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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เ คราะห์ จังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เ คราะห์ จังหวัดเชียงราย (3) ศึกษาระดับปฏิบตั ิการในการ
เสริมสร้างคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จังหวัดเชียงราย (4) ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายจาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์
(5) ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ ค ือ ผู้ป่ วยที่ม าใช้บ ริก าร ณ อาคารผู้ป่ วยนอก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย จานวนทัง้ สิน้ 400 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่ า จะเป็ นด้ว ยวิธ ีการเลือ กตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุตฐิ านด้วยสถิตกิ ารทดสอบ t-test สถิตคิ วามแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้ค่า f-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรมากกว่า 2
กลุ่ ม ขึ้น ไป และหากพบความแตกต่ า ง จะน าไปเปรีย บเทีย บรายคู่ โ ดยวิธ ีก ารของเชฟเฟ่
(Scheffe's.Method)
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ผลการทดสอบสมมุตฐิ านพบว่าผูป้ ่ วยทีใ่ ช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์
จังหวัดเชียงรายทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีต่ ่างกัน
ส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ ทุกด้านไม่
ต่างกัน ยกเว้นสิทธิการรักษาที่ต่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการ ต่างกันใน
ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการ
สร้างความมันใจให้
่
แ ก่ ผู้มารับบริก าร และด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิต ทิ ี่ร ะดับ 0.05 ในส่ว นของพฤติกรรมการใช้บ ริการ พบว่า ประเภทผู้ป่วย
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ บุคคลที่ตดิ ตามตอนมาใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ ต่อครัง้ ทีต่ ่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ โดยรวมทุกด้านไม่ต่างกัน ส่วนความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกันส่งผลต่อการกาหนด
รูปแบบคุณภาพบริการ ในด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริก าร ด้านการสร้างความ
มันใจให้
่
แก่ผู้มารับบริการ และด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ต่างกัน และแผนกที่ใช้
บริการที่ต่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการ โดยรวมทุกด้านต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ; ผูม้ ารับบริการ

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
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากสภาพสังคมในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
โรคระบาดและโรคอุบตั ใิ หม่ การบริการด้านสุขภาพนับเป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของประชาชนทุกคน
ทีม่ สี ทิ ธิในการรับบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเป็ นสถานทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ มีลกั ษณะ
งานหลัก ทีส่ าคัญ คือ งานดูแ ลรัก ษาผูป้ ่ ว ยนอกและผูป้ ่ ว ยใน โดยระดับ การให้บริการของ
โรงพยาบาล มีความแตกต่างกัน ระดับปฐมภูมคิ อื โรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
โรงพยาบาลระดับ ตติย ภู ม ิม ีค วามพร้อ มขัน้ สู ง สุ ด ในการให้บ ริก ารเป็ นโรงเรีย นศู น ย์ท าง
การแพทย์ และส่วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลของรัฐบาลทีม่ คี วามพร้อมด้านการผลิตแพทย์ทม่ี คี วาม
เชี่ยวชาญชัน้ สูง รวมถึง ความพร้อ มทางด้านอุ ปกรณ์ เ ครื่อ งมือทางการแพทย์ บุค ลากรทาง
การแพทย์ อาคารสถานที่ เพื่อรองรับการบาบัดรักษาผูร้ บั บริการหรือประชาชนทีม่ จี านวนมาก
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โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็ นสถานบริการด้านสุขภาพของภาครัฐทีม่ คี วาม
จาเป็ นของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายและพื้ น ที่จงั หวัด ข้างเคีย ง เช่นจังหวัดพะเยา
จัง หวัด เชีย งใหม่ กลุ่ ม ผู้เ ข้า รับ บริก ารส่ ว นใหญ่ ค ือ กลุ่ ม ผู้ร ายได้น้ อ ย ประกอบกับ ปั จ จุ บ ัน
ผูใ้ ช้บริการกลุ่มนี้เริม่ มีการเข้ารับบริการเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จึงทาให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ เปรียบเสมือนที่พ่งึ ที่สาคัญในเวลาที่ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วย แต่โรงพยาบาลใหญ่มกั
มีขอ้ จากัดในด้านต่างๆ เพิม่ มากขึน้ เช่นกัน จนส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลไม่
เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการในหลายๆด้าน ทัง้ ในเรื่องของการให้บริการ อาจจะมี
การดูแลเอาใจใส่ผปู้ ่ วยได้ไม่ทวถึ
ั ่ ง จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเกิดความไม่พอใจต่อ
คุณภาพบริการของโรงพยาบาล ดังนัน้ การปรับปรุงการบริการให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพ
เป็ นสิง่ ทีท่ างโรงพยาบาลต้องรีบดาเนินการ
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูท้ าวิจยั จึงมุ่งเสนอแนวคิด และหลักการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดทาวิจยั เรือ่ งรูปแบบคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุ เ คราะห์ จัง หวัด เชีย งราย เพื่อ ให้ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้อ งน าผลที่ได้ร บั ไปใช้ใ นการพัฒนา
และปรับปรุงด้านคุณภาพการบริการ รวมถึงการนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เข้ามาใช้
และปรับปรุงการดาเนินการ การให้บริการผูม้ ารับบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์
และโรงพยาบาลภาครัฐ ในประเทศ อีก ทัง้ ยัง ต่ อ ยอดองค์ค วามรู้ด้า นการคุ ณ ภาพบริก าร
และจะยังคงคุณูปการเมื่อนาไปใช้เป็ นกรอบความคิดเพื่อการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพการ
บริการในสถานพยาบาลทัวไป
่ ทัง้ หน่ วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ใ ช้ บ ริก ารโรงพยาบาลเชีย งราย
ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้บ ริก ารโรงพยาบาลเชีย งรายประชานุ เ คราะห์
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาระดับปฏิบตั กิ ารในการเสริมสร้างคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายจาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์
5. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ
สมมติ ฐานการวิ จยั
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1. ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ท่ีต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดรู ป แบบคุ ณ ภาพบริก าร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีต่ ่างกัน
2. พฤติก รรมการใช้บ ริก ารที่ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดรูป แบบคุ ณ ภาพบริก าร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีต่ ่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั มุ่ง ศึก ษาประชากรเป้ า หมายเป็ น ผู้ม าใช้บ ริก ารโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างมีจานวน 400 คนทีเ่ ข้า
มาใช้บริการ ณ อาคารผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย คือ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน สิทธิการรักษา พฤติกรรมการใช้
บริการและรูปแบบคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทัง้ หมด 5 ด้าน (1) ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (2) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ (3) การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (4) การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า (5)
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผูร้ บั บริการ การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูล และทาการวิเคราะห์ผลการวิจยั ในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ทฤษฎี คุณภาพบริ การ
Parasuraman (อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552) กล่าวถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการ
ทีผ่ ใู้ ช้บริการประเมินคุณภาพการให้บริการทีเ่ ขาได้รบั เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ลูกค้า
รับรู”้ ซึง่ จะเกิดขึน้ จากการทีล่ ูกค้าทาการเปรียบเทียบบริการทีค่ าดหวังกับบริการที่รบั รูน้ ัน้ ก็คอื
ประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ หลังจากที่เขาได้รบั บริการโดยเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพการ
ให้บ ริก ารทัง้ หมดรวม 5 เกณฑ์ ดัง ต่อ ไปนี้ 1) ความเป็ น รูป ธรรมของบริก าร (tangibility)
2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) 3) การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (responsiveness)
4) การให้ความเชื่อมันแก่
่ ผใู้ ช้บริการ (assurance) 5) การรูจ้ กั และเข้าใจผูใ้ ช้บริการ (empathy)
แนวคิ ด ทฤษฎี ปัจจัยประชากรศาสตร์
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ใ ห้ค วามหมายของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง
ข้อมูลเกีย่ วกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชือ้ อชาติ ซึง่ สิง่ เหล่านี้
จะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยทัวไปแล้
่
วใช้เป็ นลักษณะพืน้ ฐานทีน่ ักการตลาดมักจะนามา
เพื่อพิจารณาใช้ขอ้ มูลสาหรับการแบ่งส่วนตลาด (market segmentation) โดยนามาเชื่อมโยงกับ
ความต้องการความชอบของแต่ละบุคคลและอัตราการใช้สนิ ค้าของผูบ้ ริโภค
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แนวคิ ด ทฤษฎี พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
Kotler (อ้างอิงใน ศิร ิว รรณ เสรีร ตั น์ , 2552) ได้กล่ าวไว้ว่ า การวิเ คราะห์ใ ห้ทราบถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเป็ นการวิจยั หรือค้นหาเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ หรือการใช้ของผูบ้ ริโภค
โดยใช้คาถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาคาตอบเกี่ยวกบพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W1H ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (1) ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (who is in the target market) (2) ผูบ้ ริโภค
ต้องการซือ้ อะไร (what does the consumer buy) (3) ทาไมผูบ้ ริโภคจึงได้ตดั สินใจซือ้ (why does
the consumer buy) (4) ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (who participates in the buying)
(5) ผูบ้ ริโภคซือ้ เมื่อใด (when does the consumer buy) (6) ผูบ้ ริโภคซือ้ ทีไ่ หน (where does the
consumer buy) (7) ผูบ้ ริโภคซือ้ อย่างไร (how does the consumer buy)
งานวิ จยั อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
แก้วมณี กิ้งเงิน (2549) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ผลการวิจยั
พบว่า ระดับคุ ณ ภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุร ี โดยภาพรวมระดับคุ ณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างคามเชื่อมัน่ มีระดับ
คุณภาพการให้บริการสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ อยู่ในระดับสูง
ส่วนด้านความรวดเร็วหรือการตอบสนอง มีระดับคุณภาพการให้บริการต่ าทีส่ ุดอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุร ี ระหว่างผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอก พบว่า โดยภาพรวมและด้านการสร้างความเชื่อมันและด้
่
านสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ ระดับ
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุร ี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว หรือการตอบสนองและด้านการดูแลเอา
ใจใส่ผปู้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกไม่แตกต่างกัน
มัล ลิก า กลิ่นภู่ (2563) ศึกษาเรื่อ งคุ ณภาพการให้บริการตรวจวิเ คราะห์ทดสอบกับ
ผูใ้ ช้บริการของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์บริการประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มเี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ
ประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกัน
รมิดา รุ่งประเสริฐ (2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการ การได้รบั ประสบการณ์
และความพึงพอใจต่อโปรแกรมการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า และความตัง้ ใจใช้บริการของ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ความพึงพอใจต่ อการบริหารประสบการณ์ลูกค้าจาก
โครงการสร้างประสบการณ์ในวันเกิดของลูกค้าของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิ ดการวิ จยั

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ ผูด้ าเนินการวิจยั ได้ดาเนินการ
ศึก ษาโดยใช้ร ะเบีย บวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) และใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการศึกษา ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ่ วยนอกทีเ่ ข้ามา
ใช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากทราบประชากรทีแ่ น่ นอน
จานวน 784,032 คน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2564)
ขนาดตัวอย่าง จึงใช้วธิ กี ารหาจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากการใช้สูตรของ Taro Yamane
(ศิรพิ งศ์ พฤทธิพ นั ธ์, 2553) ได้จานวน 399.99 คน เพื่อ เพิม่ ข้อ มูล ที่ชดั เจนมากขึ้นจึง เก็บ
แบบสอบถามจานวน 400 คน โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้ท่ี
0.05 และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ โดยแบบสอบถามการวิจยั ครัง้ นี้กาหนดให้ค่าความน่ าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ า จาก
การดาเนินการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s
Alpha รวมมีค่า 0.977
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วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
1.สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ พิจารณาเป็ นราย
ด้าน รายข้อ และภาพรวม (พิชติ ฤทธิ ์จรูญ, 2547, หน้า 237)
2. สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การใช้สถิติ T – test และความแปรปรวน
ทางเดียว One-way ANOVA โดยใช้ค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรมากกว่า
2 กลุ่มขึน้ ไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 จะทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธกี ารโดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)
สรุปผลการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จังหวัดเชียงรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 64.00 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.80 อยูใ่ นสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อย
ละ 61.50 มีระดับการศึก ษาปริญ ญาตรี คิดเป็ น ร้อ ยละ 44.80 มีอ าชีพข้าราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 35.50 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
35.50 และสิทธิการรักษาส่วนใหญ่คอื สิทธิประกันสังคม คิดเป็ นร้อยละ 34.75
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยประเภทผูป้ ่ วยนอก (OPD)
คิดเป็ นร้อยละ 77.30 เหตุผลที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลมีสทิ ธิตรงกับสิทธิการรักษา คิดเป็ น
ร้อยละ 37.80 ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการ 09.01–12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 43.80 ความถีใ่ นการใช้บริการ
4-6 เดือน/ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 51.80 บุคคลทีต่ ดิ ตามตอนมาใช้บริการครอบครัว/ญาติ คิดเป็ นร้อย
ละ 57.20 และแผนกทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ุด คือ แผนกอายุรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 36.40
3. เพื่อศึกษาระดับปฏิบตั กิ ารในการเสริมสร้างคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าระดับ
ปฏิบ ัติก ารในการเสริม สร้า งคุ ณ ภาพบริก ารที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.96
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.58 และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.12 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.59
อยู่ใ นระดับ มาก โดยข้อ ค าถามด้า นความน่ า เชื่อ ถือ ในการให้บ ริก ารที่ม ีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด คือ
โรงพยาบาลได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการต่างๆ เช่น HA, AHA สร้างความน่ าเชื่อถือ
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ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์
พบว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีต่ ่างกันส่งผลต่ อการ
กาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทุกด้าน
ไม่ต่างกัน ส่วนสิทธิการรักษาทีต่ ่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า สิทธิ ์การ
รักษาในด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริการ (Sig = 0.002) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
การบริการ (Sig = 0.002) ด้านการสร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้มารับบริการ (Sig = 0.009) และด้าน
ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Sig = 0.013) ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ
พบว่าประเภทผู้ป่วย เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ บุคคลที่ตดิ ตามตอนมาใช้
บริก าร และค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี่ย ต่ อ ครัง้ ที่ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดรูป แบบคุ ณ ภาพบริก าร
โรงพยาบาลเชีย งรายประชานุ เ คราะห์ จัง หวัด เชีย งราย โดยรวมทุ ก ด้า นไม่ต่ า งกัน ส่ ว น
พฤติกรรมการใช้บริการจาแนกตามความถีใ่ นการใช้บริการทีต่ ่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบ
คุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
การบริการ (Sig = 0.008) ด้านการสร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้มารับบริการ (Sig = 0.011) และด้าน
ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Sig = 0.030) ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
และแผนกทีใ่ ช้บริการ ทีต่ ่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยรวมทุกด้านต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
แผนกที่ใช้บริการที่ต่างกันส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทุกด้านต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาเรื่องรูปแบบคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีประเด็นทีน่ ่าสนใจและนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการวิเ คราะห์ระดับปฏิบตั ิการในการเสริมสร้างคุ ณภาพบริการที่ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ผู้ใช้บริการให้ระดับรูปแบบคุณภาพบริการ
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ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในด้าน
ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริการโดยรวมสูงสุด ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่
รับรูถ้ งึ รูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ เป็ นโรงพยาบาลที่ได้รบั
การรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพบริก าร มีเ ครื่อ งมือ และอุป กรณ์ก ารแพทย์ที่ท นั สมัย แพทย์
พยาบาล เจ้า หน้ า ที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถและบริก ารอย่ า งมือ อาชีพ ซึ่ง จะสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ของแก้วมณี กิง้ เงิน (2549) ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุร ี
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุร ี โดยภาพรวมระดับ
คุณภาพการให้บริการอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างคามเชื่อมัน่
มีระดับคุณภาพการให้บริการสูงทีส่ ุด
2.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงรายจาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์โดย
ภาพรวมพบว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีต่ ่างกันส่งผล
ต่อการกาหนดรูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือนนัน้ ไม่มผี ลต่อรูปแบบคุ ณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัด สิน ใจใช้
บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
มัลลิกา กลิน่ ภู่ (2563) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบกับผู้ใช้บริการ
ของศูนย์บริก ารประกันคุ ณ ภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิต ภัณฑ์อ าหาร ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการโดย
ภาพรวมพบว่าด้านประเภทผู้ป่วย ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการ ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ ด้าน
บุคคลทีต่ ดิ ตามตอนมาใช้บริการ และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ทีต่ ่างกันส่งผลต่อการกาหนด
รูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยรวมทุกด้าน
ไม่ต่างกันซึ่งผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าประเภทผู้ป่วย เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ
บุคคลทีต่ ดิ ตามตอนมาใช้บริการ และค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อครัง้ นัน้ ไม่มผี ลต่อรูปแบบคุณภาพบริการ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริก ารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงรายซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รมิดา รุ่งประเสริฐ (2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการ การ
ได้รบั ประสบการณ์ และความพึงพอใจต่อโปรแกรมการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
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1. ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ควรมีการจัดทาเอกสารแนะนาการ
ปฏิบตั ติ วั ก่อนและหลังการตรวจรักษาแจ้งรายละเอียดถูกต้องชัดเจนวางแผนออกแบบสถานทีใ่ น
การให้บริการเป็ นลาดับขัน้ ตอนตัง้ แต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายในการรักษา
พร้อมทัง้ มีความสะอาดของสถานที่ อากาศถ่ายเท สวยงาม และเอือ้ ต่อการรับบริการ
2. ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) บุคลากรผูใ้ ห้บริการต้องมีความมุ่งมัน่
ในการให้บริการด้วยความเต็มใจมีความเข้าใจปราศจากข้อผิดพลาด เมื่อผูร้ บั บริการมีปัญหายินดี
เข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง
3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ควรจัดทาการนัด
ตรวจเหลื่อมเวลา ให้บริการตรงเวลาเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยเข้าการรักษาและเพิม่ Call
Center สาหรับสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น
4. ด้านการสร้างความมันใจให้
่
แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) ควรให้ผรู้ บั บริการสามารถ
ติดต่ อรับค าปรึกษาจากผู้ให้ บริการได้ทุ กครัง้ ที่มาใช้บริการเพื่อให้ผู้ร บั บริการรู้ส ึกมันใจและ
่
ปลอดภัยเมือ่ มาใช้บริการทีโ่ รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
5. ด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) บุคลากรผูใ้ ห้บริการควรเปิ ดโอกาส
ให้ผใู้ ช้บริการซักถามปั ญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย แนะนาเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มทีท่ ุก
ครัง้ ด้วยความเป็ นมิตรและเป็ นกันเอง
ข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ควรเพิม่ ทีจ่ อดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้แก่ผมู้ าใช้บริการ
2. ควรจัดให้มรี ะบบคิวออนไลน์ จองวันเวลา เพื่อลดเวลารอคอยและความแออัด
3. ควรเพิม่ พฤติกรรมการให้บริการทีเ่ ป็ นมิตร เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ดแู ลผูร้ บั บริการ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีก ารศึก ษารูป แบบคุ ณ ภาพบริก ารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เ คราะห์
จังหวัดเชียงรายเป็ นระยะๆ เนื่องจากปั จจัยทางด้านสังคม สภาพเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมใน
ปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
สามารถขยายผลไปสู่คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอื่นและจัดการให้บริการ
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ารับบริการได้
2. ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทัวไปที
่ ม่ ขี นาดจานวน
ประชากรและจานวนเตียงทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นการเปรียบเทียบรูปแบบคุณภาพบริการและความ
พึงพอใจในการบริการ
3. การวิจยั เรื่องรูปแบบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็ นการศึกษารูปแบบคุณภาพบริการโรงพยาบาล
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เชีย งรายประชานุ เ คราะห์ข องผู้ใ ช้บ ริก าร ในการศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปควรศึก ษาด้า นบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ว่ามีข้อจากัดในการให้บริการในเรื่องใด
ด้านใดเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านและโรงพยาบาล
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