าโรงพยาบาล
กรุงเทพพทัยา ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลให้ความพงึพอใจต่อการบรหิารประสบการณ์ลูกค้าจาก
โครงการสรา้งประสบการณ์ในวนัเกดิของลกูคา้ของโรงพยาบาลกรงุเทพพทัยาแตกต่างกนั  
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กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

ในการวจิยัครัง้นี้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงค ์ผูด้ าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการ
ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูป่้วยนอกทีเ่ขา้มา
ใชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย เนื่องจากทราบประชากรทีแ่น่นอน 
จ านวน 784,032 คน (กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2564) 
ขนาดตวัอย่าง จงึใชว้ธิกีารหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากการใชสู้ตรของ Taro Yamane 
(ศิรพิงศ์ พฤทธพินัธ์, 2553) ได้จ านวน 399.99 คน เพื่อเพิม่ข้อมูลที่ชดัเจนมากขึ้นจงึเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัได้ที่ 
0.05 และสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าด้วยวธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลอืกกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บรกิาร ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุ
เคราะห ์โดยแบบสอบถามการวจิยัครัง้น้ีก าหนดใหค้่าความน่าเชื่อถอืไดข้องสมัประสทิธิแ์อลฟ่า จาก
การด าเนินการทดสอบขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ได้ผลการวเิคราะห์ค่า Cronbach’s 
Alpha รวมมคี่า 0.977 
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วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

1.สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ (Percentage) และความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความส าคญัต่อการตดัสนิใจแบ่งออกเป็น 5 ระดบั พจิารณาเป็นราย
ดา้น รายขอ้ และภาพรวม (พชิติ ฤทธิจ์รญู, 2547, หน้า 237) 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การใชส้ถติ ิT – test และความแปรปรวน
ทางเดยีว One-way ANOVA โดยใช้ค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรมากกว่า      
2 กลุ่มขึน้ไป และหากพบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 จะท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิกีารโดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 

 
สรปุผลการวิจยั 

 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุ

เคราะห ์จงัหวดัเชยีงรายผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่าผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 64.00 มอีายรุะหว่าง 31- 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.80 อยูใ่นสถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ย
ละ 61.50 มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 44.80 มอีาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
35.50 และสทิธกิารรกัษาส่วนใหญ่คอืสทิธปิระกนัสงัคม คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชยีงราย ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่าผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยประเภทผูป่้วยนอก (OPD) 
คดิเป็นรอ้ยละ 77.30 เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลมสีทิธติรงกบัสทิธกิารรกัษา คดิเป็น
รอ้ยละ 37.80 ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 09.01–12.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 43.80 ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
4-6 เดอืน/ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.80 บุคคลทีต่ดิตามตอนมาใชบ้รกิารครอบครวั/ญาต ิคดิเป็นรอ้ย
ละ 57.20 และแผนกทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด คอื แผนกอายรุกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 36.40  

 3. เพื่อศกึษาระดบัปฏบิตักิารในการเสรมิสรา้งคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงรายผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่าระดบั
ปฏิบัติการในการเสริมสร้างคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 3.96 
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.58 และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด
คอื ดา้นความน่าเชื่อถอืในการให้บรกิาร มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.12 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.59 
อยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
โรงพยาบาลได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพบรกิารต่างๆ เช่น HA, AHA สรา้งความน่าเชื่อถอื
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ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาล มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

 4. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
พบว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีต่่างกนัส่งผลต่อการ
ก าหนดรปูแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย ทุกดา้น
ไม่ต่างกนั ส่วนสทิธกิารรกัษาทีต่่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรปูแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาล
เชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย ต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า สทิธิก์าร
รกัษาในดา้นความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร (Sig = 0.002) ดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ
การบรกิาร (Sig = 0.002) ดา้นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผู้มารบับรกิาร (Sig = 0.009) และด้าน
ความเขา้ใจและความเหน็อกเหน็ใจ (Sig = 0.013) ต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บรกิาร   
พบว่าประเภทผู้ป่วย เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร บุคคลที่ตดิตามตอนมาใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ต่างกันส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวัดเชียงราย โดยรวมทุกด้านไม่ต่างกัน ส่วน
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจ าแนกตามความถีใ่นการใชบ้รกิารทีต่่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรปูแบบ
คุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย ต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความถี่ในการใช้บรกิารที่ต่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบรกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย ในดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ
การบรกิาร (Sig = 0.008)  ด้านการสรา้งความมัน่ใจให้แก่ผู้มารบับรกิาร (Sig = 0.011) และด้าน
ความเขา้ใจและความเหน็อกเหน็ใจ (Sig = 0.030) ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
และแผนกทีใ่ชบ้รกิาร ทีต่่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรปูแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย โดยรวมทุกด้านต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แผนกที่ใช้บรกิารที่ต่างกนัส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย ทุกดา้นต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศกึษาเรื่องรปูแบบคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงพยาบาล
เชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย มปีระเดน็ทีน่่าสนใจและน ามาอภปิรายผลดงันี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดบัปฏิบตัิการในการเสรมิสร้างคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากและหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ผู้ใช้บรกิารให้ระดบัรูปแบบคุณภาพบรกิาร



10 
 

ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย ในด้าน
ดา้นความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิารโดยรวมสูงสุด ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่
รบัรูถ้งึรูปแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้รบั
การรบัรองมาตรฐานคุณภาพบรกิาร มเีครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทนัสมยั แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและบริการอย่างมืออาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของแกว้มณ ีกิง้เงนิ (2549) ศกึษาเรือ่ง คุณภาพการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลลพบุรี
จากผลการวจิยัพบว่า ระดบัคุณภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลลพบุรี โดยภาพรวมระดบั
คุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัสูง เมือ่พจิารณาตามรายดา้น พบว่า ดา้นการสรา้งคามเชื่อมัน่ 
มรีะดบัคุณภาพการใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด  

2.ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรปูแบบคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงรายจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์โดย
ภาพรวมพบว่าเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีต่่างกนัส่งผล
ต่อการก าหนดรูปแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย 
โดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกนัซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนนัน้ไม่มผีลต่อรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
มลัลกิา กลิน่ภู่ (2563) ศกึษาเรื่องคุณภาพการให้บรกิารตรวจวเิคราะห์ทดสอบกบัผู้ใช้บรกิาร
ของศูนย์บรกิารประกันคุณภาพอาหาร สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

 3.ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรปูแบบคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโดย
ภาพรวมพบว่าด้านประเภทผู้ป่วย ด้านเหตุผลที่เลอืกใชบ้รกิาร ด้านช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร ด้าน
บุคคลทีต่ดิตามตอนมาใช้บรกิาร และดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ทีต่่างกนัส่งผลต่อการก าหนด
รปูแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย โดยรวมทุกดา้น
ไม่ต่างกนัซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าประเภทผู้ป่วย เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร 
บุคคลทีต่ดิตามตอนมาใชบ้รกิาร และค่าใชจ้า่ยเฉลีย่ต่อครัง้นัน้ไม่มผีลต่อรปูแบบคุณภาพบรกิาร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงรายซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ รมดิา รุ่งประเสรฐิ (2559) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการใช้บรกิาร การ
ไดร้บัประสบการณ์ และความพงึพอใจต่อโปรแกรมการบรหิารประสบการณ์ของลกูคา้  
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangible) ควรมกีารจดัท าเอกสารแนะน าการ
ปฏบิตัติวัก่อนและหลงัการตรวจรกัษาแจง้รายละเอยีดถูกตอ้งชดัเจนวางแผนออกแบบสถานทีใ่น
การให้บรกิารเป็นล าดบัขัน้ตอนตัง้แต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายในการรกัษา
พรอ้มทัง้มคีวามสะอาดของสถานที ่อากาศถ่ายเท สวยงาม และเอือ้ต่อการรบับรกิาร 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร (Reliability) บุคลากรผูใ้หบ้รกิารต้องมคีวามมุ่งมัน่
ในการใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจมคีวามเขา้ใจปราศจากขอ้ผดิพลาด เมื่อผูร้บับรกิารมปัีญหายนิดี
เขา้ไปช่วยเหลอือยา่งจรงิจงั 

3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบรกิาร (Responsiveness) ควรจดัท าการนัด
ตรวจเหลื่อมเวลา ให้บรกิารตรงเวลาเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยเข้าการรกัษาและเพิม่  Call 
Center ส าหรบัสอบถามขอ้มลูเบือ้งต้น 

4. ดา้นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผู้มารบับรกิาร (Assurance) ควรใหผู้ร้บับรกิารสามารถ
ติดต่อรบัค าปรกึษาจากผู้ให้บริการได้ทุกครัง้ที่มาใช้บริการเพื่อให้ผู้รบับริการรู้สึกมัน่ใจและ
ปลอดภยัเมือ่มาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์

5. ดา้นความเขา้ใจและความเหน็อกเหน็ใจ (Empathy) บุคลากรผูใ้หบ้รกิารควรเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารซกัถามปัญหาเกี่ยวกบัความเจบ็ป่วย แนะน าเอาใจใส่ในการใหบ้รกิารอย่างเตม็ทีทุ่ก
ครัง้ดว้ยความเป็นมติรและเป็นกนัเอง 

ข้อเสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ควรเพิม่ทีจ่อดรถยนต ์รถจกัรยานยนตใ์หแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิาร 
2. ควรจดัใหม้รีะบบควิออนไลน์ จองวนัเวลา เพื่อลดเวลารอคอยและความแออดั 
3. ควรเพิม่พฤตกิรรมการใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติร เหน็อกเหน็ใจ เอาใจใส่ดแูลผูร้บับรกิาร 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

   1. ควรมกีารศึกษารูปแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
จงัหวดัเชยีงรายเป็นระยะๆ เนื่องจากปัจจยัทางด้านสงัคม สภาพเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมใน
ปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพฒันาคุณภาพการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
สามารถขยายผลไปสู่คุณภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลในจงัหวดัอื่นและจดัการให้บรกิาร
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารได้ 

 2. ควรศกึษาขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัโรงพยาบาลศูนยโ์รงพยาบาลทัว่ไปทีม่ขีนาดจ านวน
ประชากรและจ านวนเตยีงทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นการเปรยีบเทยีบรปูแบบคุณภาพบรกิารและความ
พงึพอใจในการบรกิาร 

 3. การวจิยัเรื่องรูปแบบคุณภาพบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารโรงพยาบาล
เชยีงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชยีงราย เป็นการศกึษารูปแบบคุณภาพบรกิารโรงพยาบาล
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เชียงรายประชานุเคราะห์ของผู้ใช้บริการ ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาด้านบุคลากร
ผู้ปฏบิตัิงานในโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ว่ามขี้อจ ากดัในการให้บรกิารในเรื่องใด 
ดา้นใดเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานและโรงพยาบาล 
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