KKU Res. J.(be) 2011; 10(2)

160
KKU Res. J.(be) 2011; 10(2):160-172
http : //resjournal.kku.ac.th

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ได้รับกับความพึงพอใจ
และความภักดีของคนไข้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
RELATIOSHIPS BETWEEN PERCIEVED SERVICE QUALITY, PATIENT
SATISFACTION AND LOYALTY: A CASE OF PRIVATE HOSPITAL
IN BANGKOK
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (Sakda Siriphattrasophon)1
ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (Parnthip Thanaphikhuptanon)2
อาจารย์ประจำ� วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, e-mail: sakda.sir@gmail.com
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, e-mail: thanathip_joon@hotmail.com

1
2

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้
บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ที่มีต่อสถานบริการทางการแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานคุณภาพการบริการในระดับสากลจากสถาบัน
ระหว่างประเทศ (JCI) ทำ�การศึกษาโดยวิธกี ารสำ�รวจจากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการจำ�นวน 303 หน่วย
ตัวอย่างโดยวิธกี ารเลือกตัวอย่างตามสะดวก และใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำ�มา
วิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์และสมการถดถอยพหุคุณ ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า คนไข้ที่เข้ารับบริการมีความเห็น
ต่อคุณภาพการบริการทีไ่ ด้รบั ในด้านต่างๆ ในระดับดี มีความพึงพอใจและความภักดีตอ่ สถานบริการทางการแพทย์
ในระดับสูง และจากการทดสอบสมมุตฐิ านทางสถิตแิ สดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการด้าน
ต่างๆ มีผลต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง
ทีร่ วดเร็วจะส่งต่อระดับความพึงพอใจ ในขณะทีค่ ณ
ุ ภาพการบริการด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ ด้านการสร้างความ
มัน่ ใจและด้านการเอาใจใส่ดแู ลของสถานบริการทางแพทย์จะส่งผลต่อระดับความภักดีของคนไข้ทเี่ ข้ามารับบริการ

ABSTRACT
The main purpose of this study was to examine the relationship among perceived service quality and
patient satisfaction and loyalty in a private and reputable health care center that rewarded as the World Class
Hospital Accredited by the Joint Commission International (JCI). Survey data were conveniently collected from 303
sampling units of patients on their day of discharge and then analyzed using correlation, and regression analysis.
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Results revealed that the respondents perceived high level of quality of services provided by the health care center.
Furthermore, they were highly satisfied and showed loyalty to the service provider at a high level. Statistically tests
indicated that there were positive relationships among all fivefold dimensions of service quality with satisfaction
and loyalty. Regression analysis, moreover, revealed that service quality of responsiveness enhanced the level of
satisfaction while tangibility, assurance, and empathy created the loyalty to the customers.      
คำ�สำ�คัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ, ความภักดี, บริการเพื่อสุขภาพ
Keywords: Service quality, Satisfaction, Loyalty, Health Care Service

บทนำ�
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่รุด
หน้าไปมาก ตลอดจนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ในระดับโลกและภูมิภาคอย่างกว้างขวาง
ได้ส่งผลให้ระดับการแข่งขันของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งในเวทีการค้าโลกและในประเทศไทย และส่งผลต่อ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยทัง้ ในด้านบวกและ
ด้านลบด้วยเช่นกัน กล่าวคือ สถานบริการทางการแพทย์
มีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาสูงเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น
ค่าบริการทางการแพทย์มีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภค
มีการเรียกร้องเกีย่ วกับการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ การ
แข่งขันของธุรกิจต่างๆ จึงมีการใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเพื่อ
การปรับตัวต่อการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
สำ � ห รั บ ธุ ร กิ จ โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ช น ใ น
ประเทศไทย ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย (2553) รายงาน
ว่า โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยกว่า 400 ราย ต้อง
เผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น อย่ า งรุ น แรงทั้ ง ในประเทศและ
ระหว่ า งประเทศ โดยการแข่ ง ขั น ภายในประเทศนั้ น
โรงพยาบาลเอกชนนอกจากจะต้องแข่งขันกันเองแล้ว
ยังต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่หันมาพัฒนาตัว
เองแข่งกับโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้ เช่น การให้บริการ
คลิ นิ ก พิ เ ศษในช่ ว งหลั ง เวลาทำ� งานปกติ นอกจากนี้
การแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อดึงคนไข้ชาวต่างชาติ
โรงพยาบาลเอกชนไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก
หลายประเทศที่มีนโยบายสร้างรายได้โดยการสนับสนุน
ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลให้กบั ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลเอกชนของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ไม่ว่า
จะเป็นสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอินเดีย ซึ่งต่างก็
มุ่งไปที่คนไข้ชาวยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะคนไข้จาก
ประเทศญีป่ นุ่ จีน อาเซียน และตะวันออกกลาง เช่นเดียว
กับประเทศไทย การแข่งขันที่รุนแรงนี้ ส่งผลให้ผลการ
ดำ�เนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์
จำ�นวน 13 แห่งมีรายได้จากการดำ�เนินงานในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2551 – 2552 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 จากจำ�นวน
50,204 ล้านบาท เป็น 51,273 ล้านบาทตามลำ�ดับ
ธุรกิจบริการเพือ่ สุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน
เช่น การจัดแพ็คเกจรักษาในราคาประหยัด  การสร้าง
เครือข่ายธุรกิจโดยการควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอด
และเพื่ อ การได้ ป ระโยชน์ จ ากการประหยั ด ต่ อ ขนาด
(Economy of scales) ประกอบด้วย กระแสเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพงานบริการในโรงพยาบาลเริ่มแรงขึ้นเป็น
ลำ�ดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน ทั้ง
ปัจจัยภายนอกและภายในทีก่ ดดันให้องค์กรต่างๆ ต้องมา
ทำ�การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลใดทีย่ งั ปรับตัวไม่ทนั จะ
เผชิญภาวะทีย่ ากลำ�บากเพราะในอนาคตการแข่งขันจะสูง
ยิ่งขึ้น องค์กรที่จะอยู่รอดคือองค์กรที่มีคุณภาพเท่านั้น
(สิริรักษ์, 2553)
คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่ธุรกิจให้ความ
สำ�คัญเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใน
การให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งตลอดเวลา ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพในการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจากสถาบัน
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ระหว่างประเทศ (World Class Hospital Accredited
by Joint Commission International, JCI) โรงพยาบาล
เอกชนแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง มีบุคคลสำ�คัญทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศเข้ารับบริการเป็นประจำ�  ตัวอาคารได้รับการ
ออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริการเป็น
ไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว มีห้องพักผู้ป่วยในกว่า 300
เตียง มีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่างๆ
โดยเฉพาะ และการให้บริการด้านศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทาง เช่น ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น สำ�หรับบริการ
ของศูนย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู มีหลากหลายรูปแบบทัง้ ในเด็ก
ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุบนพืน้ ฐานของพัฒนาการทางความรู้
ทั ก ษะ เทคนิ ค และวิ ช าการด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ภายใต้การทำ�งานอย่างจริงจัง และมุ่งมั่นของทีมแพทย์
และบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความชำ�นาญเฉพาะทางด้าน
กายภาพบำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด อรรถบำ�บัด สามารถให้
บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย โดยเน้นความสำ�คัญของผูม้ ารับบริการเป็นหลัก
(Customer Focused)
ผลของการศึกษาในศูนย์เวชศาสตร์แห่งนี้ จึง
สามารถนำ�มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในด้านคุณภาพบริการ
ของสถานบริการทางการแพทย์ และทำ�ให้ทราบถึงองค์
ประกอบของคุณภาพบริการด้านใดทีม่ ผี ลต่อระดับความ
พึงพอใจและความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริการได้  ผวู้ จิ ยั จึงได้
กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการที่ได้รับ
ระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู้เข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลของเอกชนทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน
ด้านคุณภาพในระดับสากล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ
คุณภาพการให้บริการ กับความพึงพอใจและความภักดี
ของผู้เข้ารับบริการในสถานบริการด้านการแพทย์
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ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Chen and Chen, 2010)
และโดยมากจะมี ค วามหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง การที่ ผู้
บริโภคได้เกิดการรับรู้ถึงระดับคุณภาพการให้บริการที่
ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งสามารถ
วัดออกมาได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง
(Expectations) และการรับรู้ (Perceptions) ของผู้บริโภค
ที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่รับบริการ (Parasuraman et al.,
1985) ดังนั้น คุณภาพการให้บริการจึงเป็นการวัดระดับ
คุณภาพของการให้บริการที่จะสอดคล้องกับความคาด
หวังของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด สำ�หรับการบริการ
ด้านการแพทย์ คุณภาพของการให้บริการจึงหมายถึงช่อง
ว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรูข้ องผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับ
บริการทางการแพทย์นั่นเอง (Woodside et al., 1989)
ในขณะนี้ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค
(Customer Satisfaction) มักจะมีการนำ�มาใช้สำ�รวจกับ
ผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าของธุรกิจอยูเ่ ป็นประจำ� เนือ่ งจากการ
รู้จักลูกค้าเป็นสิ่งจำ�เป็นในกระบวนการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับองค์กรทุกแห่งที่ต้องการความ
สำ�เร็จเหนือคู่แข่งขัน รวมถึงการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาทางธุรกิจ โดยทัว่ ไป ความพึงพอใจด้านบริการของ
ผู้บริโภคจะหมายถึงความรู้สึกของผู้บริโภคภายหลังจาก
การได้เข้ารับบริการว่ามีความชอบหรือไม่ชอบในบริการ
ที่ได้รับมากน้อยเพียงใด (Woodside et al., 1989) สำ�หรับ
ธุรกิจบริการด้านการแพทย์ Kim et al (2008) ได้ให้ความ
หมายว่า เป็นการทีผ่ ปู้ ว่ ยได้ให้ผลการประเมิน (Judgment)
คุณค่าที่ได้รับจากบริการทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลัง
จากที่ตนได้รับบริการทางการแพทย์ ความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการจึงมีความสำ�คัญต่อธุรกิจการบริการ
ทางการแพทย์ ที่ผู้ให้บริการพยายามสร้างความเข้าใจ
และพยายามที่จะกระทำ�การใดๆ ที่ตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
สำ�หรับความภักดีของผู้บริโภค (Customer
Loyalty) จัดว่าเป็นปัจจัยองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สร้าง
ความมั่งคั่งให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ เนื่องจากลูกค้ามี
การทบทวนวรรณกรรม
การซื้อหรือใช้บริการซํ้าและมีการบอกต่อให้ผู้อื่นให้มี
คุณภาพการให้บริการจึงจัดให้เป็นกลยุทธ์ที่ การซือ้ หรือใช้บริการทีต่ นมีความภักดีอกี ด้วย ความภักดี
สำ�คัญประการหนึ่งที่ธุรกิจได้นำ�มาใช้ในการเพิ่มระดับ ของผู้บริโภคจึงมีความหมายถึงการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติ
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ที่ ดี ต่ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารหนึ่ ง ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากความ
เชื่อมั่น การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการ
ซื้อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา (Da Silva and Alwi, 2008) ความ
ภักดีของผู้บริโภคนั้นสามารถให้ความหมายได้ทั้งในเชิง
พฤติกรรมในการซือ้ (Purchase Behavior) และในมุมมอง
เชิงจิตวิทยา (Psychological) อย่างไรก็ตาม Shukla (2004)
ได้เสนอว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมักเป็นที่นิยม
ในการนำ�มานำ�มาใช้ มากที่สุดเพราะสามารถวัดได้อย่าง
ง่าย โดยความภักดีผบู้ ริโภคคือการทีผ่ บู้ ริโภคมีการซือ้ ซํา้
ในสินค้าหรือบริการเดิม และบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความ
ภักดีในสินค้าและบริการนั้น นอกจากนี้ งานวิจัยจำ�นวน
มากได้นำ�ความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก (Re-visit
Intension) มาใช้วัดระดับความภักดีของผู้รับบริการด้าน
การแพทย์ (Boshoff and Gray, 2004; Kim et al, 2008)
ดังนัน้ ความภักดีของผูร้ บั บริการทางการแพทย์จงึ เป็นดัชนี
ที่สำ�คัญประการหนึ่งที่ใช้วัดระดับความสำ�เร็จหรือการมี
ประสิทธิภาพของธุรกิจด้านสถานบริการทางการแพทย์
มีการศึกษาจำ�นวนมากทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษารายงานใกล้เคียงกันว่า
ระดับคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้นจะมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในธุรกิจ
ภาคบริการ (Cronin et al., 2000; Oyeniyi and Joachim,
2008) สำ�หรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการ
บริการทางแพทย์นนั้ Woodside el al. (1989) แสดงให้เห็น
ว่า ความพึงพอใจของผู้ป่วยทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางในการ
คุณภาพการให้บริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ Kim et al. (2008) รายงานว่า คุณภาพ
การให้บริการในด้านคุณภาพของแพทย์ที่ดี กระบวน
รักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความมั่นใจ
ในการรักษาให้แก่ผปู้ ว่ ย จะส่งเชิงบวกผลต่อระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคนั้น จะเห็น
ได้จากงานของ Cronin et al., 2000) ที่รายงานว่า หาก
ระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการเหนือความคาดหวัง
ของผู้บริโภคแล้ว โอกาสหรือความตั้งใจที่ผู้บริโภคจะ
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กลับมาซือ้ หรือใช้บริการซํา้ อีกจะมีในระดับสูง นอกจาก
นี้ Boshoff and Gray (2004) ได้แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคุณภาพการให้บริการและความ
ภักดีของผู้รับบริการโดยวัดจากระดับความตั้งใจซื้อ จะ
เห็นได้ว่า คุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคได้รับมีผลต่อ
ระดับความภักดีของผู้รับบริการด้วยเช่นกัน

ระเบียบวิธีการวิจัย
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการศึกษาคุณภาพ
การบริการของสถานบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล ผู้วิจัยได้มี
การดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การสุม่ ตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ กำ � หนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะประชากรที่เป็นคนไข้ที่มาใช้
บริการที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของสถานบริการทางการ
แพทย์เอกชนแห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  เนือ่ งจาก
การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารประเภทนี้ ข องผู้ ป่ ว ยนั้ น
สามารถมีทางเลือกอื่นๆ จำ�นวนมาก การแข่งขันธุรกิจ
บริการประเภทนี้จึงอยู่ในระดับที่สูงมาก แต่เนื่องจาก
บริการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลแห่งนี้
มีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับและได้รบั การรับรองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกสถานบริการทางการแพทย์
แห่งนี้เป็นตัวอย่างในการศึกษา
จากสถิติการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของ
ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี พ.ศ.
2552 มีจำ�นวน 7,740 คน จากตารางการกำ�หนดขนาด
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) จำ�นวนตัวอย่าง
ที่ต้องการเท่ากับ 365 หน่วย (ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
.05) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการติดต่อ
ผู้บริหารสถานประกอบการเพื่อขอความร่วมมือในการ
แจกแบบสอบถามแก่คนไข้ที่มาใช้บริการ โดยทำ�การ
เก็บข้อมูลจากคนไข้ของสถานบริการทางการแพทย์แห่ง
นี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2553 ตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 17.00 น. จำ�นวน 400
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็นแบบผู้ตอบเป็น
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ผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-administrative Questionnaire)
เนื่ อ งจากมี ข้ อ จำ � กั ด ด้ า นการเข้ า ไปรบกวนสิ ท ธิ ส่ ว น
บุ ค คลของคนไข้ ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กตั ว อย่ า งตามสะดวก
(Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะ
คนไข้ที่มีความประสงค์จะให้ความร่วมมือโดยสมัครใจ
และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้นจำ�นวน 310
ฉบับ ได้ทำ�การตรวจสอบความถูกต้องและความครบ
ถ้วนของแบบสอบถาม เหลือแบบสอบถามที่สามารถ
นำ � มาวิ เ คราะห์ ไ ด้ จำ � นวน 303 ฉบั บ จากนั้ น จึ ง ได้ นำ �
แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบ
ถ้ ว นเฉพาะฉบั บ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม าลงรหั ส ตั ว เลข
(Code) ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน แล้วจึงนำ�ไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามรายละเอียดข้อ 4 ของ
ระเบียบวิธีวิจัย
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำ�หรับ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการ โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการเข้า
รับบริการต่อเดือน ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการ
และเหตุผลในการเลือกใช้บริการ เป็นคำ�ถามปลายปิด
ให้เลือกตอบซึ่งลักษณะของคำ�ถามปลายปิดมี 2 คำ�ตอบ
(Dichotomous Choice Question) และแบบหลากคำ�ตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) จำ�นวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
ในการบริการของสถานบริการทางการแพทย์ โดยใช้
เครื่องมือ SERVQUAL ที่พัฒนาขึ้นโดย Parasuraman
et al. (1988) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scale) จำ�นวน 20 ข้อ ครอบคลุม
ปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการประเมินคุณภาพทัง้ 5 ด้าน (ด้านภาพ
ลักษณ์ของสถานบริการ ด้านการตอบสนอง ด้านการดูแล
เอาใจใส่ ด้านความน่าเชือ่ ถือ และด้านการให้ความมัน่ ใจ)
โดยผู้ตอบจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการบริการที่ได้รับ
โดยการแสดงระดับความเห็น 5 ระดับตั้งแต่ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (1) ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง (5)
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ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความ
พึงพอใจและความภักดีของผู้รับบริการทางการแพทย์
โดยปรับปรุงจากคำ�ถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Kim et al. (2008)
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Likert Scale) จำ�นวน 9 ข้อ ผูต้ อบจะเป็นผูป้ ระเมินความ
พึงพอใจและความภักดีต่อสถานบริการทางการแพทย์  
โดยการแสดงระดับความเห็น 5 ระดับในทำ�นองเดียวกับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2
สำ�หรับคำ�ถามในส่วนที่ 2 และ 3 นั้น หลังจาก
ทีร่ วบรวมข้อมูลความเห็นของกลุม่ ตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้
นำ�ข้อมูลที่ได้มาทำ�การประเมินค่าคำ�ตอบในแต่ละด้าน
ของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความภักดี
โดยการคำ�นวณค่าเฉลีย่ ของคำ�ตอบในแต่ละประเด็น และ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 = เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 = เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 = เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 = เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 = เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. การทดสอบความน่าเชือ่ ถือและความเทีย่ ง
ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คณะผู้
วิจัยได้ทำ�การแปลจากคำ�ถามต้นฉบับที่ใช้ในการวิจัยที่
ผ่านมาและอ้างถึงในข้อที่ 2 จากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ไทยโดยวิธีการแปลโดยตรง (Forward translation) และ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าคำ�ถามทีแ่ ปลแล้วจะมีความถูกต้องเชือ่ ถือ
ได้ จึ ง ได้ นำ � ร่ า งคำ � ถามเสนอให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นธุ ร กิ จ
ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบด้ า นความ
สอดคล้องเทีย่ งตรง (Validity) และผ่านการนำ�ไปทดลอง
ภาคสนามเบื้องต้น (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30
หน่วยเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบัค
(Cronbach Alpha-Coefficient) ในการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ นั้ น ควรจะมี ค่ า ไม่
น้อยกว่า 0.70 (Hair, 2010) และหลังจากทดสอบพบว่า
แบบสอบถามมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า แยกเป็ น เป็ น
ส่วนๆของแบบสอบถาม ได้นี้
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คุณภาพบริการ (ด้านความเป็นรูปธรรมของ
สถานบริการ)  มีระดับความเชื่อมั่น .79
คุณภาพบริการ (ด้านความน่าเชื่อถือ) มีระดับ
ความเชื่อมั่น .75
คุณภาพบริการ (ด้านการตอบสนอง) มีระดับ
ความเชื่อมั่น .77
คุณภาพบริการ (ด้านการให้ความมัน่ ใจ)มีระดับ
ความเชื่อมั่น .76
คุณภาพบริการ (ด้านการดูแลเอาใจใส่) มีระดับ
ความเชื่อมั่น .73
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีระดับความ
เชื่อมั่น .83
ความภักดีของผูร้ บั บริการ มีระดับความเชือ่ มัน่
.78
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistics analysis) ได้แก่ แจกแจงความถี่
(Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
เพื่ออธิบายข้อมูลทางด้านลักษณะทางประชากร ระดับ

คุณภาพของการบริการที่ผู้รับบริการรับรู้ ความพึงพอใจ
และความภักดีต่อการได้รับบริการของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
อนุมาน (Inferential statistic) ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพของการบริการกับความพึงพอใจและความภักดี
ต่อสถานบริการทางการแพทย์ของกลุ่มตัวอย่าง สำ�หรับ
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจและความภักดี
ของผู้รับบริการทางการแพทย์ จะใช้สถิติการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ในการทดสอบที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
5. กรอบแนวคิดและสมมติฐานของงานวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการที่ได้รับที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีของ
ผู้บริโภคในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ได้กำ�หนดกรอบ
แนวคิดดังภาพที่ 1 และสมมติฐานการวิจัยสำ�หรับการ
ทดสอบสถิติ ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานที่ 1 (H1) ปัจจัยองค์ประกอบของ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อสุขภาพ
สมมติฐานที่ 2 (H2) ปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับระดับความภักดี
ของผู้รับบริการเพื่อสุขภาพ
สมมติฐานที่ 3 (H3) ปัจจัยองค์ประกอบของ
คุณภาพการบริการสามารถนำ�มาใช้ในการพยากรณ์ระดับ
ความพึงพอใจและความภักดีของผูร้ บั บริการเพือ่ สุขภาพ

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา คุณภาพการบริการของสถาน
บริการทางการแพทย์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการ
บริการในระดับสากล สามารถสรุปเป็นประเด็นที่สำ�คัญ
ได้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนไข้ผู้เข้า
รับบริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 66.5)

มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี (ร้อยละ 45.5) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 73.2) ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ46.1) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 44.2) โดยมีความถี่ในการ
เข้ารับบริการ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 56.1) มีระยะ
เวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการ 1 - 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 52.3)
และเหตุผลในการเลือกใช้บริการส่วนใหญ่คือ บริการ
ประทับใจ รองลงมาคือ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และชื่อเสียง
ของสถานประกอบการ ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการที่ได้รับ
คนไข้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น
ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากใน
คุณลักษณะของคุณภาพการบริการในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การดูแลเอาใจใส่ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชือ่
ถือ ด้านภาพลักษณ์ของสถานบริการทางการแพทย์ และ
ด้านการตอบสนอง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการของสถานบริการ
ทางการแพทย์
คุณลักษณะของคุณภาพการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความเห็น
มาตรฐาน
ด้านความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ (Tangible)
4.14
0.56
เห็นด้วยมาก
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)

4.19

0.54

เห็นด้วยมาก

ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)

4.05

0.59

เห็นด้วยมาก

ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)

4.23

0.57

เห็นด้วยมากที่สุด

ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy)

4.24

0.49

เห็นด้วยมากที่สุด

เฉลี่ยความเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการโดยรวม

4.17

0.43

เห็นด้วยมาก
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ในด้านความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ
ทางการแพทย์แห่งนี้ เมือ่ พิจารณารายละเอียดพบว่า คนไข้
ผูร้ บั บริการมีระดับความคิดเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ในประเด็น
ที่เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายสุภาพเหมาะสม ส่วนข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นมาก คือ สถานบริการทางการแพทย์
มีสภาพแวดล้อมปลอดโปร่งเหมาะแก่การเข้ารับบริการ
มี เ จ้ า หน้ า ที่ เ พี ย งพอต่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร มี เ ครื่ อ งมื อ ที่
ทันสมัยพร้อมให้บริการ ตามลำ�ดับ
ในด้านความน่าเชือ่ ถือ เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า
คนไข้ผู้รับบริการมีระดับความคิดเห็นมาก คือ เจ้าหน้าที่ฯ
ให้การบริการโดยไม่มีข้อบกพร่อง มีความสามารถต่อ
การให้บริการอย่างเหมาะสม สถานบริการเป็นหน่วยงาน
เอกชนที่ได้รับความเชื่อถือ อุปกรณ์มีความพร้อมแก่การ
ให้บริการ ตามลำ�ดับ  
ในด้านการตอบสนอง เมื่อพิจารณารายข้อพบ
ว่า คนไข้ผู้รับบริการมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก คือ
เจ้าหน้าที่ฯ ให้การบริการด้วยความคล่องแคล่ว มีความ
ตื่นตัวในการบริการเมื่อผู้เข้ารับบริการร้องขอ มีความ
พร้อมในการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาแก่ผเู้ ข้ารับบริการ และ
สถานบริการทางการแพทย์มีการจัดการและบริการที่
สะดวกรวดเร็ว ตามลำ�ดับ
ในด้านการให้ความมั่นใจ เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า คนไข้ผู้รับบริการมีความคิดเห็นด้วยมาก คือ
เจ้าหน้าที่ฯ ให้บริการด้วยความสุภาพแก่ผู้เข้ารับบริการ
และให้ ค วามปลอดภั ย และมั่ น ใจต่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ยังมีความรู้ความสามารถในการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ทีส่ �ำ คัญให้แก่ผเู้ ข้ารับบริการ
ตามลำ�ดับ
สำ�หรับด้านการดูแลเอาใจใส่ เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า คนไข้ผรู้ บั บริการมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีฯ่ ให้การบริการอย่างเป็นกันเองกับผูเ้ ข้า
รับบริการ และให้บริการด้านต่างๆ ตามที่ผู้เข้ารับบริการ
ร้องขออย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลำ�ดับ ส่วนข้อทีม่ คี วาม
เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
มี ก ารซั ก ถามประวั ติ อาการของผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารอย่ า ง
ละเอียดรอบคอบ ตลอดจนมีการให้บริการกับผู้เข้ารับ
บริการด้วยความใส่ใจ ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจและความภักดีของผู้มารับบริการ
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและความ
ภักดีของคนไข้ผู้มารับบริการต่อสถานบริการทางการ
แพทย์ได้แสดงสรุปในตารางที่ 2 จากข้อมูลที่แสดงจะ
เห็นว่า คนไข้ผรู้ บั บริการมีระดับความพึงใจมากต่อบริการ
ที่ได้รับ โดยได้แสดงความเห็นต่อคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับ
ระดับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากสถานบริการ
ทางแพทย์แห่งนีอ้ ยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทัง้ ในด้านความ
พึงพอใจโดยรวม การบริการทีไ่ ด้รบั ตรงกับความคาดหวัง
ผูร้ บั บริการมีความพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าทีฯ่
และพอใจต่อกระบวนการในการให้บริการของสถาน
บริการทางการแพทย์

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อสถานบริการ
ทางการแพทย์
ความพึงพอใจ/ความภักดี

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความเห็น

ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)

4.09

0.69

เห็นด้วยมาก

ด้านความภักดี (Loyalty)

4.17

0.58

เห็นด้วยมาก

สำ�หรับระดับความภักดีของคนไข้ผู้รับบริการ
ที่มีต่อสถานบริการทางการแพทย์นั้น ข้อมูลในตารางที่
2 แสดงให้เห็นว่า คนไข้ผู้ใช้บริการทางการแพทย์แห่ง
นี้มีความภักดีต่อสถานบริการแห่งนี้ในระดับสูง โดยจะ

เห็นได้จาก ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความเห็นด้วยต่อ
คำ�ถามทีเ่ กีย่ วกับความภักดีของผูบ้ ริโภค เช่น ผูร้ บั บริการ
จะใช้บริการของสถานบริการทางการแพทย์แห่งนีต้ ลอด
ไป แม้ว่าจะมีสถานบริการแห่งอื่นจะมีบริการที่ใกล้เคียง
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กัน นอกจากนี้ ยังจะแนะนำ�เพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้ามา
ใช้บริการที่ศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งนี้เช่นกัน และ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ตอบว่า จะกลับเข้ามาใช้บริการที่
สถานที่แห่งนี้อีกในครั้งต่อไป
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพบริการ ระดับความพึงพอใจและความภักดีของ
ผู้มารับบริการ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพบริการของสถานบริการด้าน
การแพทย์และความพึงพอใจและความภักดีของผู้รับ
บริการทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรของคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของสถานบริ ก ารทางการแพทย์ แ ห่ ง นี้

ทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของ
สถานบริการ (Tangible) คุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ
(Reliability) คุณภาพด้านการตอบสนอง (Response)
คุณภาพด้านความมั่นใจ (Assurance) คุณภาพด้านการ
เอาใจใส่ (Empathy) ตลอดจนคุณภาพการบริการโดย
รวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ระดับความพึงพอใจและ
ความภักดีของผู้มาใช้บริการของสถานบริการทางการ
แพทย์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการยังมีความสัมพันธ์ตอ่ ระดับ
ความภักดีที่ผู้รับบริการจะมาใช้บริการต่ออยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.684)

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการทาง
การแพทย์
ลำ�ดับที่
ชื่อตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
1 คุณภาพด้านความเป็นรูปธรรมของสถาน
1
บริการ (Tangible)
2 คุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) .707** 1
3 คุณภาพด้านการตอบสนอง (Response) .460** .445** 1
4 คุณภาพด้านความมั่นใจ (Assurance)
.542** .580** .420** 1
5 คุณภาพด้านการเอาใจใส่ (Empathy)
.620** .605** .410** .604** 1
6 คุณภาพการบริการโดยรวม
.842** .837** .698** .767** .825** 1
7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
.305** .257** .276** .293** .314** .364** 1
(Satisfaction)
8 ความภักดีของผู้ใช้บริการ (Loyalty)
.432** .415** .291** .409** .436** .498** .684** 1
** นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สำ�หรับการทดสอบสมมติฐานเพื่อใช้ในการ
พยากรณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพการให้
บริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของ
ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ โดยการใช้สถิติการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคุณเป็นสถิติในการทดสอบนั้น ได้
แสดงผลการทดสอบไว้ในตารางที่ 4 จากข้อมูลที่แสดง

ในตารางดังกล่าว จะเห็นว่า ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่
.05 มีเพียงปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง
เท่านั้นที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางการแพทย์   (p-value = .037) โดยสามารถสร้างเป็น
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้

ความพึงพอใจของคนไข้ผู้รับบริการ (Y1) = 2.249 + 0.115*คุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ (X2)
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ในขณะที่ เฉพาะปัจจัยคุณภาพการบริการด้าน แพทย์จะส่งผลต่อระดับความภักดีของคนไข้ที่เข้ามารับ
ความเป็นรูปธรรมของสถานบริการด้านการสร้างความ บริการโดยสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
มั่นใจและด้านการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทาง
ความภักดีของคนไข้ผู้รับบริการ (Y2) = 2.000 + 0.126*คุณภาพด้านความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ (X1)
+ 0.113*คุณภาพด้านการตอบสนอง (X3)
+ 0.161*คุณภาพด้านการเอาใจใส่ (X5)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณของคุณภาพด้านบริการที่มีต่อความพึงพอใจและความ
ภักดี ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์
t-value
p-value
(Coefficients)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Y1)
  Intercept*
2.249
8.380
.000
  คณ
ุ ภาพด้านความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ
(Tangible) (X1)
.115
1.540
.125
  คุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) (X2)
-.036
-.460
.646
  คุณภาพด้านการตอบสนอง (Response) (X3)
.115
2.101
.037
  คุณภาพด้านความมั่นใจ (Assurance) (X4)
.094
1.449
.148
  คุณภาพด้านการเอาใจใส่ (Empathy) (X5)
.145
1.831
.068
   ตัวแบบ (Model)                                         (R-square = 0.140; Adjusted = 0.126)   F = 9.709                    .000
ความภักดีของผู้ใช้บริการ (Y2)
2.000
9.042
.000
  Intercept*
  คณ
ุ ภาพด้านความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ
.126
2.055
.041
(Tangible) (X1)
.079
1.226
.221
  คุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) (X2)
.034
.760
.448
  คุณภาพด้านการตอบสนอง (Response) (X3)
.113
2.111
.036
  คุณภาพด้านความมั่นใจ (Assurance) (X4)
.161
2.470
.014
  คุณภาพด้านการเอาใจใส่ (Empathy) (X5)
  ตัวแบบ ( Model)                                      (R-square = 0.256; Adjusted = 0.243)   F = 20.393                  .000
* Intercept คือค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอยที่เกี่ยวข้อง
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สรุปและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะ
ศึกษาหาระดับคุณภาพของการให้บริการ และทดสอบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆของคุณภาพการให้
บริการกับระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู้รับ
บริ ก ารในสถานบริ ก ารทางแพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ผลจากการศึกษาในเรือ่ ง
นี้ สามารถสรุปประเด็นที่สำ�คัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้มาใช้บริการพบ
ว่า มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการที่สถาน
บริการทางการแพทย์แห่งนีจ้ ากการประเมินคุณภาพการ
บริการทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของสถาน
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการ
ให้ความมัน่ ใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ ซึง่ โดยภาพรวม
แล้วกลุ่มตัวอย่างผู้มาใช้บริการมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการของสถานบริการทางการแพทย์อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก ซึง่ สอดคล้องกับ การรับรองมาตรฐาน
ด้านคุณภาพจากสถาบันระหว่างประเทศ (World Class
Hospital Accredited by Joint Commission International,
JCI) ของสถานบริการด้านการแพทย์แห่งนี้ ผลการศึกษา
ในประเด็นนี้ จึงยืนยันคุณภาพและมาตรฐานของการ
บริการของสถานบริการทางการแพทย์ที่เป็นจุดแข็งที่มี
ความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด ช่วยเสริม
สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ได้ ดี
เนือ่ งจากการเลือกใช้สถานบริการด้านการรักษาพยาบาล
ของคนไข้ ย่อมต้องการ “บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” เพราะหมาย
ถึงสุขภาพที่ดีและชีวิตที่รอดปลอดภัยของผู้ที่มาขอรับ
บริการ (วรรณิกา, 2553)  คณ
ุ ภาพการให้บริการจึงถือเป็น
ปัจจัยที่สำ�คัญที่ธุรกิจจะนำ�มาใช้ในการแข่งขัน
ในบรรดาคุณลักษณะต่างๆ ของคุณภาพบริการ
ข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 พบว่า คนไข้ให้ความเห็นต่อ
คุณภาพบริการในด้านการดูแลเอาใจใส่สงู ทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.24) และด้านความมั่นใจเป็นลำ�ดับถัดมา (ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.23) แสดงให้เห็นว่า สถานบริการทางการ
แพทย์ แ ห่ ง นี้ สามารถตอบสนองความคาดหวั ง ของ
คนไข้ในด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และสามารถ
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สร้างมั่นใจในการเข้ารับบริการได้ดีเช่นเดียวกัน ในขณะ
ที่ แม้ ว่ า คนไข้ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารมี ค วามเห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพ
บริ ก ารด้ า นการตอบสนองในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก แต่
ค่าเฉลี่ยที่ได้ในด้านนี้ของสถานประกอบการกลับมีค่า
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) เมื่อพิจารณาจากข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามจะเห็นว่าคนไข้
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
มีการศึกษาและฐานะดี จึงอาจมีความต้องการหรือความ
คาดหวังด้านการตอบสนองที่รวดเร็วมากกว่าคนไข้ที่
มีการศึกษาน้อย ทั้งนี้ จากรายงานของ Shelton (2000)
พบว่า คนไข้ที่มีระดับศึกษาน้อยจะมีความคาดหวังต่อ
การตอบสนองที่ตํ่า เนื่องจากคนไข้ในกลุ่มนี้ขาดความรู้
เกี่ยวกับระดับคุณภาพของการให้บริการที่แตกต่างกัน  
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การให้บริการกับความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อ
สถานบริการทางการแพทย์พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความพึงพอใจ
และความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริการในระดับปานกลาง (ค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เท่ากับ .364 และ .498 ตามลำ�ดับ)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bloemer et al. (1998) ใน
ขณะที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับ
ระดับความภักดีของผูร้ บั บริการจะมีความใกล้ชดิ มากกว่า
(ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เท่ากับ .684 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Woodside et al. (1989) และ Kim et al.
(2008)   ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า คุณภาพบริการ
ที่ ดี ข องสถานประกอบการมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ให้ ผู้ รั บ
บริการมีความพึงพอใจและมีความภักดีในระดับที่สูง
ขึ้น คุณภาพบริการจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำ คัญประการหนึ่งที่
สถานบริการทางการแพทย์ควรให้ความสนใจในการนำ�
มาปรับปรุงคุณภาพการบริการของตน นอกจากนี้ การที่
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของ
ผู้รับบริการ จึงเป็นการยืนยันแนวคิดทางทฤษฎีว่า หาก
ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจในบริการแล้ว จะเกิดความภักดี
และเกิดการใช้บริการซํ้าบ่อยครั้งหรือมีการบอกต่อให้
ผู้อื่นให้มีการบริการที่ตนมีความภักดีอีกด้วย
นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า การตอบสนอง
อย่างรวดเร็วของสถานบริการทางการแพทย์เป็นปัจจัย
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สำ�คัญที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในขณะที่สิ่งที่เป็นรูปธรรมของสถานประกอบการ เช่น
อาคารและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ดีของสถานที่
บริการ การสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผเู้ ข้ารับบริการ ตลอดจน
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ส่งผลต่อระดับความภักดี
ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการบริการทางการแพทย์ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Bloemer et al. (1998) ที่รายงานถึง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการบริ ก ารและความ
พึงพอใจว่ามีผลภาพลักษณ์ขององค์กรและความภักดีของ
ผู้บริโภคในธุรกิจการบริการด้านการเงิน และสอดคล้อง
กับงานของ Merrilees and Fry (2002) ทีพ่ บว่า ภาพลักษณ์
ขององค์ ก รมี ผ ลทางบวกอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ต่อระดับความภักดีของผู้บริโภคเช่นกัน  ผลการศึกษานี้
จึงเป็นการยืนยันว่า คุณภาพการให้บริการทีด่ จี ะช่วยเสริม
สร้างระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและส่งผลต่อ
ระดับความภักดีของผู้บริโภคที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารที่ ดี จ ะส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ทั้ ง ระดั บ ความ
พึงพอใจและความภักดีของผู้รับบริการทางการแพทย์
กอปรกั บ ในสภาพการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ด้ า นบริ ก าร
ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตอัน
ใกล้จากการเปลีย่ นแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำ�ให้เกิดโอกาสทางการตลาด
จากประชากรของกลุม่ ประเทศอาเซียนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น พร้อมๆ กับการแข่งขันของสถานพยาบาล
จากต่างประเทศก็จะเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอ
แนะเชิงบริหารจัดการดังนี้
1. สถานบริ ก ารทางการแพทย์ จึ ง ควรให้
ความสำ�คัญโดยการศึกษาตรวจสอบระดับคุณภาพการ
ให้บริการของธุรกิจของตน ตลอดจนศึกษาหนทางหรือ
กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การตอบสนองอย่างรวดเร็วของสถาน
บริ ก ารทางการแพทย์ เ ป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ส ร้ า งความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ในขณะที่การสร้างสิ่งที่เป็น
รูปธรรมที่ดีของสถานที่บริการ การสร้างความมั่นใจให้
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แก่ผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ
เป็นอย่างดีจะเป็นส่วนสำ�คัญในการเพิม่ ระดับความภักดี
ของผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการและบอกต่อกันต่อไป
2. สถานบริการทางการแพทย์ควรเน้นการ
ฝึกอบรมพนักงานของตนในทุกระดับให้มีความเข้าใจ
และสามารถนำ�มาซึ่งปัจจัยคุณภาพการบริการดังกล่าว
จึงเป็นความจำ�เป็นทีผ่ บู้ ริหารสถานบริการต้องตระหนัก
และดำ�เนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการจะเกิด
ความพึงพอใจและกลับเข้ามาใช้บริการอีกตลอดไปแม้วา่
จะมีสถานบริการฯ แห่งอื่นจะมีบริการที่ใกล้เคียงกัน
ดังนั้น หากธุรกิจสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจก่อให้เกิดความภักดี
ของผู้ที่เคยใช้บริการที่จะกลับมาใช้บริการมากตามไป
ด้วย ซึ่งในที่สุดจะผลต่อการเพิ่มระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
3. นอกจากนี้ สถานบริ ก ารทางการแพทย์
หลายแห่งจึงต้องปรับตัวและมีการพัฒนากลยุทธ์ด้าน
การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการ (Customer-oriented
Marketing) เป็นสำ�คัญ โดยการสร้างความพึงพอใจด้าน
คุณภาพการให้บริการ อันนำ�ไปสู่ความภักดีของผู้ป่วยที่
เข้ารับบริการ จนกระทัง่ สร้างผลกำ�ไรให้ธรุ กิจอย่างยัง่ ยืน
ได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การศึกษาในครั้งจะมีข้อ
จำ�กัดในด้านกรณีตัวอย่างที่ใช้ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ เ พี ย งแห่ ง เดี ย วที่ ไ ด้ ก ารรั บ รองมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการบริ ก ารในระดั บ สากล ผลของการศึ ก ษา
อาจมีข้อจำ�กัดในการนำ�ไปเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับ
โรงพยาบาลขนาดอื่นในธุรกิจเดียวกันก็ตาม แต่จากการ
ทีผ่ ลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจและความภักดี
ของคนไข้ผรู้ บั บริการสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กบั สถาน
บริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาระดับความ
พึงพอใจและสร้างความภักดีให้เกิดแก่ลูกค้าของตนได้
สำ�หรับการศึกษาในคราวต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ให้ทำ�การศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้กับโรงพยาบาลใน
ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ จะทำ�ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้
เรื่องคุณภาพบริการของสถานบริการทางการแพทย์ที่
กว้างขวางขึ้นต่อไป
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