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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบรกิารของผูรบับริการผูปวยนอก โรงพยาบาลสําโรงการแพทย เปนการ

วิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการตัดสนิใจของผูใชบริการ และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนบุคคล และปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ผลการวิจัย พบวาระดับการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยโดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่งดานการคนหาขอมูล และดานการประเมินผล

ทางเลือกอยูในระดับปานกลาง  ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกัน ตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (F=2.635, p-value = 0.034) ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง ในรายดาน พบวา ความนาเชื่อถือมีคาคะแนนความสัมพันธสูงสุด และดาน

ความเปนรูปธรรมของการบริการมีคาคะแนนความสัมพันธต่ําสุด ดังนั้น โรงพยาบาลควรมีการพัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ การสื่อสารและการสรางภาพลักษณที่โดดเดนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ชุมชนและบริเวณใกลเคียง ไดรูจักโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ การเลือกใชบริการโรงพยาบาล 
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Abstract 

 The study entitled “Out patient’s decision making in using services at Samrong General Hospital” is a 

descriptive research. Its objectives were to study the level of clients’ decision making, and to investigate 

relationship between personal factor and decision making, and relationship between service quality factor and 

decision making.  Results of the study revealed that in general the clients’ decided to use services at Samrong 

General Hospital at the high level. Concerning each aspect, it was found that information searching and choice 

evaluating aspects were rated at the moderate level. Statistical significance was found between clients with 

different incomes and their decision to use the services (F=2.635, p-value = 0.034). Moreover, service quality has 

been found correlated with decision making at the high level. Regarding each aspect, trust in the hospital had the 

highest correlation, while the tangible service quality had the lowest correlation. In summary, these findings 

suggested that the hospital should improve its public relations, channels of communication, and the hospital’s 

image to publicize the hospital to people in the area. 

Keywords: Out Patients, Decision Making, Using Services, Hospital 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันสถานพยาบาลที่ใหบริการดานสุขภาพของประเทศไทยมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นโดยอาจมาจาก

หลายปจจัยเชนเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมสถานพยาบาลในประเทศไทยแบงออกเปนสวนของภาครัฐ

และภาคเอกชน จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐมีทั้งหมด 978 แหงจํานวนสถานพยาบาลภาคเอกชนมีทั้งหมด 332 

แหง(กระทรวงสาธารณสุขสํานักนโยบายและยุทธศาสตร,  2558, ออนไลน) ทั้งนี้เพราะสถานพยาบาลเปนสถาน

บริการดานสุขภาพท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งกับประชาชนทุกคนเพราะการดูแลและรักษานั้นเปนสิทธิขั้น

พื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับเมื่อเกิดการเจ็บปวย ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian 

Economics Community – AEC) โดยไดมีการกําหนดบริการไวหลายประเภท และธุรกิจการบริการดานสุขภาพ 

(Healthcare Service) ก็เปนธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีจะเปดการคาเสรี 

ธุรกิจการบริการดานสุขภาพของไทยเปนประเทศจุดหมายปลายทางของการบริการทางการแพทยของ

ภูมิภาคเอเชียที่ไดรบัความนิยมเปนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากนานาประเทศ  (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557, ออนไลน) เพื่อใหประเทศไทยไดเปนศูนยกลางของการบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองการพัฒนาคุณภาพและการบริการ สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลไดจัดทําแผนยทุธศาสตรป 2555 – 2558 โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญคือสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ

ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสงเสริมใหสถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพที่มีความสมดุลระหวาง

มติิดานจิตวิญญาณและมิติดานระบบงาน (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2556, น. 8-9) จากยุทธศาสตรที่
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไดกําหนดขึ้นนั้นเพื่อใหสถานพยาบาลไดมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพ

บริการที่ไดมาตรฐานอยู เสมอเพื่อใหผูรับบริการเชื่อมั่นและไววางใจในการตัดสินใจเขารับบริการของ

สถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ 

การตัดสินใจหมายถึงการกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทายโดยใชหลัก

เหตุผลและมีกฎเกณฑในการตัดสินใจที่เปนระบบขั้นตอนการตัดสินใจมีหลายรูปแบบประกอบดวยการตระหนัก

ถึงปญหาความตองการการคนหาขอมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจเลือก (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, น. 68-86) 

ดังนั้นการที่ผูรับบริการตัดสินใจเขามาใชบริการจากสถานพยาบาลนั้นมีหลายขั้นตอนและหลายปจจัยเขามา

เกี่ยวของ อาทิ ความนาเชื่อถือตอโรงพยาบาล ความไววางใจในคุณภาพบริการ รวมถึงการพิจาณาจากสิทธิดานการ

รักษาที่ผูใชบริการมีอยู  เปนตน ดังนั้นสถานพยาบาลควรใหการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการใหไดมากที่สุด เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจจากตัดสินใจเขารับบริการ 

สถานพยาบาลในประเทศไทยมีการแขงขันกันในดานการใหบริการและการพัฒนาคุณภาพของ

สถานพยาบาลใหผานการรับรองมาตรฐานจากสถาบันตาง ๆ ที่เปนการสรางหลักประกันใหกับผูรับบริการวาจะ

ไดรับการบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โรงพยาบาลสําโรงการแพทยตั้งอยูในเขตพื้นที่

อุตสาหกรรม เปดใหบริการรักษาพยาบาลแกผูรับบริการทุกกลุมตามสิทธิการรักษา เปนโรงพยาบาลที่มีการพัฒนา

ระบบคุณภาพและการใหบริการอยางตอเนื่อง และไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และยังไดการ

รับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) แหงแรกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล

สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการติดตอกัน 5 ปและมีการพัฒนาในสวนของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใหบริการโดยลดตนทุนคาใชจายทําใหการใหบริการของโรงพยาบาลอยูในอัตราที่

สมเหตุสมผลเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูปวยทุกระดับภายใตมาตรฐานเดียวกัน(โรงพยาบาลสําโรงการแพทย.  

2554: 26-30) จากรายงานขอมูลจํานวนผูรับบริการพบวา ผูปวยนอกแผนกอายุรกรรม ป 2558   มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

(จีรนันท เดชมิตร, 2558, สัมภาษณ) การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจการตัดสินใจเขารับบริการของผูปวยทุกกลุมสิทธิการ

รักษา ถึงแมโรงพยาบาลไดผานการรับรองมาตรฐานจากองคกรภายนอกที่สะทอนวาโรงพยาบาลมีคุณภาพ แตใน

การตัดสินใจเลือกใชบริการของประชาชน ยังมีอีกหลายปจจัยที่โรงพยาบาลควรทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถ

วางแผน ออกแบบการใหบริการที่จะเปนท่ีไววางใจแกผูรับบริการได ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเปนโอกาสที่จะ

ทําใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลสําโรงการแพทยตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ 

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการตามความแตกตางของปจจัยสวน

บุคคล 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

89 

 

  

นิยามศัพท 

จํานวนครั้งที่เขารับบริการ หมายถึงการเขารับบริการที่โรงพยาบาลสําโรงการแพทยในชวงระยะเวลา 1 ป

ที่ผานมา 

 สิทธิการรักษาพยาบาล หมายถึงการที่ผูรับบริการระบุการใชสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาล 

 การตัดสินใจเลือกใชบริการ หมายถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยมีการไตรตรองพิจารณา

อยางเปนลําดับขั้น ประกอบดวย 

  - การตระหนักถึงความตองการ หมายถึงการที่ผูรับบริการเขาใจในปญหาหรือความตองการที่

เกิดขึ้นขณะนั้น 

  -การคนหาขอมูล หมายถึงการที่ผูรับบริการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

เลือกใชบริการ 

  -การประเมินผลทางเลือก หมายถึงการที่ผูรับบริการดูวาทางเลือกนั้นตรงกับความตองการมาก

หรือนอยกวาท่ีตั้งไวในการเลือกใชบริการนั้น 

  -การตัดสินใจเลือก หมายถึงการที่ผูรับบริการรูถึงความตองการแลวเลือกทางเลือกที่มีผลกระทบ

นอยที่สุดจากการใชบริการ 

 คุณภาพบริการ หมายถึงการใหบริการที่สามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการหรือเกินความ

คาดหวังของผูรับบริการและทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย 

  -ความเปนรูปธรรมของบรกิาร หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ีผูรบับริการสมัผัสได              

-ความนาเชื่อถือ หมายถึงการที่ผูใหบริการใหการรักษาและดูแลที่ถูกตอง เปนทีน่าไววางใจ 

  -ความสามารถในการตอบสนองความตองการ หมายถึงผูใหบริการมีความพรอมในการ

ใหบริการทุกดานไดทันทวงท ี

  -การเขาถึงบริการ หมายถึงผูรับบริการสามารถเขาถึงการบริการไดงายและไดรับความสะดวก

จากผูใหบริการ 

  -การสื่อสาร หมายถึงผูใหบริการสื่อสารไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย 

  -ความปลอดภัยมั่นคง หมายถึงผูรับบริการไมไดรับอันตราย หรือความเสี่ยงตางๆจากการ

ใหบริการ 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1.ผูบริหารโรงพยาบาลสามารถนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นและสามารถขยายผลไปสูการสรางจุดเดนแกโรงพยาบาลเพื่อกระตุนการตัดสินใจเขารับบริการของ

ผูรับบริการมากขึ้น 

 2. เจาหนาที่และบุคลากรสามารถนําผลสรุปที่ไดมาเปนขอมูลและเปนประโยชนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการดานตางๆของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาระหวาง

เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือผูรับบริการแผนกผูปวยนอกทุก

สิทธิการรักษา ยกเวนกลุมผูปวยกุมารเวชกรรม โดยจํานวนผูรับบริการเฉลี่ย 1,013 คนตอวัน คํานวณขนาดตัวอยาง

ตามสูตรของทาโร ยามาเน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550, น. 207-208) ไดขนาดตัวอยาง 287 คนทําการเลือก

ตัวอยางโดยใชทฤษฏีความนาจะเปน(Probability Sampling) และสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random 

Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

สวนบุคคลของผูรับบริการ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพบริการ สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดและใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น

ตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคอยูระหวาง 0.63–

1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปจจัยคุณภาพบริการ เทากับ 0.949 และแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกใช

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

-สถานภาพสมรส 

- สิทธิการรักษาพยาบาล 

-รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

-จํานวนครั้งที่เขามารับบริการ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ 

- การตระหนักถึงความ

ตองการ  

-การคนหาขอมูล  

- การประเมินผลทางเลือก  

- การตัดสินใจเลือก  
ปจจัยคุณภาพบริการ 

-ความเปนรูปธรรมของการบริการ  

-ความนาเชื่อถือ  

-ความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ  

- การเขาถึงบริการ  

- การสื่อสาร  

- ความปลอดภัยม่ันคง  
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บริการ เทากับ 0.888  แบบสอบถามไดผานการพิจารณาและรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เลขที่รับรอง อ.348/2558 

วิเคราะหขอมูลโดยใช จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติที (t-test) การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance : ANOVA) และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Pearson’s Correlation Coefficient) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 56.8  มีอายุอยูระหวาง 

21 – 31 ป คิดเปนรอยละ 41.5  ดานการศึกษาพบวาสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 32.1 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.8 

ดานสถานภาพสมรสพบวามีสถานภาพสมรสและโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.7 ใชสิทธิประกันสังคมมากทีสุ่ด 

คิดเปนรอยละ 74.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูที่ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24.0 และจํานวนครั้งที่เขารับบริการพบวาสวนใหญเขารับบริการ 

มากกวา 5 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 37.6  

 ระดับของปจจัยคุณภาพบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.99 รองลงมาคือดานการสื่อสารมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.94 สวนดานความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.80 

 ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ โดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ระดับการตัดสินใจ ดานการตระหนักถึงความตองการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.97 

รองลงมาคือ ดานการตัดสินใจเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดานการประเมินผลทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และ

ดานการคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.48  

ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการพบวามีเพียงตัวแปร

ดานรายไดของผูรับบริการเทานั้นที่มีนัยสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ สวนตัวแปรดานเพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษาพยาบาล และจํานวนครั้งที่เขามารับบริการไมมีนัยสําคัญกับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบริการตามความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล (n = 287) 

ตัวแปร การตัดสินใจเลือกใชบริการ  

t/F 

 

df 

 

p-value n �� S.D. 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

124 

163 

 

3.74 

3.68 

 

0.67 

0.63 

0.727 255.194 0.468 
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ตัวแปร การตัดสินใจเลือกใชบริการ    

อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 

21 – 30 ป 

31 – 40 ป 

มากกวา 41 ป 

 

16 

119 

83 

69 

 

3.89 

3.79 

3.56 

3.70 

 

0.602 

0.654 

0.629 

0.648 

2.478 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.062 

 

ระดับการศึกษา 

      ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  

      อนุปริญญา / ปวส. 

      ปริญญาตรี  

      สูงกวาปริญญาตร ี

 

64 

92 

53 

70 

8 

 

3.66 

3.76 

3.75 

3.62 

3.87 

 

0.598 

0.559 

0.757 

0.649 

1.135 

2.478  0.597 

อาชีพ 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

นักเรียน / นักศึกษา 

แมบาน 

รับจางทั่วไป 

 

6 

206 

40 

22 

7 

6 

 

4.03 

3.72 

3.50 

3.86 

3.75 

3.77 

 

0.526 

0.651 

0.718 

0.508 

0.624 

0.423 

1.432 

 

 0.213 

 

สิทธิการรักษาพยาบาล 

สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

สิทธิประกันสงัคม 

สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิประกันสุขภาพเอกชน 

จายเงินคารักษาพยาบาลเอง 

 

11 

214 

6 

16 

40 

 

3.81 

3.74 

3.69 

3.52 

3.56 

 

0.645 

0.630 

0.902 

0.809 

0.629 

1.113 

 

 0.351 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ต่ํากวา 5,000 บาท 

5,001 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท 

15,001 - 20,000 บาท 

         20,001 บาทขึ้นไป 

 

24 

59 

84 

51 

69 

 

3.65 

3.83 

3.82 

3.59 

3.56 

 

0.595 

0.561 

0.620 

0.739 

0.664 

2.635 

 

 0.034* 

 

จํานวนคร้ังท่ีเขารับบริการ (ครั้ง/ ป) 

มาเปนครั้งแรก 

1 – 2 ครั้ง / ป 

3 – 4 ครั้ง / ป 

        มากกวา 5 ครั้ง / ป 

 

25 

76 

78 

108 

 

3.78 

3.72 

3.73 

3.66 

 

0.740 

0.665 

0.643 

0.622 

0.396  0.756 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ <.05  
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ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการพบวาปจจัย

คุณภาพบริการทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ ในภาพรวมอยูใน

ระดับสูง โดยดานที่มีความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานความนาเชื่อถือ และดานที่มีความสัมพันธต่ําที่สุด คือ ดาน

ความเปนรูปธรรมของการบริการ แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ (n = 287) 

ตัวแปร การตัดสินใจเลือกใชบริการ แปรคา 

r P-value 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

2. ดานความนาเชื่อถือ 

3. ดานความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

4. ดานการเขาถึงบริการ 

5. ดานการสื่อสาร 

6. ดานความปลอดภัยม่ันคง 

0.601 

0.685 

0.649 

 

0.611 

0.605 

0.628 

0.000** 

0.000** 

0.000** 

 

0.000** 

0.000** 

0.000** 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 0.731 0.000** สูง 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <.01 

 

อภิปรายผล  

1. ระดับการตัดสนิใจเลอืกใชบริการของผูรับบรกิาร 

การตัดสินใจเลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับสูง  แสดงใหเห็นวา ผูรับบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ

เนื่องจากความเจ็บปวยทางรางกาย การบริการท่ีสะดวกรวดเรว็ ความปลอดภัย การใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ 

และโรงพยาบาลมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับการดูแลรักษา มีความสะดวกในการเดินทาง และมีแพทยเฉพาะ

ทางท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณฤมล ประสิทธิ์ (2556, น. 347) พบวา

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกใชบริการสวนใหญคือความเจ็บปวย และสอดคลองกับการศกึษาของ สิริกาญจน กมลป

ยะพัฒน (2558) พบวาความเชื่อถือไววางใจ ความสะดวก ความรวดเร็วในการเดินทางเขารับบริการ และมีบุคลากร

ทางการแพทยที่ตรงตามความตองการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร  ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนกังาน

บริษัทเอกชน และมีสิทธิประกันสังคมพื้นท่ีของโรงพยาบาลตั้งอยูในเขตเมืองอุตสาหกรรม การคา จึงทําใหกลุม

ตัวอยางมีความสะดวกตอการเขารับบริการ สําหรับในรายดานของการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวาดานการ

คนหาขอมูล และดานการประเมินทางเลือกอยูในระดับปานกลาง สามารถอธิบายไดวา การตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของผูรับบริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยนั้น ยังมีการคนหาขอมูลและประเมินทางเลือกเพื่อการเขารับบริการ

การรักษายังมีแหลงขอมูลไมมากนัก การคนหาขอมูลของผูรับบริการจะเปนการสอบถามจากบุคคลที่เคยเขารับ
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บริการมากอน เชน บุคคลในครอบครัว เพื่อน เปนตน ดังนั้นโรงพยาบาลควรมีการสงเสริมในสวนของการให

ขอมูลการติดตอสื่อสารในทุกรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน การพัฒนาเว็บไซตของโรงพยาบาลใหทันสมัย การใชสื่อ

โฆษณาในลักษณะการโฆษณาเคลื่อนที่ การจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโอกาสพิเศษ หรือการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ โดยนําเสนอในดานของรปูแบบการใหบริการ ความพรอมของบุคลากร ความทันสมัยของเครื่องมือ

ในการรักษา การมีแพทยเฉพาะทางท่ีหลากหลาย และราคาที่เหมาะสมในการรักษาพยาบาลเพื่อเสริมภาพลักษณ

ของโรงพยาบาลตอชุมชนใกลเคียงรอบพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนิดาภา วรณาภรณ 

(2555) ซึ่งอธิบายทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการไววาในการตัดสินใจใชบริการหรือไมใชขึ้นอยูกับองคประกอบ 6 

ประการไดแก 1) ขอมูลขาวสาร 2) เครื่องหมายการคา 3) เจตคติ 4) ความเชื่อมั่นในบริการหรือผลิตภัณฑ 5) ความ

มุงม่ันในการใช 6) การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ 

2. ปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ พบวามีเพียงตัวแปร

ดานรายไดของผูรับบริการเทานั้นที่มีนัยสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งรายไดของผูรับบริการที่ตอบ

แบบสอบถามนั้นสวนใหญอยูระหวาง 10,000 - 15,000 บาท ใชสิทธิประกันสังคมในการเขารับการรักษา ทั้งนี้

เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จากการที่โรงพยาบาลรับสิทธิประกันสังคม จึงเอื้อตอการ

เลือกเขารับบริการของประชาชนที่มีเงินเดือนในระดับดังกลาว สวนกลุมตัวอยางที่มีรายได 20,000 บาทขึ้นไป 

ถึงแมเปนผูประกันตนและสามารถใชสิทธิได หากแตมีกําลังจายมากกวาจึงอาจมีการใชสิทธิประกันสุขภาพเอกชน

รวมดวยและเขารบับริการในสถานบรกิารท่ีหลากหลายได ในขณะที่ผูที่มีรายไดนอยซึ่งอาจเปนผูที่ไมไดมีสิทธิการ

รักษาใด และความสามารถในการจายนอยกวาอาจเลือกรับบริการกับสถานพยาบาลที่ไมใชโรงพยาบาล ซึ่งภาวะ

เศรษฐกิจของผูรับบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ (ชนิดาภา วรณาภรณ, 2555) อภิปรายไดวา  ผูรับบริการที่มี

รายไดมากกวามีการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมากกวาผูรับบริการที่มีรายไดนอย เนื่องจาก

ผูรับบริการที่มีรายไดมากมีโอกาสในการแสวงหาและมีกําลังซื้อสิ่งทีเ่อื้อตอสุขภาพมากกวาผูรับบริการที่มีรายนอย 

เพราะตองใสใจเรื่องปากทองเปนสําคัญ หากการเจ็บปวยนั้นไมรายแรงมากเกินไป ผูที่มีรายไดไมมากนักอาจใช

วิธีการดูแลสุขภาพดวยการซือ้ยาเอง หรือเขารับบริการที่คลินิกเอกชน ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ ภัค

จิรา ปติผลและอิทธิกร ขําเดช (2556) พบวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 

และผลการศึกษาของ กมนวรรณ มั่นมากและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยคณุภาพบริการกับการตัดสนิใจเลือกใชบริการ 

ปจจัยคุณภาพบริการทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือในการ

ใหบริการ ดานความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานการเขาถึงบริการ ดานการสื่อสาร 

และดานความปลอดภัยมั่นคง มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ ในภาพรวม

อยูในระดับสูง ทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่เคยเขารับบริการและมีประสบการณการใชบริการของ

โรงพยาบาลมากอน จึงสามารถประเมินแงมุมของปจจัยคุณภาพไดมาก และสะทอนใหเห็นวาผูรบับริการกลับมาใช
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ซ้ํา ซึ่งจากขอมูลกลุมตัวอยางเขารับบริการมากกวา 5 ครั้งตอป   คอตเลอร (1994) อางถึงใน โสรยา พูลเกษ (2550, 

น. 17) ไดกลาวถึง คุณภาพบริการตามแนวคิดทางการตลาดวา คุณภาพบริการของผูรับบริการมาจากประสบการณ

เดิม ถาบริการที่ไดรับเปนไปตามทีค่าดหวังไว ผูรับบริการจะเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการอีก อภิปราย

ไดวา โรงพยาบาลสามารถจัดรูปแบบบริการที่สามารถสะทอนคุณภาพบริการและผูรับบริการรับรูไดในระดับที่ดี  

และในดานความนาเชื่อถือในการใหบริการมีคาความสัมพันธมากที่สุด แสดงใหเห็นวาถาทางโรงพยาบาลสามารถ

ที่จะทําใหผูรับบริการประเมินหรือรับรูไดวาโรงพยาบาลมีความนาเชื่อถือมากเทาไร แนวโนมที่ผูรับบริการจะ

ตัดสินใจเลือกใชบริการก็จะมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นโรงพยาบาลควรที่จะเสริมสรางภาพลักษณที่ดี ใหบุคลากร

ทางการแพทย และเจาหนาท่ีทั้งหมดแสดงออกถึงการบริการที่ไววางใจได  เชน การสื่อสารการชี้แจงขั้นตอนและ

กระบวนการเขารบับริการทางการแพทย การใหขอมูลการแนะนําตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินเขารับบริการ 

ซึ่ง Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1983) อางถึงใน วรรณลักษณ ดุลยากุล (2542, น. 16) กลาววา ความ

นาเชื่อถือของผูรบับริการเกิดจากความซื่อสัตย ความจริงใจ ความสนใจอยางแทจริงของผูใหบริการ ซึ่งถือเปนสวน

สําคัญมากทีสุ่ดประการหนึ่งสําหรับการใหบริการทางสุขภาพ และสงผลตอการรับบริการมากขึ้น ขณะที่ดานความ

เปนรูปธรรมของการบริการ มีคาความสัมพันธต่ําสุด แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลยังมีโอกาสพัฒนาปรับปรุงใน

เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการใหบริการตางๆ เชน การตรวจสอบเครื่องมือ 

และอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ รวมถึงการสรางจิตสํานึกที่ดีงามในการใหบริการใหเกิดความรูและทักษะ 

เพื่อใหผูรับบริการเกิดความรูสึกประทับตั้งแตแรกเห็น เพราะบริการที่นําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําให

ผูรับบริการรับรูถึงการใหบรกิารไดชดัเจนและงายขึ้น  ผลการการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ กมนวรรณ ม่ัน

มาก และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) พบวา ดานความรูปธรรมของการบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

บทสรุป 

การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนผูรับบริการที่เคยเขารับบริการมากอน ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยรวมจึงอยูในระดับสูง เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานการตระหนักถึงความตองการ และดานการตัดสินใจเลอืก อยูในระดับสูง สวนดานการ

คนหาขอมูล และดานการประเมินผลทางเลือก อยูในระดับปานกลาง และผลจากการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล

กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา ผูรับบริการที่มีรายไดแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกัน 

สวนผูรับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษาพยาบาล และจํานวนครั้งที่เขา

มารับบริการที่แตกตางกัน ตัดสินใจเลือกใชบริการไมแตกตางกัน ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยโดยรวมอยูในระดับสูง สะทอนใหเห็นวายิ่งโรงพยาบาล

สามารถจัดรูปแบบบริการใหแกผูรับบริการสามารถรับรูไดอยางชัดเจน ยิ่งจะทําใหผูรับบริการมีแนวโนมที่จะ

ตัดสินใจเขารับบริการเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณารายดานประกอบพบวา ดานความนาเชื่อถือมีคาคะแนน

ความสัมพันธสูงสุด สวนดานความเปนรูปธรรมของการบริการมีคาคะแนนความสัมพันธตํ่าสุด จากผลการวิจัยทํา

ใหทราบวากลุมตัวอยางมีการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับสูง และปจจัยคุณภาพบริการเปนสวนสําคัญที่
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ผูรับบริการใชเปนเกณฑในการพิจารณาและตัดสินใจใชบริการของโรงพยาบาล ทั้งนีเ้พราะกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนผูที่เคยไดเขารับบริการและมีประสบการณการใชบริการของโรงพยาบาล จึงทําใหมีขอมูลในการตัดสินใจได

อยางแทจริง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษายงัพบวาในดานการคนหาขอมูล และการประเมินผลของการตัดสินใจเลือก 

ทั้งสองดานมีคะแนนอยูในระดบัปานกลาง โรงพยาบาลจึงควรจะพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การโฆษณา การ

สื่อสารและการสรางภาพลักษณที่โดดเดนของโรงพยาบาลใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหพื้นที่ชุมชนและบริเวณ

ใกลเคียง ไดมีขอมูลเพื่อการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น สําหรับปจจัยคุณภาพบริการ ดานความเปน

รูปธรรมโรงพยาบาลสามารถพัฒนาการจัดบริการในเชิงโครงสรางทางกายภาพ เพื่อใหผูรับบริการรับรูถึงสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่มีในโรงพยาบาล ซึ่งถือวาสามารถเปนสวนเสริมภาพลักษณที่ดีของโรงพยาบาล 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานการคนหาขอมูลและดานการประเมินทางเลือกอยูในระดับปาน

กลาง โรงพยาบาลควรสงเสริมการใหขอมูลแกประชาชนและผูรับบริการ ในหลากหลายชองทาง เชน การพัฒนา

เว็บไซตของโรงพยาบาลใหสามารถเขาถึงไดงาย ทันสมัย การประชาสมัพันธผาน แผนพับ ปายโฆษณาตามสถานที่

ตาง ๆ  

 2. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูใชสิทธิประกันสังคม และเปนพนักงานบริษัทเอกชน เพื่อใหเกิดความพึง

พอใจและเลือกใชบรกิารอยางตอเนือ่ง โรงพยาบาลอาจพิจารณาพัฒนาโครงสรางทางกายภาพในการใหบริการเพื่อ

รองรับผูรับบริการ และขยายบริษัทคูสัญญาในพื้นท่ีใหมากขึ้น 

 3. การตัดสินใจรับบริการแตกตางกันตามรายได โรงพยาบาลควรกําหนดกลยุทธดานการตลาด เชน การ

สงเสริมการขาย การตั้งราคา การสรางแพ็คเกจ (Package) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของผูรับบริการมาก

ยิ่งขึ้น  

 4. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคาความสัมพันธต่ําสุดกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

โรงพยาบาลควรพัฒนาวิธีการใหบริการของบุคลากร โครงสรางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อให

ผูรับบริการเกิดการรับรูถึงคุณภาพไดมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ดําเนินการศึกษาวิจัยในโรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อขยายผล หรือตอยอด 

ใหไดองคความรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 2. ควรศึกษาตัวแปรตนในปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เชน ขอมูลภาวะความเจ็บปวย สวนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการใชบริการ เปนตน 
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 3. ศึกษากลุมผูรับบริการ กรณีสิทธิประกันสังคมในกลุมโรงพยาบาลที่รับดูแลรักษาผูประกันตนตามสิทธิ

ประกันสังคม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการนํามาพัฒนาการวางรูปแบบบริการใหเกิดคุณภาพสําหรับผูประกันตน 
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