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รายงานการวิจัย
ความสัมพันธของปจจัยคัดสรรกับคุณภาพบริการตามการรับรูข องผูร บั บริการ
ในคลินิกเสริมความงาม กรณีศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง
สุนิสา ทองทะวัย* และดร. สุทธีพร มูลศาสตร**
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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงบรรยายหาความสัมพันธนี้ มีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) คุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการ
ในคลินิกเสริมความงาม 2) เปรียบเทียบคุณภาพบริการ
ตามการรับรูข องผูร บั บริการในคลินกิ เสริมความงามระหวาง
กลุมที่มีความแตกตางกันในดานเพศ อาชีพ สถานภาพ
สมรส สิทธิการรักษา การรับรูขอมูลขาวสารจากคําบอก
เลา และการรับรูข อ มูลขาวสารจากโฆษณา/ประชาสัมพันธ
3) หาความสัมพันธระหวางอายุ ระดับการศึกษา รายได
จํานวนครั้งในการมารับบริการ การรับรูคุณภาพบริการ
ในอดีตกับคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการ
ในคลินิกเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง
กลุม ตัวอยางคือ ผูร บั บริการจํานวน 394 คน เลือกแบบสุม

อยางเปนระบบ เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบสอบถามประกอบดวย
ขอมูลสวนบุคคลและคุณภาพบริการตามการรับรูข องผูร บั
บริการ ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ JACHO หาคาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาไดเทากับ 0.98 และคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคไดเทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูลโดย
หาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สหสัมพันธแบบเพียรสนั
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพบริการตามการรับรู
ของผูร บั บริการในคลินกิ เสริมความงามโดยภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก 2) ผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในสิทธิ
ในการรักษา การรับรูขอมูลขาวสารจากคําบอกเลาและ
จากโฆษณา/ประชาสัมพันธ รับรูคุณภาพบริการแตกตาง

วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความ
แตกตางในผูร บั บริการทีม่ เี พศ อาชีพและสถานภาพสมรส
แตกตางกัน 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพบริการ
โดยรวมตามการรับรูข องผูร บั บริการอยางมีนยั สําคัญทาง

สถิตทิ รี่ ะดับ .05 ไดแก ระดับการศึกษา (r = 0.142) จํานวน
ครั้งในการมารับบริการ (r = -0.183) สวนอายุ และรายได
ไมพบวามีความสัมพันธ

Abstract
The objectives of this descriptive correlational design were 1) to study the service quality as perceived
by clients in beauty clinic 2) to compare the service quality as perceived by clients in beauty clinic between
the clients who differed in gender, occupation, marital status, reimbursement sources, and information
receiving from verbal and mass-media advertising, and 3) to study the correlation between age, educational
level, income, number of service usage, the perception of previous service quality, and service quality as
perceived by clients in beauty clinic. The sample of 394 clients in beauty clinic at a private hospital was
selected by systematic random sampling. Research tool was a questionnaire including the personal factors
and the service quality based on JACHO. Its content validity index was 0.90 and the reliability coefficient was
0.98. Descriptive statistics, Pearson’s correlation, t-test, and one way ANOVA were used in data analysis.
The results were as follows. 1) Clients perceived service quality in beauty clinic at private hospital
at the high level. 2) Clients who were different in reimbursement sources and information receiving from
message being told, mass-media advertising, perceived service quality differently at p<.05. In contrast,
the clients who were different in gender, occupation, and marital status perceived service quality
indifferently. 3) The service quality was significantly related to education (r = 0.142), number of service usage
(r =-0.183), but age and income were significantly unrelated to the service quality at p <.05.

ความสําคัญของปญหา

เปนผูที่มีทางเลือกมีความตองการที่จะไดรับบริการที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานในระดับทีต่ รงกับความคาดหวัง
ซึ่งถาคุณภาพบริการตามที่รับรูไดอยูในระดับที่มากกวา
ความคาดหวัง จะนําไปสูค วามพึงพอใจในบริการนัน้ และ
ตองการมารับบริการ ณ สถานบริการแหงนัน้ อีก (Parasuraman,
Zeithaml, & Berry, 1985) การบริการเสริมความงาม
มักจะเริ่มดําเนินการจากภาคธุรกิจเอกชน แตในปจจุบัน

การเขาถึงการบริการสุขภาพที่งายขึ้นในปจจุบัน
และแนวโนมการเปลีย่ นแปลงจากการรักษาไปสูก ารบริการ
สงเสริมสุขภาพเสริม (Secondary healthcare) โดยเฉพาะ
บริการเสริมความงาม ดังจะเห็นไดจากขอมูลของผูป ระกอบ
การธุรกิจเสริมความงามพบวาในป พ.ศ. 2547-2551 มี
อัตราการเติบโตเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.81 ตอป (เพียรจิต
สิงหโทราช, 2553) การเติบโตเชนนีส้ ง ผลใหผรู บั บริการซึง่
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โรงพยาบาลใหญ ๆ หลายแหงทัง้ ภาครัฐและเอกชนไดเปด
ใหบริการสุขภาพประเภทนีม้ ากขึน้ อยางไรก็ตามผูท มี่ ารับ
บริการจากโรงพยาบาลเอกชนมักมีความคาดหวังที่จะได
รับบริการดีกวาโรงพยาบาลของรัฐบาล การบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาลเอกชนจึงมีการแขงขันกันคอนขางสูงมาก
แตละสถานบริการจึงจําเปนตองสรางจุดเดนในหลายเรือ่ ง
โดยเฉพาะการเนนความเชี่ยวชาญในแตละดาน อีกทั้ง
พฤติกรรมการรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ใน
ปจจุบนั ความสัมพันธระหวางแพทยกบั ผูร บั บริการไดเปลีย่ น
จากความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวแพทยไปเปนเรื่องของ
การตอรองราคาและการทําการสงเสริมการตลาด การ
เปลีย่ นแปลงไปของมิตกิ ารบริการสุขภาพและความสัมพันธ
ระหวางผูใ หและผูร บั บริการนี้ พยาบาลเปนผูจ ดั การบริการ
ในคลินกิ เสริมความงาม และเอือ้ อํานวยใหเกิดการบริการ
ที่มีคุณภาพดังกลาว จําเปนตองมีขอมูลที่ใชในการตัดสิน
ใจและวางแผนการบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ
การบริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนที่
สนใจศึกษา เปนโรงพยาบาลเอกชนระดับทุตยิ ภูมิ มุง ใหการ
บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและผูร บั บริการ
เกิดความพึงพอใจ มีหนวยงานใหบริการสงเสริมสุขภาพ
คือ คลินิกเสริมความ ใหบริการดานการรักษาโรคผิวหนัง
ศัลยกรรมตกแตง และเวชสําอาง โดยมีผูรับบริการเฉลี่ย
ตอวันจํานวน 25-35 คน จากสถิติผูรับบริการคลินิกเสริม
ความงามป 2555 ผูรับบริการในคลินิกเสริมความงามมี
ความพึงพอใจเพียงรอยละ 78.83 ในขณะทีค่ วามพึงพอใจ
ของผูรับบริการในแผนกผูปวยนอกมีถึงรอยละ 92.50
นอกจากนีย้ งั พบขอรองเรียนในคลินกิ เสริมความงานเกีย่ วกับ
ความเอาใจใสของพยาบาลและเจาหนาที่ ความรวดเร็ว
ของบริการ และปญหาการใหยาผิดพลาด และทีน่ า ทาทาย
ไปกวานี้พบวาบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาลมีคลินิกเสริม
ความงามที่มีชื่อเสียงทางการตลาดเปดใหบริการ จํานวน
4 แหง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงตองมีการปรับกลยุทธใหมี

ความแตกตางเหนือคูแขงทางการตลาด
การศึกษาคุณภาพการบริการจึงเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะ
ชวยพัฒนาการบริการสุขภาพในคลินิกเสริมความงามได
ปจจุบนั ยังไมพบการศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพบริการในคลินกิ
เสริมความงาม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนกลยุทธในการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สงผลใหผรู บั บริการกลับมาใชบริการซํา้ อีกกลายเปนความ
จงรักภักดี และยึดถือเปนการใชบริการที่เปนประจํา โดย
ดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพในเชิงวิชาชีพ
ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาระดับคุณภาพบริการตามการรับรูของ
ผูร บั บริการในคลินกิ เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่ง
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพบริการ
ตามการรับรูของผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในดาน
เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา การรับรูข อ มูล
ขาวสารจากคําบอกเลา และการรับรูขอมูลขาวสารจาก
โฆษณา/ประชาสัมพันธ ในคลินิกเสริมความงามใน
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ ระดับการ
ศึกษา รายได จํานวนครั้งในการมารับบริการ การรับรูคุณ
ภาพบริการในอดีตกับคุณภาพบริการตามการรับรูของ
ผูร บั บริการในคลินกิ เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่ง

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู  รั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก เสริ ม ความงามใน
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกลุมที่มีความแตกตางใน
ดานเพศ อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา และการ
รับรูขอมูลขาวสารจากคําบอกเลา การรับรูขอมูลขาวสาร
จากโฆษณา/ประชาสัมพันธ รับรูค ณ
ุ ภาพบริการแตกตางกัน
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2. อายุ ระดับการศึกษา รายได จํานวนครัง้ ในการ
มารับบริการ การรับรูค ณ
ุ ภาพบริการในอดีต มีความสัมพันธ
กับคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการในคลินิก

เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง เขียนเปน
กรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังนี้

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได
อาชีพ
สถานภาพสมรส
สิทธิการรักษา

คุณภาพบริการตามการรับรู
ความสะดวกในการเขาถึงการดูแล
ความพรอมในการดูแล
ประสิทธิผลของการดูแล
ผลลัพธของการดูแล
ประสิทธิภาพของการดูแล
ความเหมาะสมการดูแล
ความตอเนื่องของการดูแล
การคํานึงถึงความเอาใจใสและ
เอื้ออาทรในการดูแล
ความปลอดภัยในการดูแล
(JCAHO, 1999)

ปจจัยการมารับบริการ
จํานวนครั้งในการมารับบริการ
การรับรูคุณภาพบริการในอดีต
การรับรูคุณภาพบริการจากคําบอกเลา
การรับรูคุณภาพบริการจากโฆษณา/ ประชาสัมพันธ

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจยั เปนการวิจยั เชิงบรรยายหาความ
สัมพันธ (Descriptive correlational design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนผูร บั บริการในคลินกิ เสริมความงาม
ในโรงพยาบาลเอกชน
กลุมตัวอยาง จํานวน 394 คน เลือกโดยการ
สุมอยางเปนระบบ (Systematic random sampling)
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลเปนแบบเลือกตอบและ
เติมคําลงในชองวาง จํานวน 12 ขอ คุณภาพบริการตาม

การรับรูข องผูร บั บริการ ใชแนวคิดของ Joint Commission
on Accreditation of Health Care Organization [JCAHO]
(1999 cited in Phillips, 2000) มีจํานวน 41 ขอ การตอบ
ใชมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และ
เห็นดวยอยางยิง่ กําหนดคะแนน 1-5 ตามลําดับ การแปลผล
ระดับใชเกณฑชว งของคาเฉลีย่ ดังนี้ 1.00 – 1.49 หมายถึง
นอยทีส่ ดุ 1.50 – 2.49 หมายถึงนอย 2.50 – 3.49 หมายถึง
ปานกลาง 3.50 – 4.49 หมายถึงมาก และ 4.50 – 5.00
หมายถึงมากที่สุด และมีคําถามปลายเปดใหแสดงความ
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คิดเห็นและขอเสนอแนะคุณภาพบริการ จํานวน 4 ขอ
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน หาคาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity index [CVI]) ได
เทากับ 0.98 และหาความเที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของCronbach ไดคาเทากับ 0.90
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการในชวงเดือน
ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
การพิทกั ษสทิ ธิข์ องกลุม ตัวอยาง โครงการวิจยั
ไดผา นการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมใน
การวิจัยในมนุษยจากมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียตาม
หนังสือเลขที่ APPSN 2555/12 และไดรับอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลไดจากผูอ าํ นวยการของโรงพยาบาลเอกชนทีศ่ กึ ษา
ผูต อบแบบสอบถาม ไดรบั ขอมูลเกีย่ วกับการวิจยั และการ
เขารวมการวิจัย ใหสิทธิ์ในการตัดสินใจยินยอมเขารวม
โครงการ และไดรบั การรักษาความลับของขอมูลรายบุคคล

โดยไมมกี ารเขียนชือ่ ผูต อบแบบสอบถามและปดผนึกซอง
จดหมายถึงรายบุคคล และนําเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม
ผูว จิ ยั ประสานงานกับหัวหนาแผนกของโรงพยาบาล
เอกชนแหงหนึ่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัย และ
มอบแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ สําหรับแจกใหกับ
กลุมตัวอยางเปนรายบุคคล และรับคืนเมื่อตอบเสร็จแลว
ดวยตนเอง แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมีความสมบูรณ
จํานวน 394 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.5

ผลการวิจัย มีดังนี้
1. ระดับคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับ
บริการในคลินิกเสริมความงามโดยรวมอยูในระดับมาก
(M = 4.10 SD = 0.33) ในรายดานมี 1 ดานที่อยูในระดับ
มากที่สุดคือความปลอดภัยในการดูแล สวนอีก 8 ดานอยู
ในระดับมาก (ตาราง 1)

ตาราง 1 คาเฉลี่ย (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการในคลินิก
เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งโดยรวมและรายดาน (n = 394)
คุณภาพบริการตามการรับรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดานความสะดวกในการเขาถึงการดูแล
ดานความพรอมในการดูแล
ดานประสิทธิผลของการดูแล
ดานผลลัพธของการดูแล
ดานประสิทธิภาพของการดูแล
ดานความเหมาะสมการดูแล
ดานความตอเนื่องของการดูแล
ดานการคํานึงถึงความเอาใจใสและเอื้ออาทรในการดูแล
ดานความปลอดภัยในการดูแล
โดยรวม
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M

SD

ระดับ

4.13
4.12
3.76
4.07
4.06
4.11
4.12
3.90
4.66
4.10

0.40
0.57
0.57
0.52
0.52
0.49
0.51
0.63
0.41
0.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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2. ผูรับบริการที่มีสิทธิในการรักษาและการรับรู
ขอมูลขาวสารจากคําบอกเลาและจากโฆษณา/ประชาสัมพันธ
มากอนรับรูคุณภาพบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2) สวนผูที่มีเพศ อาชีพ และ
สถานภาพสมรสแตกตางกันรับรูค ณ
ุ ภาพบริการไมแตกตาง
กัน

ตาราง 2 เปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการที่มีปจจัยดานการมารับบริการแตกตางกันในคลินิก
เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งโดยใช t-test (n = 394)
ปจจัยดานการมารับบริการ
สิทธิการรักษา
ชําระเงินเอง
บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สวัสดิการ
หางราน/ บริษัทเอกชน/บริษัทประกันชีวิต
การรับรูขอมูลขาวสารจากคําบอกเลา
ไมเคย
เคย
การรับรูขอมูลขาวสารจากโฆษณา/ประชาสัมพันธ
ไมเคย
เคย

3. ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั คุณภาพบริการโดย
รวมตามการรับรูข องผูร บั บริการอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ไดแก ระดับการศึกษา (r = 0.142) จํานวนครัง้
ในการมารับบริการ (r = -0.183) แตไมมีความสัมพันธกับ
การรับรูคุณภาพบริการในอดีต อายุ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ในรายดานพบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกบั
คุณภาพบริการดานความสะดวกในการเขาถึงการดูแล
(r = 0.100) ความพรอมในการดูแล (r = 0.112) และความ

n

M

SD

t

p-value

178

167.61

14.38

-2.504

.013

215

170.90

11.00

81
313

165.31
170.33

15.76
12.00

96
298

165.52
170.51

14.67
12.10

-2.713

-3.328

.008

.001

ปลอดภัยในการดูแล (r = 0.252) จํานวนครัง้ ในการมารับ
บริการมีความสัมพันธกบั คุณภาพบริการดานความสะดวก
ในการเขาถึงการดูแล (r = -0.205) และความพรอมในการ
ดูแล (r = -0.128) การรับรูคุณภาพบริการในอดีต มีความ
สัมพันธในระดับตํ่ากับคุณภาพบริการดานประสิทธิภาพ
ของการดูแล (r = 0.111) และมีความสัมพันธทางบวกกับ
ดานความปลอดภัยในการดูแล (r = 0.170) (ตาราง 3)
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ตาราง 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนครั้งใน
การมารับบริการและการรับรูค ณ
ุ ภาพบริการในอดีต กับคุณภาพบริการโดยรวมและรายดานตามการรับรูข อง
ผูรับบริการในคลินิกเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง (n = 394)
คุณภาพบริการในรายดาน

อายุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0.030
0.075
-0.030
-0.290
-0.660
0.24
0.041
-0.009

ความสะดวกในการเขาถึงการดูแล
ความพรอมในการดูแล
ประสิทธิผลของการดูแล
ผลลัพธของการดูแล
ประสิทธิภาพของการดูแล
ความเหมาะสมของการดูแล
ความตอเนื่องของการดูแล
การคํานึงถึงความเอาใจใส
และเอื้ออาทรในการดูแล
9. ความปลอดภัยในการดูแล
โดยรวม

ระดับ รายไดเฉลีย่ จํานวนครัง้ ใน การรับรูค ณ
ุ ภาพ
การศึกษา ตอเดือน การมารับบริการ บริการในอดีต
0.100*
0.070
-0.205*
-0.011
0.112*
0.050
-0.128*
0.030
0.032
0.050
-0.078
-0.013
0.021
-0.021
-0.102
-0.067
0.064
0.036
-0.103
0.111*
0.085
-0.011
-0.064
0.097
0.057
-0.027
-0.089
0.051
0.085
0.026
-0.052
0.000

0.050
0.016

0.252*
0.142*

0.080
0.050

-0.101
-0.183*

0.170*
0.056

*p < .05

การอภิปรายผลการวิจัย

และสงผลใหคณ
ุ ภาพบริการโรงพยาบาลตามการรับรูข อง
ผูร บั บริการอยูใ นระดับมาก โดยผูร บั บริการคาดหวังในการ
บริการมากที่สุดในเรื่องรูสึกปลอดภัยที่มาใชบริการใน
โรงพยาบาล (Youssef, New, & Board, 1996)
2. ผูรับบริการที่มีสิทธิในการรักษาและการรับรู
ขอมูลขาวสารจากคําบอกเลาและจากโฆษณา/ประชาสัมพันธ
มากอนมีการรับรูคุณภาพบริการแตกตางกัน เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้กลุมผูใชสิทธิในการรักษาไดแก
กลุมสิทธิบัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สวัสดิการหางราน/
บริษทั เอกชน/บริษทั ประกันชีวติ มีการรับรูค ณ
ุ ภาพบริการ
ดีกวากลุมชําระเงินเอง เนื่องจากผูรับบริการสวนใหญใช
สิทธิประกันชีวิต จึงไมไดคาดหวังในการบริการที่จะไดรับ
สูงเหมือนผูที่ชําระเงินเอง เพราะผูที่ชําระเงินเองมีโอกาส

1. คุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการที่
ไดรบั ในคลินกิ เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่
โดยรวมและรายดาน 8 ดานอยูใ นระดับมาก สวนอีก 1 ดาน
คือความปลอดภัยในการดูแลอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
คลินิกเสริมความงามที่ศึกษามีการปฏิบัติงานภายใตขอ
กําหนดมาตรฐาน Patient safety goal ตามนโยบายของ
โรงพยาบาล ทําใหผลการตรวจรักษามีความปลอดภัย มี
คุณภาพ ไดมาตรฐานบนพืน้ ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนผูใหบริการมีความชํานาญในการใชอุปกรณ/
เครื่องมือที่เกี่ยวของในการใหบริการ สอดคลองกับสมัย
บัวแกว (2548) ที่พบวา การนําการประกันคุณภาพมาใช
ทําใหบคุ ลากรสามารถใชศกั ยภาพทีม่ อี ยูใ นการปฏิบตั งิ าน
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ในการเลือกใชบริการเพื่อเขาถึงการบริการไดมากกวา
สามารถเปรียบเทียบการบริการจากสถานบริการตาง ๆได
มากกวา ชึง่ สนับสนุนแนวคิดของ Parasuraman และคณะ
(1988) และสอดคลองกับ เกศศิรนิ ทร สุจาคํา (2553) มัทนา
โสภิพฒ
ั น (2552) จรรยา พรหมมาลี, สาวิตรี เทียนชัย, ทรงศิริ
นิลจุลกะ และศรีศุภลักาณ สิงคาลวณิช (2551) ที่พบวา
ผูร บั บริการทีม่ คี วามแตกตางกันในเรือ่ งสิทธิคมุ ครองดาน
การรักษา มีการรับรูต อ บริการทีไ่ ดรบั แตกตางกัน นอกจาก
นีผ้ รู บั บริการทีเ่ คยรับรูข อ มูลขาวสารจากการบอกเลาและ
จากโฆษณาประชาสัมพันธมากอน ยอมมีเจตคติที่ดีมา
กอนแลว จึงเลือกใชบริการแหงนี้ เมือ่ ไดมาใชบริการจึงเกิด
ความประทับใจ สนับสนุนแนวคิดของ Parasuraman และ
คณะ (1988) ระบุวา สิง่ ทีม่ ผี ลตอการรับรูแ ละความคาดหวัง
ของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับนั้นเกิดจากคําบอกเลา
ปากตอปาก และการสื่อสารหรือประชาสัมพันธจากผูให
บริการสูผูรับบริการใหไดรับทราบ
สวนผูรับบริการที่มี เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส
ตางกันรับรูค ณ
ุ ภาพบริการในคลินกิ เสริมความงามไมแตกตาง
กันซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั เนือ่ งจากการบริการ
ในคลินิกเสริมความงามไมใชการรักษาพยาบาล แตเปน
บริการสงเสริมทางดานสุขภาพ จึงทําใหผูรับบริการไมวา
จะเปนเพศ อาชีพ หรือสถานภาพสมรสใดก็ตามยอม
ปรารถนาในคุณภาพบริการที่คลายกัน คือไดรับบริการที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ ทําใหหายจากอาการที่เปน เมื่อ
ไดรบั การตอบสนองอยางเหมาะสมก็จะพึงพอใจในบริการ
และรับรูคุณภาพบริการไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
ทรวงทิพย วงศพันธ (2541) และสุพัตรา เหลี่ยมวรางกูล
(2540) ทีพ่ บวา เพศ อาชีพ และสถานภาพสมรสทีแ่ ตกตาง
กันไมมีผลตอความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการ
3. ระดับการศึกษา จํานวนครัง้ ในการมารับบริการ
และการรับรูค ณ
ุ ภาพบริการในอดีตมีความสัมพันธกบั การ
รับรูค ณ
ุ ภาพบริการในคลินกิ เสริมความงามนัน้ เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผูรับบริการสวนใหญสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรียอ มเขาใจในคุณภาพการบริการ
และประเมินการบริการในทุกดานได จํานวนครั้งในการ
มารับบริการมีความสัมพันธทางลบในระดับตํา่ กับการรับรู
คุณภาพบริการในความสะดวกในการเขาถึงการดูแลและ
ความพรอมในการการดูแล เปนเพราะผูร บั บริการสวนใหญ
จําเปนตองมาตามสิทธิของการรักษา เชน สิทธิประกันชีวติ
บางครั้งผูรับบริการกลุมนี้อาจไมมีทางเลือก และตองการ
มารับการรักษาหลายครัง้ จึงทําใหผทู มี่ ารับบริการหลายครัง้
สะสมความเบื่อหนายจากการรอคอยและการรักษาได
การรับรูค ณ
ุ ภาพบริการในอดีตมีความสัมพันธทาง
บวกระดับตํ่าในรายดานประสิทธิภาพของการดูแลและ
ดานความปลอดภัยในการดูแล เนื่องจากผูที่เคยมารับ
บริการอาจพบวาผลลัพธทไี่ ดหลังการรักษาไมมขี อ ผิดพลาด
จึงมารับบริการครัง้ นีอ้ กี เมือ่ บุคคลนัน้ ไดรบั การตอบสนอง
ที่ตรงกับความตองการ จึงทําใหเกิดการยอมรับ และการ
รับรูท ดี่ ใี นการรับบริการครัง้ ตอไป (Parasuraman, Zeithaml
& Berry, 1985)
ผลการวิจยั ทีไ่ มเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ไดแก
อายุ และรายไดเฉลีย่ ไมมคี วามสัมพันธกบั คุณภาพบริการ
ตามการรับรูของผูรับบริการ สอดคลองกับ Gronroos
(1998) สุพตั รา เหลีย่ มวรางกูล (2540) ทรวงทิพย วงศพนั ธ
(2541) อนงค เอื้อวัฒนา (2542) ประวีณา ยงประพัฒน
(2544) จรูญ ดวงพร ชุตมิ า เรืองเดชอนันต นุชนารถ มโนมัย
และวิภาภัทร วีระวัฒกานนท (2549) ศิริพร สิทธิโชคธรรม
(2550) โชษิตา แกวเกษ (2552) ทีไ่ มพบความสัมพันธของ
อายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการรับรูคุณภาพบริการ
ของผูรับบริการเชนกัน

ขอเสนอแนะ
1. ผูบ ริหารโรงพยาบาลและฝายการพยาบาลควร
ปรับปรุงคุณภาพดานความสะดวกในการเขาถึง และความ
พรอมในการดูแล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและผลลัพธ
ของการดูแล ความเหมาะสม ความตอเนื่องของการดูแล
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การคํานึงถึงความเอาใจใสและเอื้ออาทรในการดูแล และ
ดํารงรักษาคุณภาพ ดานความปลอดภัยในการดูแลอยูใน
ระดับมากที่สุด

2. ควรศึกษาวิจยั คุณภาพบริการดานสุขภาพหรือ
พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพบริการตอไป
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