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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to 1) study the factor affected to satisfaction 
and attention of clients who receive the services 2) to analyze of structural causal of 
clients who receive the services from the hospital registered with the Stock Exchange 
in Bangkok. A questionnaire that was examined content validity was used as an 
instrument for data collection from samples that uses service more than 1 time at 9 
hospital registered with the Stock Exchange in Bangkok. The samples were randomly 
selected with quota sampling method, totaling 400 samples. Data were analyzed 
Factor Analysisand Path Analysisto check the consistency of the structural equation 
model.  

The results show that the causal structure of the intention of clients who 
receive the services consists of four variables:  Service Quality, Logistics Service Quality, 
Satisfaction and intention. The conceptual model aligns with the empirical data (Chi-
square=100.035, Chi-square/df=1.531, df=195, p=0.003, GFI=.973, CFI=.995, RMR=.012, 
RMSEA =.037, MFI=.986) The finding of this research indicate that the factor affected 
to intention of clients who receive the services from The hospital registered with the 
Stock Exchange in Bangkok Significantly: Service Quality, Logistics Service Quality and 
Satisfaction.  The Logistics Service Quality is positively correlated with quality of service 
and indirect influence on the intended use of the service Passed through the 
satisfaction of clients. The results of the research link between logistics service quality 
and service quality. Especially the logistics knowledge that benefits the health business 
more.  

Keywords: Service Quality, Logistics Service Quality, Satisfaction, Intention 
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บทท่ี  1 

บทน้า 
 

1.1  ทีม่าและความส้าคัญ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาระบบบริการสุขภาพโดยภาพรวมของประเทศไทยประสบปัญหาที่ส าคัญ  

หลายอย่าง เช่น ประสิทธิภาพการรักษา คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมการจัดสรรทรัพยากรและ
บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีมี 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคน ความแออัดของผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสที่มาใช้บริการไม่ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับยาที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันและเกิดปัญหาการร้องเรียนต่อการบริการที่ได้รับ  
(วิจัยกรุงศรี, 2560) ด้วยเหตุที่การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐมีผู้เข้ารับบริการเป็นจ้านวนมาก  
เมื่อเทียบกับก้าลังการให้บริการของบุคคลากรทางการแพทย์ที่จ้ากัดของโรงพยาบาลภาครัฐส่งผลให้  
การเข้ารับบริการใช้เวลานาน  และไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงท้าให้ผู้ใช้บริการที่มีก้าลังทรัพย์
บางส่วนหันมาเลือกใช้บริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีการให้บริการอย่างทั่วถึง
และใช้เวลาในการเข้ารับบริการน้อยกว่า โรงพยาบาลของรัฐบาล 

แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2560 คาดว่า “เติบโตอย่างต่อเนื่อง” จากภาพที่ 1.1 
แสดง ให้เห็นว่าแนวโน้มรายจ่ายเพ่ือสุขภาพปี 2555-2559 ที่เพ่ิมขึ้นในทุกปีตอกย้้าให้เห็นถึงความ
ต้องการ ใช้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) กระแสความนิยมดูแลสุขภาพ
ที่เพ่ิมขึ้น  2) การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น  Medical Hub ของเอเชียโดยก้าหนด
และด้าเนินการ ตามแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
(พ.ศ.2559 -2568) 3) ความมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ
การรักษา การบริการ และค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน 
JCI (Joint Commission International) ถึง 50 แห่ง 4) การขยายฐานลูกค้าผู้ประกันตนกับกองทุน
ประกันสังคมส่งผลให้มีรายได้ สูงขึ้น (ณัฐพล วุฒิรักขจร, 2560) 
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ภาพที่ 1.1 แสดงรายจ่ายสุขภาพปี 2555-2559 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
 
อัตราก้าไรสุทธิเฉลี่ยของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2559 ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 

2559 โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีก้าไรสุทธิสูงถึงร้อยละ 13.3 (ปี 2558  
อยู่ที่ร้อยละ 13.4) แบ่งเป็นรายได้รวม 137,463 ล้านบาท และก้าไรรวม 18,348 ล้านบาท ขยายตัว
จากปี 2558 ร้อยละ 7.5 และ 7.3 ตามล้าดับ และยังสูงกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP โรงพยาบาล
เอกชนจึงจ้าเป็น ต้องพยายามขยายฐานลูกค้าเพ่ือดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่  ๆ และเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสะท้อน ให้เห็นถึงมูลค่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี  
2559 ที่แตกต่างกัน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2559 มีผล
การด้าเนินงานที่ดี อย่างไร ก็ตามจากการประกาศงบการเงินของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2560 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์โดยก้าไรสุทธิปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากจ้านวนผู้ใช้บริการชาวไทย และชาวต่างชาติบางส่วนลดลงดังตารางที่ 1.1 

 
 
 
 

  

312,404.

331,703.

346,389.

361,070.

381,387.4

0. 50,000. 100,000. 150,000. 200,000. 250,000. 300,000. 350,000. 400,000. 450,000.

2555

2556

2557

2558

2559

ค่าใช้จ่ายสุขภาพ (ราคาปีปัจจุบัน) หน่วย : ล้านบาท



3 

 

ตารางท่ี 1.1 มูลค่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2559 

      ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :SET.  
 
นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงในธุรกิจเอกชนมีสาเหตุจากหลายปัจจัยคือ 1) ภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟ้ืน

ตัว ค่อนข้างช้า ค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้กลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางที่เคยใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนเริ่มมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐหรือเลือกซื้อยาจากร้านขายยามารับประทานเอง 2) ขาด
บุคลากรทาง การแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เนื่องจากแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วน
ใหญ่ประจ้าอยู่ที่ โรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนี้การเปิด AEC ท้าให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้แพทย์เฉพาะทางและแพทย์ที่มีความสามารถด้านภาษามีจ้านวนไม่
เพียงพอ 3) ค่าบริการทาง การแพทย์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้นทุนทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยี 
การรักษารวมถึงยาและเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ มีแนวโน้มปรับราคาขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ชะลอการตัดสินใจเข้ามารักษาในไทยและ 4) การแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้ประกอบการภาครัฐ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐที่มีชื่อเสียงได้ปรับตัว โดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับ
โรงพยาบาลเอกชน (ศูนย์วิจยเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน, 2560) 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ 
โดย นอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันซึ่งเร่งขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่จาก ธุรกิจอ่ืนที่ปรับโมเดลสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากมองว่าเป็นธุรกิจที่มี “ความเสี่ยงต่้า” 
และมีโอกาส สร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว อีกทั้งยังสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจ
ด้านสุขภาพกันแพร่หลาย โดยมูลค่าการลงทุนจะค่อนข้างสูงและกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ อาทิ 
กลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง (โรงพยาบาลวิมุตติคาดเปิดปี 2563) กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International 

โรงพยาบาล รายได้รวม 
)ล้านบาท(  

ก้าไรสุทธิ 
)ล้านบาท(  

อัตรา 
ก้าไรสุทธิ 

2559 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 
กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ 70,496 8.1 8,386 5.9 11.9 
ร.พ.บ้ารุงราษฎร์ 18,128 1.0 3,626 5.6 20.0 
ร.พ.สมิติเวช 10,210 1.0 1,366 0.7 13.4 
กลุ่ม ร.พ.เกษมราษฎร์ 6,610 12.9 753 42.9 11.4 
ร.พ.วิภาวด ี 5,917 5.9 678 -7.8 11.5 
โรงพยาบาลอื่น ๆ 26,102 12.6 3,539 13.4 13.6 
รวม 137,463 7.5 18,348 7.3 13.3 
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Hospital ปี 2563) กลุ่ม อ่ืน  ๆ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครือไทยเจริญ  
คอร์ปอเรชั่น (TCC Group) จึงคาดว่า จ้านวนโรงพยาบาลและเตียงผู้ป่วยจะเพ่ิมขึ้นอีกมาก  
การแข่งขันในธุรกิจจึงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งด้านราคาและบริการ ตลอดจนการแย่งชิงบุคลากรทาง
การแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลรัฐบาล บางแห่งที่พัฒนาระบบการให้บริกา รใน
มาตรฐานเดียวกับเอกชน ซึ่งรวมถึงการให้บริการเฉพาะทาง และการให้บริการนอกเวลาราชการ  
(เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี) โดยมีข้อได้เปรียบด้านชื่อเสียง เทคโนโลยี และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล
เอกชนมุ่งยกระดับประสิทธิภาพและการบริการสู่มาตรฐานสากล เพ่ือดึงดูดผู้ใช้บริการช่วยหนุน  
การเติบโตของรายได้ในระยะยาว โรงพยาบาลขนาดใหญ่มุ่งเน้นกลยุทธ์ ควบรวมกิจการ (Merger & 
Acquisition: M&A) เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายโดยเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาล ที่ท้าก้าไรดีอยู่แล้ว  รวมทั้งมี 
การลงทุนเพ่ิมปริมาณและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนี้โรงพยาบาลเอกชนจึงต้องพยายามสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการนั่น  คือ คุณภาพบริการที่ดีหาก
โรงพยาบาลสามารถสร้างระดับผลการบริการที่สูงเกิดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการที่ตรงจุดก็สามารถสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ ส่งผลให้ผู้รับบริการกลับเข้ามา
ใช้บริการซ้้าอีก ซึ่ง บทบาทหน้าที่การให้บริการของโรงพยาบาล คือ การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย
รวมถึงส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงกระบวนการในการรักษาแต่ละขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดข้อผิดพลาดได้ ฉะนั้นแล้วการมีระบบการจัดการที่ดีนับเป็นสิ่งส้าคัญต่อคุณภาพการรักษาและ
การบริการในโรงพยาบาล นั่น คือ ระบบโลจิสติกส์สุขภาพซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการไหล   
การจัดการการไหล (Flows/Links) ในที่นี้ คือการไหลของผู้ป่วย (Patient Flow) และการไหลของ
วัสดุ (Material Flow) ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ผลแลป ผลตรวจ เวชระเบียน ผลเอ็กซเรย์ เป็นต้น 
(ดวงพรรณ กริชชาญชัยและคณะ, 2559) 

โดยปัจจุบันการจัดการทางด้านโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทางด้านห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) หรือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้้าถึง
ปลายน้้า ไม่ได้ถูกน้าไปใช้เฉพาะภาคการขนส่ง คลังสินค้า ชิปปิ้ง และเฟรดเท่านั้น แต่ได้เพ่ิมบทบาท
เข้าไปมีส่วน ส้าคัญในภาคอุตสาหกรรมบริการ อาทิเช่น โรงพยาบาลโดยเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้
ตั้งหน่วย ธุรกิจชื่อว่า “National Healthcare Systems : NHS” ขึ้นมาและประสบความส้าเร็จอย่าง
สูงในการลด ต้นทุนสินค้าคงคลัง ความรวดเร็ว และความถูกต้องของการขนส่งยา เวชภัณฑ์ เอกสาร
ทางการแพทย์ส่งตรวจ (Specimen) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยี 
การขนส่งอัจฉริยะ หรือ Mobile Transporter ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่น้า
ระบบนี้มาใช้    
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จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตเรื่องปัจจัยคุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและ 
ความจงรักภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ศาสตร์ พบว่าคุณภาพบริการโลจิสติกส์มี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจและมีผลทางอ้อมต่อความจงรักภักดี  โดยส่งผ่านความพึงใจของ
ผู้รับบริการ (วิภวัลย์ แซ่โง้ว , 2557) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญของคุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
และจากผลการวิจัยของ สมฤดี ธรรมสุรัติ  (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณภาพบริการมีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบ าลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น พบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการและปัจจัยคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหา
นคร ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการและด้านความเห็นอกเห็นใจไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (สมฤดี ธรรมสุรัติ ,  2554) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
Parasuraman et al., (1985) ที่กล่าวถึงการรับรู้คุณภาพบริการเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบของ
ความคาดหวังของลูกค้ากับบริการที่ได้รับจริง ซึ่งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะผล
จากการบริการเท่านั้น แต่เป็นการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของการบริการที่ได้รับกล่าวถึงมิติ
ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงคุณภาพบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ (Assurance)  ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) (Parasuraman 
et al., 1985) และปัจจัยที่ก้าหนดความส้าเร็จของคุณภาพบริการมีจ้านวนมากตามแนวความคิด 
“SERVQUAL” ที่มีการศึกษาปัจจัยดังนี้ความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบ ความสามารถ หลักการ
เข้าถึงความสุขภาพ การสื่อสาร ความไว้วางใจซึ่งกัน และกันความปลอดภัย ความเข้าใจ และการรับรู้
ที่มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดด้านคุณภาพบริการ 5 ด้านของ Parasuraman  
et al., (1985) ผนวกกับคุณภาพบริการด้านกระบวนการจัดการโดยการใช้โซ่อุปทานเข้ามาเก่ียวข้อง 
ภายใต้โลจิสติกส์สุขภาพ เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวข้างต้นว่ามีผลต่อความตั้งใช้บริการ 
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เฉพาะกลุ่มที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 9 แห่ง ในชื่องานวิจัยว่าบุพปัจจัยที่ส่งต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้เป็น
แนวทางต่อการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการในด้านต่าง ๆ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
โรงพยาบาลในต่างประเทศและรองรับการให้บริการชาวต่างประเทศเพ่ือที่จะท าให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุพปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าใน

โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่  

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
H1: คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H2.1: คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่ 

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H2.2: คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่   

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H3: ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับ  

ตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H4: คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน และความพึงพอใจมีอิทธิพล

ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผลการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุพปัจจัยที่มีส่งผลต่อการตั้งใจ

เลือกใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปเป็น กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1.2 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 1.2 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภาพบริการโลจิสติกส์  
(ธัชกุล กัลยาธุวานนท์และคณะ, 2552) การตั้งใจเลือกใช้

บริการซ้้า 
(Zeithamal, 1990) 

 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

Aday & Andersen 
(1975) คุณภาพบริการ SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry,1988) 
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1.5  ประโยชน์ของการวจัิย 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ รวมถึงน้าผลการศึกษาที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการก้าหนดแผนทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศและรองรับการให้บริการชาวต่างประเทศเพ่ือที่จะท้าให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.6  ขอบเขตของการวิจัย  
การศึกษาเรื่องบุพปัจจัยคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกของผู้ใช้บริการ ซ้้า

โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 1.6.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ 5 ด้าน ได้แก่  
1.1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)  
1.2) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability)  
1.3) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness)  
1.4) ด้านการสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance)  
1.5) ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  

2) ปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์ ทั้ง 9 ด้านได้แก่  
2.1) ด้านคุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal Contact Quality)  
2.2) ด้านปริมาณการสั่งซื้อ (Order Release Quantities)  
2.3) ด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality)  
2.4) ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering Procedures)  
2.5) ด้านความถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order Accuracy)  
2.6) ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order Condition)  
2.7) ด้านคุณภาพในการสั่งซื้อ (Order Quality)  
2.8) ด้านการจัดการกับการสั่งซื้อที่มีปัญหา (Order Discrepancy 

Handling) 
2.9) ด้านการตรงต่อเวลา (Timeliness)  

1.6.1.2 ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variables) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ 



8 

 

1.6.1.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของ
ผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.6.2  ขอบเขตด้านประชากร 
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอนและไม่ทราบ

สัดส่วนประชากร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค้านวณได้จากสูตรของ  W.G. Cochran โดยก้าหนด
ระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 
2549) 

1.6.3  ขอบเขตด้านสถานที่ 
ผู้วิจัยได้ก้าหนดสถานที่ท่ีใช้ในการศึกษาเรื่องบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้

บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด 9 แห่งคือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ้ากัด(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ จ้ากัด 
(มหาชน) บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ้ากัด 
(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามค้าแหง จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ศิครินทร์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท 
สมิติเวช จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี 
จ้ากัด (มหาชน) (www.set.co.th)   

1.6.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมระหว่างเดือน

สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2561 
 

1.7  นิยามศัพท์ 
โรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็นบริษัทจ้ากัด และบริษัท

มหาชนจ้ากัด ด้วยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลทาง ด้าน
โรคตา โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น บางแห่งก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งในกลุ่มบริษัทเดียวกัน  (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, ออนไลน์)  

ระบบโลจิสติกส์สุขภาพ หมายถึง การจัดการใน 3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ 1) การจัดการ 
การไหล (Nodes & Links) 2) การบริหารจัดการทรัพยากร (Materials Management) และ 3)  
การจัดการสารสนเทศ (Information Management) การจัดการการไหล (Flows/Links) ที่กล่าวถึง
นั้นคือ การไหลของผู้ป่วย (Patient Flow) และการไหลของวัสดุ (Material Flow) ได้แก่ ยา 
เวชภัณฑ์ ผลและผลตรวจเวชระเบียน ผลเอ็กซเรย์ เป็นต้น (ดวงพรรณ กริชชาญชัย และคณะ, 2557) 

คุณภาพบริการโลจิสติกส์ คือ การสร้างให้เกิดอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งถือ
เป็นส่วนประกอบทางการตลาดที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งคุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
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ประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ ด้านคุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล ด้านปริมาณการสั่งซื้อ ด้านคุณภาพ 
สารสนเทศ ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ ด้านความถูกต้องในการสั่งซื้อ ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ ด้านคุณภาพ 
ในการสั่งซื้อด้านการจัดสรรเวลา และด้านการจัดการบริการที่มีปัญหา  

คุณภาพบริการ (Service Quality) คือ สิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริการใน 
การให้บริการลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพ (Ziethaml, Parasuraman& Berry, 2013)  
การบริการซึ่ งเป็นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้าน คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2)  
ความน่าเชื่อถือ 3) การตอบสนองลูกค้า) 4) การให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า 5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า  

ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยที่ต่างกันซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ความสะดวกที่ได้รับจาก 
การบริการการประสานงานของการบริการอัธยาศัยความสนใจของผู้รับบริการความสนใจต่อข้อมูลที่
ได้รับจากการบริการค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ  (Aday& 
Andersen, 1975) 

ความตั้งใจใช้บริการซ้้า คือ ความตั้งใจซื้อหรือความตั้งใจใช้บริการเป็นกระบวนการที่เป็น
เหตุ เป็นผลอันเกี่ยวข้องกับจิตใจของลูกค้าที่แสดงถึงการวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ของลูกค้า โดยเป็นการพิจารณาถึงประโยชน์ของสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง  
อันสะท้อนถึง ความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าและยังส่งผลถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าในอนาคต
ของลูกค้า (Zeithamal, 1990) 



บทท่ี  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษา เรื่องบุพปัจจัยที่มีส่งต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา
ค้นคว้าและทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) จากเอกสารบทความทางวิชาการ 
รวมไปถึงงานวิจัยจาก แหล่งต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องทางทฤษฎี เพ่ือก้าหนดสมมติฐาน และออกแบบ
เครื่องมือโดยผู้วิจัยได้มี การน้าเสนอแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 

2.1 ระบบโลจิสติกส์ภายในโรงพยาบาล 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพบริการ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  ระบบโลจิสติกส์ภายในโรงพยาบาล 
โลจิสติกสเปนศาสตรซึ่งมีตนก้าเนิดมาจากการจัดสงอาหาร และอาวุธในกองทัพทหารของ

สหรัฐในสงครามโลก ท้าใหกองก้าลังของสหรัฐมีความแข็งแกรงและเปนผูชนะสงครามในที่สุด 
หลังจากนั้นโลจิสติกสก็ถูกกลาวถึงและน้าไปใชในวงการธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การลด 
ตนทุน และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ส้าหรับประเทศไทยแลวศาสตรทางดานนี้ยังถือวาเปนเรื่อ
งใหม โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจดานสุขภาพ โลจิสติกส หมายถึง ระบบการจัดการการเคลื่อนยายและ
จัดเก็บสินคาตั้งแต่สินคานั้นยังเปนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตจนกระทั่งสินคานั้นเปนถูกสงออก
ไปใหกับผูบริโภคหนวยสุดทายอยางมีประสิทธิภาพโดยหัวใจส้าคัญของโลจิสติกส คือ ถูกชนิด  
ถูกจ้านวน ถูกเวลา ถูกสถานที่  และถูกราคา การบริหารโลจิสติกสในธุรกิจสุขภาพ (Healthcare 
Business) โดยทั่วไปมีหลักการคลายกับธุรกิจอ่ืน ๆ แตแตกตางกันที่เปาหมายสูงสุดของธุรกิจ ซึ่ง
ธุรกิจอ่ืนอาจมีเปาหมายเพ่ือยอดขายสูงสุด ก้าไรสูงสุด หรือสรางตนทุนต่้าสุด แตการบริหารโลจิสติกส
ในธุรกิจสุขภาพจะเนนความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) เปนเปาหมายแรก การลดตนทุน
เปนเพียงเปาหมายรองเทานั้น การบริหารโลจิสติกสในธุรกิจสุขภาพไดเริ่มเขามามีบทบาทกับวงการ
สาธารณสุขมากขึ้น ทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความตื่นตัว อย่างไรก็ตามเรื่องตนทุนโลจิสติกสของประเทศ
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ไทยยังคงอยู ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบ ญี่ปุน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ท้าใหความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศไทยในตลาดโลกยังไมดีนัก (ณรงคฤทธิ์ กาละพุฒ, 2553)  

ความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (Patient Safety) ถือเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญทาง
การแพทย์เป็นอย่างมาก โดยกระบวนการในการรักษาแต่ละขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ข้อผิดพลาดได้  โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตผู้เข้ารับบริการทาง 
การรักษา แต่การไหลของวัสดุคน และข้อมูลในโรงพยาบาลมีความซับซ้อน ท้าให้แต่ละหน่วยงานใน
โรงพยาบาลยังไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ระบบไม่มีข้อมูลใน
การติดตามและสอบย้อนกลับยาและเวชภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เกิดปัญหาหรือต้อง
เรียกคืนสินค้า โลจิสติกส์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลซ่ึง Stock และ Lambert (2001) ได้นิยาม
การไหลนี้ไว้ ใน 3 รูปลักษณ์ คือ 1) สินค้า/บริการ (Material Flow) เป็นการไหลในรูปของ Physical 
Movement 2) ข้อมูล (Information Flow) เป็นการไหลของข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร เช่น ต้องการ
สินค้าอะไร จ้านวนเท่าใด ราคาสินค้ากี่บาท เป็นต้น 3) เงินหรือผลตอบแทนอ่ืน (Financial Flow)  
เช่น ค่าสินค้าหรือบริการที่ต้องจ่ายเพ่ือแลกกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และการไหลที่เกิดขึ้นนี้มุ่งเน้น
ความส้าคัญที่ตัวสินค้า หรือบริการเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายว่า ไหลอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุดดังภาพที่ 2.1  (ดวงพรรณ กริชชาญชัย และคณะ, 2559) 
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ภาพที่ 2.1 กิจกรรมพ้ืนฐาน 13 กิจกรรมบนระบบโลจิสติกส์ 

ที่มา: LogHealth, 2016. 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับจัดการกระบวนการโลจิสติกส์  (Logistics Management 

Information System) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลโลจิสติกส์การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยบริการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ภายนอกโรงพยาบาลนับเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่าง  ๆ ให้สามารถท้าได้
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ 2 กลุ่ม คือ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริการผู้ป่วย  และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคลังสินค้าตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
งานบริการผู้ป่วย งานบริการผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม HOSxP เป็นระบบสารสนเทศหลัก 

โดยอาจจะร่ วมกับการใช้ โปรแกรม LIS ในการตรวจวิ เคราะห์   
ผลทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซึ่งโปรแกรม LIS สามารถส่งข้อมูล
ผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับ โปรแกรม HOSxP ได้ โดยตรงเพ่ือให้แพทย์
วินิจฉัยสมมติฐานโรคได้รวดเร็วขึ้น 

Management Action 
Planning Implementation Controlling 

Output Logistics 
Advantage 
(Patient, Safety, 
Operational efficiencies and 
effectiveness) 
Time and Place Utilities 
Efficient movement to 
End Consumers 
Proprietary Asset 

Input Logistics 
Natural Resource 
(Land,Facilities, 
Equipments) 
Material and Products 
Human Resources 
Financial Resources 
Information Resources 

Logistic Activities 
1.Customer Service 8.Parts and Service 

Support 
2.Demand Forecasting 9.Warehouse Site 

Selection 
3.Inventory 
Management 

10.Procurement 

4.Logistics 
Communication 

11.Reverse Logistics 

5.Material Handling 12.Traffic and 
Transportation 

6.Oder Processing 13.Warehousing and 
Storage 

7.Packaging  
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งานบริหารจัดการ
คลังสินค้า 

คลังเวชภัณฑ์บริหารยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุทางการแพทย์  วัสดุ  
ทันตกรรม วัสดุชันสูตร ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม INV DOS หรือที่พัฒนาขึ้น
เองร่วมกับบัตรคุมสินค้าในการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า ส่วนคลัง พัสดุ 
บริหารวัสดุส้านักงาน งานบ้าน งานครัว ใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย
โ ร งพย าบาลหรื อ โป รแกรม พ้ืนฐ าน  เ ช่ น  Microsoft Access ใ น 
การควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า 

นอกจากโปรแกรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาต่อยอดการน้า
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในงานต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น ใช้ระบบเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล (Digital) แทน
การใช้ฟิล์ม สามารถส่งข้อมูลได้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดวงพรรณ กริชชาญชัย และคณะ, 2559) 

 

2.2  แนวคิดคุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
โซ่อุปทาน (Supply Chain ) ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ และลูกค้า (Michael Hugos, 

2003, p.17-27)  โดยมีผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers) เป็นส่วนหนึ่งใน 
โซ่อุปทานมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า และลูกค้าด้วยกิจกรรม
พ้ืนฐาน เช่น การขนส่ง การจัดการ คลังสินค้า การน้าเข้า และการส่งออก เป็นต้น ผู้ใช้บริการ  
โลจิสติกส์ (Logistics Users) เป็นลูกค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการตามคุณภาพที่ต้องการได้อย่างแม่นย้า ดังนั้น  
ค้าว่า “คุณภาพ” ในมุมมอง ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จึงต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยมี  
SERVQUAL เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด คุณภาพในการให้บริการอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ อุตสาหกรรม 
เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ (กนกพร ลีลาเทพินทร์ และคณะ, 2554 ) กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 9 กิจกรรม ดังนี้  

1) การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support) เป็น 
การท้าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการส่งมอบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้ประกอบการต้อง
สามารถ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Sales Forecast) ไว้ล่วงหน้า มีกระบวนการศึกษาข้อมูล 
ความต้องการของตลาด เพ่ือวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบ แผนการผลิต และแผนการจัดเตรียมสินค้า
ส้าเร็จรูปให้พร้อมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาและจ้านวน
ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ซื้อ เพราะหากไม่มีสินค้าตามที่ผู้ซื้อต้องการหรือไม่สามารถจัดส่งได้
ตามก้าหนดเวลา ผู้ประกอบการก็ไม่อาจแปลงกิจกรรมการด้าเนินธุรกิจให้เป็นยอดขายได้ 

2) การจัดหาและจัดซื้อ (Sourcing and Procurement) เป็นการวางแผนทั้งหมดครอบคลุม
ถึง การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ทุกข้ันตอนในโซ่อุปทาน ต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกันตลอด 
ต้องมีการเชื่อมโยงระบบการท้างานทั่วทั้งองค์กรให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้าให้ตรงตามต้องการ มีการท้างานร่วมกันหลายฝ่ายเช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดส่ง 
ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าและคลังวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และมีการวางแผนการผลิตและส่ง
มอบวัตถุดิบร่วมกันกับซัพพลายเออร์ท้าให้สองบริษัทได้รับประโยชน์ในการจัดการระดับสินค้าคงคลัง
ให้เพียงพอและเหมาะสม เป็นต้น 

3) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and 
Order Processing) คือ การสื่อสารข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกันทั้งหมด สถานประกอบการ
ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและตรงกันเพ่ือให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและเกิด
ความเข้าเหมือนกัน ท้าให้การท้างานง่ายและตัดสินใจได้ดี 

4) การด้าเนินการผลิตบรรจุและขนส่ง (Material Handling and Packaging) เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ปัจจุบันการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับ
เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ ท้าให้ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาลดขั้นตอนการท้างานและมี
ความแม่นย้า ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้นเช่น การน้าระบบ Barcode 
และ RFID มาใช้ใน การจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า เป็นต้น 

5) การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า (Facilities Site Selection, 
Warehousing and Storage) จัดการให้ได้วัตถุดิบมาอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่เหมาะสม  
สถานประกอบการจะต้องเข้าใจตลาดของวัตถุดิบว่ามีลักษณะเป็นฤดูกาลหรือไม่จะต้องจัดซื้อให้ถูก
จังหวะ และควรมีแหล่งซื้อวัตถุดิบหลายแหล่ง เพ่ือไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักเนื่องมาจากขาด
วัตถุดิบ ซึ่งบริษัทที่ดีจะมีการวางแผนการผลิตและส่งมอบวัตถุดิบร่วมกับซัพพลายเออร์  (Supplier) 
เพ่ือสามารถลดต้นทุนลด เวลา และความผิดพลาดของการส่งมอบได้ 

6) การวางแผนก้าลังการผลิตและการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้า (Demand 
Forecasting and Planning) จากปัญหาการบริหารสินค้าคงคลัง โดยที่พบมากของภาคธุรกิจก็คือ 
หน่วย ของสินค้าคงคลังในแต่ละแผนกจัดเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน เช่น ฝ่ายบัญชีมองสินค้าคงคลังเป็น
เงิน (บาท) ฝ่ายคลังสินค้ามองสินค้าคงคลังเป็นหน่วย (ชิ้น กล่อง พาเลท น้้าหนัก หรือตารางเมตร) ซึ่ง
การจัดการ สินค้าคงคลังเมื่อมองในระดับโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการควรจัดการสินค้าคงคลังอยู่ในรูป
ของจ้านวนวัน หรือ Day of Sales (DOS) หรือ Month of Sales (MOS) เพ่ือให้ทุกฝ่ายมาประชุม
ร่วมกัน และก้าหนดระดับสินค้าคงคลังขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 

7) การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ( Inventory Management) การจัดการคลังสินค้าให้มี 
ประสิทธิภาพ ต้องจัดการพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าในคลังให้เพียงพอต่อความต้องการด้านการผลิตและ 
การขาย ต้องวางแผนจัดการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และแผนการจัดเก็บสินค้ามี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส้าหรับการจัดการคลังสินค้า และมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ และการเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้าที่
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เหมาะสมจะเป็นการสร้างความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า และการจัดการต้นทุน  
โลจิสติกส์ในระยะยาว 

8) การบริหารการขนส่ง (Transportation) ต้องขนส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและ 
ด้าเนินการด้านเอกสารตามที่ระบุในข้อก้าหนดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดการใช้รถ
ขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าและปริมาณท่ีจะบรรทุก มีการวางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้  หากมีการขนส่งเที่ยวกลับ (Back Hauling) จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย 

9) กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) โลจิสติกส์ย้อนกลับ เมื่อวัตถุดิบที่
ถูกส่ง มาจากซัพพลายเออร์ไม่ตรงตามคุณภาพที่ก้าหนด ผู้ประกอบการจะต้องมีกระบวนการจัดการที่
เป็นมาตรฐานก้าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน และมีการด้าเนินการแก้ปัญหา
ร่วมกันในการรับเข้าวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ หากจ้าเป็นต้องส่งคืนวัตถุดิบให้ด้าเนินงานตามข้ันตอน
ที่เป็นมาตรฐานที่ตกลงร่วมกับซัพพลายเออร์ ในกรณีพบสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีปัญหาและอาจเกิด  
ความเสียหายต้องรีบด้าเนินการเรียกคืนสินค้าตามมาตรฐานที่ก้าหนด 

จาก 9 กิจกรรม แยกเป็น 3 มิติคือ ด้านต้นทุน ด้านเวลา และด้านความน่าเชื่อถือในแต่ละ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการโลจิสติกส์จะได้ตัวชี้วัดรวมจ้านวน 27 ตัวชี้วัด จากนั้นด้าเนิน 
การตรวจสอบและติดตามผลในแต่ละกิจกรรม หากทุกอย่างบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ก็จะถูกก้าหนด
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สถานประกอบการนั้นยึดถือเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ แต่ถ้าไม่ส้าเร็จก็ต้องกลับไปสู่กระบวนการค้นหาและวิเคราะห์
หาสาเหตุโดยใช้แผนภาพแสดงสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram) เพ่ิมเติม ทั้งหมดนี้ต้องการเน้น
ที่ ก า ร เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพอย่ า งยั่ ง ยื น ในระยะยาว  โดยมี ตั ว ชี้ วั ดที่ ชั ด เ จน เป็ น รู ปธ รรม  
(เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561)  ในขณะที่ พิชญดา ดอนสมจิตร (2556) ศึกษาความความหวังและ
ความรับรู้บริการจากมุมมองของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ใน  ห้ามิติ ได้แก่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ  
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การสร้างความมั่ นใจในบริการ และ
การดูแลเอาใจใส่จากการศึกษาเรื่องคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชา
เปรียบเทียบกับประเทศไทยด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ SERVQUAL ส้าหรับงานวิจัยฉบับนี้ 
ผู้วิจัยวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 9 ปัจจั ย คือ คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal 
Contact Quality) ปริ ม าณกา รสั่ ง ซื้ อ  (Order Release Quantities) คุณภ าพส า รสน เทศ
( Information Quality) ขั้นตอนการสั่ งซื้อ (Ordering Procedures) ความถูกต้องในการสั่ งซื้อ 
(Order Accuracy) เงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order Condition) คุณภาพในการสั่งซื้อ (Order Quality) 
การจัดการกับการสั่ งซื้ อที่ มีปัญหา (Order Discrepancy Handling) และการตรงต่อ เวลา 
(Timeliness) 
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 จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตซึ่งเป็นผลการศึกษาของจุไรรัตน์ ชุตินันท์ (2554) เรื่องปัจจัย
คุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
ศาสตร์จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจและมีผล
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีโดยส่งผ่านความพึงใจของผู้ รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิภาวัลย์ แซ่โง้ว (2257) โดยที่มีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยการเพ่ิมตัวแปรอิสระอีก 1 ตัว คือ คุณภาพ
บริการผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์และคุณภาพบริการในโรงพยาบาลมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจและยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ และความพึง
พอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในขณะที่ผลการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพการบริการของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศอินโดนีเซีย (วิศิษฏ์ จิตภักดีรัตน์ , 2557) และเรื่องคุณภาพ 
การให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ประเทศ ไทยและลาว (ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ , 2556) 
พบว่า จากนั้นวิเคราะห์คุณภาพบริการ (SERVQUAL) 5 มิติ ประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองต่อลูกค้า การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ตาม
แนวคิดของการค้านวณช่องว่างด้านคุณภาพการบริการที่ เป็นจริงในปัจจุบัน และความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการของผู้ให้บริการทั้งสองประเทศก็ยังคงไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีคณุภาพบริการ 
คุณภาพการบริการมีความส้าคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากส้าหรับองค์กรและธุรกิจในสังคม 

ปัจจุบัน พบว่าอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
สาเหตุส้าคัญมาจากความเป็นอยู่ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับ
การศึกษาและมีรายได้สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความต้องการการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกในการด้ารงชีวิต คุณภาพบริการจึงต้องมีความหลายหลาย และมีบทบาทในสังคมมาก
ยิ่งขึ้นกว่าในอดีต จากกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การบริการเข้ามีบทบาทส้าคัญต่อ 
การด้าเนินชีวิตประจ้าวันของผู้บริโภคในฐานะของผู้รับบริการ อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่อระบบการประกอบธุรกิจ ความส้าคัญของคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประสบความส้าเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญมากทั้งในภาครัฐและเอกชน
ซึ่งต่างให้ความสนใจกับคุณภาพการบริการจากมุมมองของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับว่าในองค์กรซึ่งมี 
การพัฒนามากที่สุด (Fache, 2000; Nadiri and Hussain, 2005; Oh and Parks, 1997) และเป็น
ปัจจัยส้าคัญของความประสบความส้าเร็จของธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่ งในการสร้าง  
ความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการบริการสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะ
ยาว ส้าหรับคุณภาพของการบริการนั้น คือ การจัดการบริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
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ของลูกค้า เป็นการตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้ใช้บริการที่ มีต่อการบริการ 
คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความส้าเร็จของธุรกิจ บทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีในด้านรายได้ คุณภาพการบริการที่ดีท้าให้ลูกค้ามีความภักดี ดังนั้น ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่
รุนแรงของแต่ละธุรกิจ การยกระดับคุณภาพการบริการจึงเป็นกลยุทธ์ส้าคัญควรจะน้ามาใช้ในธุรกิจใน
การพัฒนาคุณภาพการบริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ มาตรฐานของการ
บริการที่ดีถูกก้าหนดโดยค้าว่า “คุณภาพ” (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560)  

2.3.1 แนวความคิดคุณภาพการบริการ  
แนวความคิดคุณภาพการบริการตามทัศนะของ Groonroos (1990); Zeithaml and 

Bitner (2003) กล่าวว่า การด้าเนินกิจกรรมทางธุรกิจบริการเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
สอดรับกับแนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวว่า คุณภาพ 
การบริการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่
สามารถจับต้องได้ท้าให้การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมินคุณภาพ
การบริการเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบบริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพการบริการใน  
การรับรู้ของลูกค้ามาจากกระบวนการประเมินของลูกค้า โดยการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่ง
มอบบริการกับความคาดหวังของลูกค้า และมีแนวความคิดในแนวเดียวกันกับแนวความคิดของ 
Buzzell and Gale (1987) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการให้
ความส้าคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น คุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมอง
หรือทัศนะของผู้บริโภคหรือลูกค้า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง 
ความต้องการของธุรกิจบริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส้าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็น
สิ่งที่ต้องกระท้า ผู้รับบริการจะพึงพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการตามรูปแบบที่ต้องการ ผลการศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการพบว่า การประเมินคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของ
การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกัน
เพียงใด การบริการที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ
ผู้บริโภคอย่างสม่้าเสมอ ดังนั้นความพึงพอใจของการบริการจึงมีความสัมพันธ์  โดยตรงกับ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) 

2.3.2 เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ  
การวัดคุณภาพการบริการ หมายถึง การวัดช่องว่างของความคาดหวังในการรับบริการ

ของลูกค้ากับบริการ ดังนั้น การประเมินคุณภาพการบริการ คือ การวัดความแตกต่างระหว่าง 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ตามตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพ
การบริการที่ได้รับความนิยมน้ามาใช้อย่างแพร่หลายที่ได้รับความนิยมน้ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้น 
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ได้แก่  ผลงานของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ซึ่ ง ได้ พัฒนาเ พ่ือใช้ส้ าหรับ 
การประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัยการประเมินพ้ืนฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือลูกค้า 
พร้อมกับได้พยายามหาค้านิยาม ความหมายของคุณภาพการบริการและปัจจัยที่ก้าหนดคุณภาพ 
การบริการที่เหมาะสม ผลงานความคิด และคุณภาพการบริการโดยอาศัยการประเมินจากพ้ืนฐาน 
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือลูกค้าและปัจจัยที่ก้าหนดคุณภาพการบริการที่เหมาะสม ผลงานความคิด
และการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) 
ได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการบริการในระยะเริ่มแรก 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ได้มีการก้าหนดมิติที่ใช้วัดคุณภาพในการบริการ 
(Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิติ คือ การเข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร สมรรถนะ 
ความมีไมตรีจิต ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความปลอดภัย ความเป็น
รูปธรรมของบริการ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ปัจจุบันประกอบด้วยมิติของคุณภาพที่ประเมินโดย
ผู้รับบริการ 5 มิติ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความเชื่อถือได้ (Reliability)  
การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การประกันคุณภาพ (Assurance) และความเข้าอก
เข้าใจ (Empathy) เครื่องมือที่เป็นแบบประเมินคุณภาพการบริการหรือ SERVQUAL ขึ้นอยู่กับสอง
ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ความคาดหวังของลูกค้าและการรับรู้ที่ลูกค้าได้รับเพ่ือประเมินความคาดหวังใน
บริการของผู้รับบริการและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อบริการที่ได้รับรู้จริง ถ้าคะแนนการรับรู้มากกว่า
หรือเท่ากับคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการหมายถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  แต่ถ้า
คะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการจะหมายถึงผู้รับบริการไม่  
พึงพอใจในบริการที่ได้รับ (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560)  
          อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวัดคุณภาพตามแนวความคิดของ Ziethaml, Parasuraman & 
Berry (2013) ที่ว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับ
จากการบริการในการให้บริการลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพ การบริการซึ่งเป็นการวัดคุณภาพ
จาก 5 ด้านดังนี้ 
 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็น
รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์ และ เครื่องใช้
ส้านักงาน สภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสารต่าง ๆ  
ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของส้านักงาน ท้าเลที่ตั้ง ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้
ลูกค้ารับรู้ว่ามีความตั้งใจในการให้บริการ และลูกค้าสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน  
 2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า 
งานบริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่้าเสมอ มี 
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การเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถน้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ 
  3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ 
ลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็วไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกระตือรือร้นเห็นลูกค้าแล้วต้องรีบ 
ต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ว จะต้องมา
จาก พนักงาน และกระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
 4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีทักษะในการท้างานตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท้าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรู้สึกปลอดภัยสร้างความมั่นใจว่าลูกค้า
ได้รับบริการที่ด ี
  5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการลูกค้าแต่ละรายด้วย 
ความ เอาใจใส่และให้ความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให้รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบางเรื่องใช้
เป็นแนวทางการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจสามารถสรุปเครื่องมือที่ใช้วัด
คุณภาพการบริการ (ชุติมณฑน์ วิมูลชาติ, 2553 อ้างถึงใน เบญชภา แจ้งเวชฉาย, 2559) ได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2.1 ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า  

ตัวแปร เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน 
สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา (Tangibles)  สิ่งอ้านวยความสะดวกทางกายภาพ  

 บุคลากรที่ให้บริการ  

 อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ 
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการจดบันทึกข้อมูล  

 การบริการตรงตามข้อตกลง  

 การบริการอย่างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง 
การตอบสนองต่อ ลูกค้า 
(Responsive) 

 การติดต่อกลับลูกค้าเม่ือถูกเรียก  

 การให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ 

 การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องที่เร่งด่วนของลูกค้า  

 การยินดีช่วยเหลือลูกค้า 
การให้ความรู้สึก เชื่อมั่น 
(Assurance) 

 ความรู้และทักษะของพนักงาน  

 ความมีชื่อเสียงของบริษัท 

 บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 

 สมรรถนะ ความสุภาพ และการให้ความรู้สึกปลอดภัยของพนักงาน 
การเอาใจใส่ (Empathy)  การรับฟังความต้องการของลูกค้า  

 การให้บริการเป็นรายบุคคล  

 มีการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีความเข้าลูกค้า 

ที่มา: Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L., 2013. 
 

จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตเรื่องปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ และความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจ ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพบริการด้าน 
การสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการในทาง
ตรงกันข้ามด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
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ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพบริการ
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ และ 
ด้านความเห็นอกเห็นใจไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร (สมฤดี ธรรมสุรัติ, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาบางส่วนของการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้รับบริการที่เป็น
ชาวต่างชาติที่พบว่าผู้รับบริการชาวต่างชาติให้ความส้าคัญสูงในเรื่องการบริการดูแลเอาใจใส่และ
ความมีน้้าใจของโรงพยาบาลเอกชนไทย (จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ, 2558) ในขณะที่ผลการศึกษาของ
จุฬาดา ธนาบดินทร์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ คุณค่าตรา
สินค้าและความพึงพอใจต่อความจงรักภักดีของผู้ป่วยที่มารับบริการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการนั้น สามารถก่อให้เกิด 
ความพึงพอใจและเกิดคุณค่าตราสินค้าและพัฒนามาเป็นความจงรักภักดีของผู้ป่วยในที่สุดซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีความส้าคัญมากในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถอยู่รอดและยั่งยืน  
 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดล SERVQUAL ในการศึกษาเนื่องจากเป็นโมเดลที่ 
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และมีงานวิจัยรองรับมากมายในการศึกษาเรื่องบุพปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ  

       Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกหลังการซื้อ 
สินค้า เมื่อเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหมายกับคุณภาพสินค้า โดยถ้าผลที่ได้รับต่้ากว่าที่คาดหมายจะไม่  
พึงพอใจ (Dissatisfied Customer) และถ้าผลที่ได้รับตรงกับที่คาดหมายก็จะเกิดความพึงพอใจ 
(Satisfied Customer) และถ้าผลที่ได้รับนั้นสูงกว่าที่คาดหมายก็จะท้าให้เกิดความประทับใจ 
(Delighted Customer)  ในขณะที่ Vroom (1964) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ได้จาก
การที่บุคคลเข้าไปมี ส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทฤษฎีด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น 
และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง สอดคล้องกับ Oliver (1980) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง หรือดีเกินกว่าที่ความคาดหวัง  
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2.4.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
       Gronroos (1990) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 

ประการ คือ (1) องค์ประกอบด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า หรือการบริการคือ การที่ผู้รับบริการ  
จะรับรู้ได้ว่าสินค้า หรือการบริการที่ได้รับมีลักษณะตามค้ามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือการบริการแต่
ละ ประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด จึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการและ (2) องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน้าเสนอบริการคือ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า 
วิธีการน้าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในการที่
จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ Rust & Oliver (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจสามารถสะท้อนให้เห็นได้ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น เชื่อว่า ประสบการณ์เป็นตัวท้าให้เกิดความรู้สึกที่ดี ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็น 
การตอบสนองของอารมณ์ โดยรวมที่เกิดจากการใช้สินค้า หรือบริการ Patrick (2002) กล่าวว่า  
ความพึงพอใจเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซ้้า หรือกลับมาใช้บริการซ้้า 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกัน ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งออกเป็น  6 ประเภท คือ  
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการการประสานงานของการบริการอัธยาศัยความสนใจของ
ผู้รับบริการความสนใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการและความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการ (Aday & Andersen, 1975) 

2.4.3 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ 
Millet (2012) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service) หรือ 

ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน 
ดังนี้  

2.4.3.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริการ งานของที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้ใช้บริการทุกคนจะได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ผู้ใช้บริการทุกคนจะได้รับ 
การปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2.4.3.2 การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้อง
มองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ถ้าไม่มีการตรงเวลาจะน้ามาซึ่งการสร้างความไม่ พึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  

2.4.3.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะต้องมีจ้านวนการให้บริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The Right Quantity at 
the Geographical) ซึ่ง Millet เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถ้ามี
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จ้านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก
ผู้ใช้บริการ 

2.4.3.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่้าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของ
องค์กรที่ให้บริการว่าจะให้ หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ใด   

2.4.3.5 การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะ ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือ ความสามารถที่ท้าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ในขณะที่ Aday & Andersen 
(1975) ได้แบ่ง ประเภทของความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 6  ประเภทดังนี้ 

1) ความพึงพอใจในความสะดวกจากการบริการ (Convenience) แบ่งเป็น  
การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการ (Office Waiting Time) การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ 
(Availability of Care When Needs) ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ (Base of Getting 
to Care) 

2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Co-Ordination) นั่น
คือ การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ (Getting All Needs Met at One Place) ผู้ให้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการและ
มีการติดตามผลงาน (Follow -Up) 

3) ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ได้แก่  
การแสดงอัธยาศัย ท่าทางที่ดี เป็นกันเองของผู้ให้บริการ และความสนใจ ห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ 

4) ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) 
5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพ

ของการบริการต่อผู้ใช้บริการ 
6) ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off –Pocket Cost) 

ได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ 
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้น้าแนวความคิดของ Aday & Andersen (1975) เป็นแนวทางใน 

การสร้างเครื่องมือ  
 จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตของ สวัสดิ์  วรรณรัตน์ (2558) เรื่องการวัดคุณภาพ 
การบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจโดยใช้แบบจ้าลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า 
คุณภาพบริการ โลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านภูมิทัศน์บริการ ด้านพนักงานบริการ ด้านการบริการมี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในขณะเดียวกันผลการศึกษาของ  เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) 
ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
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กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และ
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า โดยร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 78.10 ในขณะที่ คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของ 
การบริการ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
กรุงเทพมหานคร 
 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 
2.5.1 ความหมายของความตั้งใจซื้อ  

ความตั้งใจซื้อหรือความตั้งใจใช้บริการเป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลอันเกี่ยวข้องกับ
จิตใจของลูกค้าที่แสดงถึงการวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการของลูกค้า โดยเป็น  
การพิจารณาถึงประโยชน์ของสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง อันสะท้อนถึง  
ความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าและยังส่งผลถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าในอนาคตของลูกค้า  
(Zeithamal, 1990)  

ความตั้งใจซื้อเป็นหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึง 
ความต้องการการแสวงหาข้อมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจ และการประเมินผลหลังการซื้อ  
ดังแผนภาพที่ 2.2 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ 

ที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546. 
 

ปัจจัยที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ทัศนคติของผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน 
ญาติ พ่ีน้อง หรือสมาชิกภายในครอบครัว และปัจจัยทางสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ความจ้าเป็น
เร่งด่วน หรือความเจ็บป่วยผู้บริโภคอาจจะมีความตั้งใจซื้อเนื่องจากมีรายได้เพียงพอในการซื้อ  แต่

การประเมิน 
ทางเลือก 

ความตั้งใจซื้อ 

การประเมิน

การประเมิน

การตัดสินใจ
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ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าจะต้องมี 2 ปัจจัยที่กล่าวมาก่อนจึงจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ความตั้งใจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบหรือเป็นตัวบ่งชี้การกระท้าพฤติกรรมของบุคคลว่ามีเจตนา และมี
การวางแผนมากน้อยเพียงใดที่จะกระท้าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซึ่งความตั้งใจในการกระท้า
พฤติกรรมนี้จะยังคงอยู่จนกระท่ังถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม บุคคลจึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับความตั้งใจซื้อ (Fishbein; Ajzen, 1980) ความตั้งใจซื้อมีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออก โดยสามารถแยกเป็น 3 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 
การได้มา (Acquiring) การใช้สอย (Using) และการจัดการ (Disposing) (Price & Zinkhan, 2005) 
โดยที่กระบวนการตัดสินใจซื้อจะอยู่ในขั้นตอนของการได้มาโดย Dewey (1910) ให้ค้าอธิบายไว้ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ (Problem Recognition) การแสวงหาข้อมูล (Search 
for Information) การประเมินทางเลือก  (Evaluation of Data) การตัดสินใจ (Decision) และ 
การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation)    

การตระหนักถึงความต้องการ (Problem Recognition) หรือการตระหนักถึงปัญหาเกิดจาก 
ความจ้าเป็นที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก เมื่อผู้บริโภคทราบว่าเกิดความต้องการใน
สินค้าหรือบริการแล้ว ล้าดับต่อไปก็จะมีการแสวงหาข้อมูล  (Search for Information) เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วผู้บริโภคก็จะท้าการประเมินทางเลือก (Evaluation 
of Alternative) โดยก้าหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะใช้ประเมิน  เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว 
ผู้บริโภคจะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะ
กระท้าการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือก  โดยประเมินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือสนองตอบ 
ความต้องการ เมื่อผู้บริโภคเกิดการซื้อแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินผลหลังการซื้อ  (Post 
Purchase Evaluation) ซึ่งก็คือการประเมินความพึงพอใจซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคเปรียบเทียบสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง โดยหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้้า  หรือ 
การใช้บริการซ้้าขึ้นมาภายหลัง แต่หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจพฤติกรรมที่ตามมาคือการที่ผู้บริโภคจะ
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการในสินค้าที่เป็นทางเลือกในตราสินค้าอ่ืน และมีการบอกต่อไปยัง
ผู้อื่นด้วย 

ดังนั้นจะเห็นว่า ความตั้งใจซื้อมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในขั้น
ตอนท้ายหรืออาจกล่าวว่าเป็นขั้นตอนการซื้อนั่นเอง หากผู้บริโภคไม่มีความตั้งใจซื้อสินค้ามาก่อนก็
อาจจะท้าให้การตัดสินใจซื้อไม่เกิดขึ้น หากนักการตลาดสร้างความตั้งใจซื้อให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ก็
น่าจะส่งเสริมให้เกิดการซื้อสินค้าได้ในที่สุดเช่นเดียวกัน  โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษา 
การสร้างให้เกิดความตั้งใจซื้อผ่านการรับรู้คุณภาพการบริการ  คุณภาพโลจิสติกส์ซึ่งโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพการบริการที่ดี และส่งผลต่อการเกิดความตั้งใจซื้อก็จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าและประโยชน์ใน 
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การสร้างผลก้าไรในทางธุรกิจแก่โรงพยาบาลทั้งยังสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจต่อไป  

จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตของ ศิโสภา อุทิศสัมพันธ์กุล (2553) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความตั้งใจในการซื้อซ้้าในธุรกิจออนไลน์ Group Buying ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
และความชื่นชอบในตราสินค้าต่างส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าในธุรกิจที่ท้าการตลาดผ่านเว็บไซค์ 
Group Buying โดยปัจจัยด้านมูลค่าสุทธิที่ลูกค้าคาดหวัง คุณภาพของการบริการ และความเป็นธรรม
ในการให้บริการมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความพึงพอใจ สอดคล้องกับผลการ ศึกษาของ 
กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ (2560) เรื่องความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า 
ภาพลักษณ์สายการบิน และความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุน
ต่้า ในประเทศไทย พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์สายการบินมากที่สุด 
รองลงมาคุณภาพบริการมีอิทธิพล ทางตรงต่อการรับรู้คุณค่า และล้าดับสุดท้ายการรับรู้คุณค่าไม่ได้มี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ อีกทั้งผลการทดสอบความเชื่อมโยง สรุปได้ว่าตัวแปรเชื่อมโยงหรือ 
ตัวแปรคั่นกลางมีนัยส้าคัญโดยอิทธิพล จากภาพลักษณ์สายการบินไปหาตัวแปรความพึงพอใจของ
ลูกค้าไปสู่การตั้งใจซื้อ 

 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6.1 ความพึงพอใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่องปัจจัยคุณภาพโลจิสติกส์ต่อ  
ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ศาสตร์ จากผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจและมีผลทางอ้อมต่อ
ความจงรักภักดีโดยส่งผ่านความพึงใจของผู้รับบริการและในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น 
การเรียกร้องการบริการที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพจึงมีมากขึ้น ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงไปใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่เชื่อมั่นว่าคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนได้
มาตรฐานที่ดีกว่าและมีความเสี่ยงในการรักษาที่น้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล (จุไรรัตน์ ชุตินันท์, 
2554) สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยของคุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและ 
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ศาสตร์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 
พบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์และคุณภาพบริการในโรงพยาบาลมี อิทธิพลทางตรงต่อ 
ความพึงพอใจและยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ (วิภาวัลย์ แซ่โง้ว, 2557) 
และ จุฬาดา ธนาบดินทร์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ คุณค่า
ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อความจงรักภักดีของผู้ป่วยที่มารับบริการหน่วยบริการ รูปแบบพิเศษ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการนั้นสามารถก่อให้เกิดความ
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พึงพอใจและเกิดคุณค่าตราสินค้าและพัฒนามาเป็นความจงรักภักดีของผู้ป่วยในที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความส้าคัญมากในการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและยั่งยืน ในขณะที่ผล
การศึกษาของเบญชภา แจ้งเวชฉาย  (2559) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่ งผลต่อ 
ความพึงพอใจของผู้ โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพการบริการด้าน 
ความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ า โดยร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 78.10 
ในขณะที่คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร และจากการศึกษาของ  
สิริวิมล ค้าวงศ์ (2560) เรื่อง  ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่ง ผลต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจและ
ความภักดีต่อบริษัทจัดท่องเที่ยวไปต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยคุณภาพ
บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจและความภักดีต่อบริษัทจัดท่องเ ที่ยวไป
ต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง 
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ ความพึงพอใจและความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม และมีอิทธิพลทางตรง
เชิงลบต่อการต้าหนิ ภาพลักษณ์ของธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจ
ในเชิงพฤติกรรม และมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการต้าหนิส่วน ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรง 
เชิงบวกต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมและมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการต้าหนิส่วนความพึงพอใจมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้ ง ใจในเชิงพฤติกรรม และมี อิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อ  
การต้าหนิ (นงนุช กันธะชัย, 2558) 

2.6.2 ความตั้งใจซื้อ 
เกียรติคุณ จิรกาลวสาน  (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการให้บริการ  : 

กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยคุณภาพ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความแน่นอน ด้านวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับต้อง ด้านความเข้าอก
เข้าใจ และด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อการให้บริการโดยรวม และกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 
(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าภาพลักษณ์สายการบินและ 
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่้าในประเทศไทยพบว่า 
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์สายการบินมากที่สุด รองลงมาคุณภาพบริการมี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณค่า และล้าดับสุดท้ายการรับรู้คุณค่าไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจอีกทั้งผลการทดสอบความเชื่อมโยง สรุปได้ว่าตัวแปรเชื่อมโยงหรือตัวแปรคั่นกลางมีนัยส้าคัญ
โดยอิทธิพลจากภาพลักษณ์สายการบิน ไปหาตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้าไปสู่การตั้งใจซื้อ 
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จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตารางที ่2.2
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ตารางท่ี 2.2 สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจัยมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล 
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กรณฐพรครองภพ 
สท้านไตรภพ. 

ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การ
รับรู้คุณค่า ภาพ ลักษณ์สายการบินและ ความพึง 
พอใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อการตั้งใจ ซื้อบริการสาย
การบินต้นทุนต่้า 

2
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จุฬาดา ธนาบดินทร์ รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ คุณค่า
ตราสินค้าและ ความพึงพอใจต่อความจงรักภักดี  
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 หมายเหตุ :  แสดงถึงตัวแปรทีย่ังไม่ได้ศึกษาแสดงถึงตัวแปรทีศ่ึกษาและเป็นไปตามสมมติฐานX แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจัยมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิจัย 
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 ของผู้ป่วยที่มารับบริการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย    

 
         

จุไรรัตน์ ชุตินันท์  
ปัจจัยคุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
ศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจัยมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการขซ้้าองผู้ใช้บริการโรงพยาบาล 

หมายเหตุ :  แสดงถึงตัวแปรทีย่ังไม่ได้ศึกษาแสดงถึงตัวแปรทีศ่ึกษาและเป็นไปตามสมมติฐานX แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิจัย 
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นงนุช กันธะชัย 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว ภายในประเทศ กรณีศึกษา 
นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

2558 
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สมฤดี ธรรมสุรัติ ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อ
ตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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 หมายเหตุ : แสดงถึงตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษาแสดงถึงตัวแปรทีศ่ึกษาและเป็นไปตามสมมติฐานX แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 
งานวิจัยฉบับนี้ท้าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้

บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัย 
ได้ด้าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้เคยใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาด 
หลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งมีท้ังหมด 9 แห่งคือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ้ากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
จ้ากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ้ากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามค้าแหง จ้ากัด 
(มหาชน) บริษัท ศิครินทร์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท สมิติเวช จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ 
กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จ้ากัด (www.set.co.th) โดยไม่ทราบจ้านวน 
ประชากรที่แน่นอน 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง        
การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเรื่องบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้  

บริการของผู้ใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครนี้
เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอนจึงต้องหาขนาดกลุ่มตัวอย่างและแนวทางที่เหมาะสม ผู้ศึกษาจึง
ใช้วิธีค้านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค้านวณขนาดตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจ้านวนประชากร
หรือไม่สามารถนับจ้านวนประชากรได้  (Infinite Population) เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ้านวน
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ประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค้านวณกลุ่มตัวอย่าง
ของ W.G. Cochran (บุญชม ศรีสะอาด, 2538, หน้า 186) ดังนี้ 

   

𝑛 =  
𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑒2
 

 
 โดย n = ขนาดตัวอย่าง 
  Z =  ค่ามาตรฐานของระด ับความเชื่อมั่น (95% เท่ากับ 1.96) 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้น ก้าหนดให้

เท่ากับ   
                                         0.05 
  p  = ค่าสัดส่วนประชากร ก้าหนดให้เท่ากับ 0.5 
  q = (1-p) ดังนั้น q = (1-0.5) =0.5 
 

 แทนค่า    𝑛  =
    (0.5)0.5)(1.96)2

   0.52  
   = 384.16 
 
การค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 384.16 ชุด ผู้วิจัยจึงท้าการประมาณค่ากลุ่ม 

ตัวอย่างเท่ากับ 385 ส้ารองเผื่อแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์อีก 5 % รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 
400 ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากค้านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก้าหนดตัวอย่างแบบ
สัดส่วนที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และก้าหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0.05 
(Jaeger, 1980, p.41 อ้างถึงใน อุทุมพร จามรมาน, 2537, หน้า 41) การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในครั้ง
นี้มีนกัวิชาการหลายท่านได้เสนอจ้านวนกลุ่มตัวอย่างและแนวทางที่เหมาะสม เช่น Lim (2006) กล่าว
ว่า ระดับที่ยอมรับได้ของขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีการตอบสนองอย่างน้อย 200 ตัวอย่าง ที่มี  
การทดสอบทางสถิติของโมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีขนาดใหญ่จึงมีความจ้าเป็นและการศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจ้านวนประชากรแน่นอนซึ่งเมื่อค้านวณ
ขนาดตัวอย่างด้วยการใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น ได้จ้านวนตัวอย่าง 384 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้  

1. วิธีโควตา (Quota Sampling) คือ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยค้านึงถึงจ้านวน
โรงพยาบาลทั้งหมด 9 แห่ง และก้าหนดให้โรงพยาบาลมีกลุ่มตัวอย่างที่เท่า ๆ กัน โดยจ้านวนกลุ่ม
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ตัวอย่าง 385 ชุด แบ่งเป็นจ้านวนที่เท่ากันเป็นกลุ่มละ 43 ตัวอย่าง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เท่ากับ 
400 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติม 13 ตัวอย่างส้ารองเผื่อแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 
 2. แบบสะดวก (Convenience) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า 1 ครั้ง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล 
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 9 แห่ง 

ล้าดับ ชื่อโรงพยาบาล 
จ้านวนที่เก็บ

ตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่เก็บ

จริง 
1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ้ากัด(มหาชน) 43 45 
2 บริษัท โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ จ้ากัด (มหาชน) 43 45 
3 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด 43 45 
4 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ้ากัด (มหาชน) 43 45 
5 บริษัท โรงพยาบาลรามค้าแหง จ้ากัด (มหาชน) 43 45 
6 บริษัท ศิครินทร์ จ้ากัด (มหาชน) 43 45 
7 บริษัท สมิติเวช จ้ากัด (มหาชน) 43 44 
8 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 43 43 
9 บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จ้ากัด 43 43 
 รวมทั้งหมด 387 400 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีมีข้ันตอนในการด้าเนินการดังนี้   
3.2.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังภาพที่ 3.1 ซึ่งอบายได้ดังนี้ 

3.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุพพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.2.1.2 ก้าหนดโครงสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และ 
น้าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน้า
ค้าแนะน้ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 

3.2.1.3 น้าแบบสอบถามที่ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่เคย
ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ต้องการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามจ้านวน  
30 ชุด และน้าไปท้าการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของข้อค้าถามรายข้อ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อค้าถามราย
ข้อแต่ละค่าควรอยู่ระหว่าง 0.713 – 0.943 

3.2.1.4 น้าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
จ้านวน 400 ชุด 
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ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
 
3.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ที่เคยใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งที่
โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง ซึ่งสร้างจาก
การทบทวนวรรณกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น สร้างเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) จ้านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดังตอ่ไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ค้าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ค้าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความเป็น 

รูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) ด้าน 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ก้าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 

เสนอที่ปรึกษา ปรับปรุงและแก้ไข 

ผู้เชี่ยวชาญ 

จัดท้าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุงและแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้
บริการ (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

ส่วนที่ 3 ค้าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ 
การติดต่อส่วนบุคคล (Personal Contact Quality) ด้านปริมาณการสั่ งซื้อ (Order Release 
Quantities) ด้านคุณภาพสารสนเทศ ( Information Quality) ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering 
Procedures) ด้านความถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order Accuracy) ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order 
Condition) ด้านคุณภาพในการสั่งซื้อ (Order Quality) ด้านการจัดสรรเวลา (Timeliness) และด้าน
การจัดการบริการที่มีปัญหา (Order Discrepancy Handling) 

ส่วนที่ 4 ค้าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาด 
หลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รับจากบริการ 
(Convenience) ด้านการประสานงานของการบริการ (Co - Ordination) ด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
บริการ (Information) ด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ด้านคุณภาพของบริการ 
(Quality of Care) และด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket Cost) 

ส่วนที่ 5 ค้าถามเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้ แก่  ด้ านทัศนคติต่ อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) ด้านกลุ่ มกลุ่ ม อ้าง อิง 
(Subjective Norm) และ ด้านความสามารถในการควบคุม (Perceived Behavioral Control) 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ  
โดยส่วนที่ 2 -5 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับการวัดข้อมูลประเภท 

อันตรภาค (Interval Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความส้าคัญดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
การแปลค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ก้าหนดในแต่

ละระดับชั้นด้วยสูตรค้านวณช่วงความกว้างของชั้นดังนี้  
  ความกว้างของชั้น=  (คะแนนสูงสุด−คะแนนต่้าสุด)/จ้านวนชั้น 
    =  (5−1)/ 5  

= 0.80  
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คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็น เห็นด้วยมากท่ีสุด  
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึงความคิดเห็น เห็นด้วยมาก    
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึงความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง    
คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึงความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
3.2.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.2.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท้า  
การตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาตรงตามทฤษฎีและกรอบแนวคิดท่ีศึกษา 

3.2.3.2 ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ ดร.คุณากร ไวยวุฒิ 
อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นพ.ถานนท์ เงารังษี  ต้าแหน่งศัยลศาสตร์
ทั่วไปและศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ 
นางสาวธารินี สุรชิต ต้าแหน่ง นักกายภาพบ้าบัดโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง  
และน้ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence)  
โดยก้าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ   

เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนี  
ความสอดคล้อง (IOC)  ค้านวณค่าตามสูตร    

 
N

R
IOC


  

 

  R    =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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3.2.3.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่นผู้วิจัยมีการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ factor analysis ทดสอบความเชื่อถือได้ 
(Reliability) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (ต่อ) 

ค้าถาม 
จ้านวน
ค้าถาม 

Cronbach’s 
Alpha 

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
คุณภาพบริการ 5 ด้าน  0.958 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 3 0.845 
1.1 โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย  0.792 

1.2 โรงพยาบาลที่ให้บริการมีความสะอาด และมีความปลอดภัย  0.793 

1.3 โรงพยาบาลมีสิ่งที่อ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  0.769 

2. ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ  (Reliability) 3 0.886 

2.1 โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา  0.897 

2.2 บุคคลากรสามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามได้ชัดเจนในทุก
จุดบริการ  

0.795 

2.3 โรงพยาบาลเลือกใช้เวชภณัฑ์มีประสิทธิภาพและได้รับ
มาตรฐาน  

0.813 

3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
(Responsiveness) 

4 0.881 

3.1 แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ มีจ้านวน
เพียงพอต่อการให้บริการ   

0.823 

3.2 พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ   0.804 

3.3 แพทย์อธิบายถึงผลตรวจและการรักษาได้ละเอียดชัดเจน
เข้าใจง่าย  และเปิดโอกาสให้ท่านซักถาม   

0.886 

  3.4  ท่านได้รับการจัดล้าดับคิวอย่างยุติธรรม   0.869 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

ค้าถาม 
จ้านวน
ค้าถาม 

Cronbach’s 
Alpha 

4. ด้านการสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) 3 0.867 

4.1 ค้าแนะน้าของแพทย์ พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลมี
ความถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือ    

0.846 

4.2 เภสัชกรให้ข้อมูลการใช้ยาและผลข้างเคียงอย่างชัดเจน   0.772 

4.3 โรงพยาบาลปกปิดข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยเป็นอย่างดี   0.816 

5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 4 0.924 

5.1 พยาบาล/เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนสนใจและต้องใจฟังการ
บอกเล่า อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างดี   

0.926 

5.2 พยาบาลให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่เลือก
ปฎิบัติ   

0.898 

5.3  แพทย์  ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่เลือก
ปฎิบัติ   

0.887 

5.4  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่
เลือกปฎิบัติ   

0.889 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์  9 
ด้าน  

0.976 

1. คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล 2 0.819 

1.1 โรงพยาบาลมีระบบนัดหมายชัดเจน  - 

1.2  โรงพยาบาลมีช่องทางการติดต่อเพ่ือสือสาร  และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ หลากหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
อีเมล์ เป็นต้น  

- 

2. ปริมาณการสั่งซ้ือ 2 0.736 

2.1 ท่านได้รับยาในปริมาณพอเหมาะต่อระยะการรักษา   - 

2.2 โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอต่อการรองรับ
การรักษา ของท่าน   

- 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

ค้าถาม 
จ้านวน
ค้าถาม 

Cronbach’s 
Alpha 

3. คุณภาพสารสนเทศ 5 0.920 
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลช่วยอ้านวยความสะดวกของ
ท่านในด้านต่อไปนี้   

3.1 ด้านการบันทึกข้อมูลประวัติ  0.886 

3.2 ด้านการค้นหาแฟ้มประวัติ  0.914 

3.3 ด้านการจ่ายยา  0.899 

3.4 ด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  0.914 

3.5 ด้านการนัดหมาย  0.895 

4. ขั้นตอนการสั่งซ้ือ 2 0.980 

4.1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการในแต่ละจุดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย  - 

4.2 ระบบคิวในแต่ละจุดบริการมีความชัดเจน  - 

5. ความถูกต้องในการสั่งซ้ือ 3 0.882 

5.1 แพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องตรงจุด  0.847 

5.2 การส่งต่อการรักษาไปยังแผนก/โรงพยาบาลอ่ืนถูกต้องแม่นย้า  0.817 

5.3 การบันทึกข้อมูลการรักษาถูกต้อง แม่นย้า และชัดเจน  0.833 

6. เงื่อนไขการสั่งซื้อ 2 0.932 

6.1 ท่านได้รับความสะดวกกรณีมีความจ้าเป็นต้องส่งตัวไปตรวจยัง
แผนก/หน่วยงานอื่น  - 

6.2  เอกสารการส่งตัวรักษายังแผนกต่าง ๆ ถูกต้องชัดเจน  - 

7. คุณภาพในการสั่งซ้ือ 2 0.849 

7.1  ท่านได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง ตรงจุด  - 

7.2  ท่านได้รับการดูแลอย่างดีจากบุคคลากรระหว่างท้าการรักษา  - 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

ค้าถาม 
จ้านวน
ค้าถาม 

Cronba
ch’s 

Alpha 

8. การจัดสรรเวลา 5 0.939 

8.1 ระยะเวลาในการรอแพทย์เพ่ือรับการรักษาใช้เวลารวดเร็ว  0.941 

8.2 ระยะเวลาในการช้าระเงินใช้เวลารวดเร็ว  0.925 

8.3 ระยะเวลาในการรอรับยาใช้เวลารวดเร็ว  0.903 

8.4 ในทุกขั้นตอนของการรับบริการที่โรงพยาบาลได้รับบริการที่รวดเร็ว  0.909 

9. การจัดการบริการที่มีปัญหา 3 0.742 

9.1 แพทย์วินิจฉัยโรคอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด   0.729 

9.2 มีการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลการจ่ายยาเพ่ือป้องกันจ่ายยาคนไข้ผิด
ราย   

0.701 

9.3 การเก็บข้อมูลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น   0.730 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เคยใช้ 6 ด้าน  0.964 

1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากบริการ (Convenience)  2 0.903 

1.1 โรงพยาบาลมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น สถานที่นั่ง
พัก ห้องน้้า ที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น  - 

1.2 การได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เมื่อต้องการ  - 

2. ด้านการประสานงานของการบริการ (Co - Ordination) 2 0.884 

2.1 เจ้าหน้าที่สนใจต่อข้อค้าถามและช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอ  - 

2.2  การประสานงานมีความรวดเร็ว  - 

3. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) 2 0.792 

3.1  โรงพยาบาลมีการติดประกาศหรือมีเอกสารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการ  

- 
 

3.2  โรงพยาบาลมีป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจน  - 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

ค้าถาม 
จ้านวน
ค้าถาม 

Cronbach’s 
Alpha 

4. ด้านออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy)  6 0.947 

4.1 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดี   0.939 

4.2 เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยความสุภาพ   0.938 

4.3 เจ้าหน้าที่มีความสนใจเอาใจใส่ และพร้อมในการให้บริการ   0.933 

4.4 เจ้าหน้าที่มีความยินดีในการตอบข้อค้าถาม ข้อชี้แจง    0.937 

4.5 ความสนใจเอาใจใส่ และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่   

0.943 

4.6 การตอบข้อค้าถาม ข้อชี้แจง ข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่   0.936 

5. ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care) 3 0.902 

5.1 แพทย์มีความรู้ ความสามารถในการรักษา  0.871 

5.2 ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้   0.851 

5.3 การให้ความรู้และค้าแนะน้าต่าง ๆ ในการปฎิบัติระหว่างรับ
บริการ  

0.858 

6. ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket Cost)  4 0.928 

6.1  ค่าบริการทางแพทย์มีความเหมาะสม  0.927 

6.2 ค่ายารักษามีความเหมาะสม  0.906 

6.3 ค่าบริการทั่วไปมีความเหมาะสม  0.908 

6.4 ค่าบริการอื่น ๆ มีความเหมะสม เช่น ค่าเอ็กเรย์ MRI  เป็นต้น  0.885 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล 3 ด้าน  

0.828 

1. ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม  5 0.837 

1.1 ท่านเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่ท่านคิดว่ามีความปลอดภัย
สูงสุด  

0.774 

1.2 ท่านคิดว่าโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด  0.851 

 



44 

44  

 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

ค้าถาม 
จ้านวน
ค้าถาม 

Cronbach’s 
Alpha 

1.3 ท่านต้องการรักษากับแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาเฉพาะ
ทาง  

0.804 

1.4 ท่านเลือกใช้เพราะราคาเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ  0.796 

1.5 ท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลที่เลือกมีมาตรฐานรองรับ  0.793 

2. ด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง  4 0.820 

2.1 ท่านใช้บริการตามครอบครัวแนะน้า  0.885 

2.2 ท่านใช้บริการตามเพ่ือนแนะน้า  0.717 

2.3 ท่านใช้บริการตามเพ่ือนร่วมงานแนะน้า   0.743 

2.4 ท่านใช้บริการตามบุคคลที่มีชื่อเสียงแนะน้า   0.715 

3. ด้านความสามารถในการควบคุม  3 0.872 

3.1 โรงพยาลที่ท่านเลือกมีแผนกต่างๆ รองรับทุกการรักษาของ
ท่าน   

0.713 

3.2 ท่านสามารถเลือกรักษากับแพทย์ที่ต้องการได้   0.893 

3.2 ท่านเลือกใช้โรงพยาบาลเพราะสะดวกต่อการเดินทางจากที่พัก   0.776 

รวมค่าความเชื่อม่ัน   0.983 

 
ผลของการตรวจสอบค่าความเชื่อม่ันของค้าถามแต่ละประเด็นระหว่าง 0.713 – 0.943 
 

3.3  ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จ้าแนกออกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ คุณภาพบริการ คุณภาพบริการ  

โลจิสติกส์ 
3.3.1.1 ปัจจัยด้านคุณภาพบริการประกอบดัวยปัจจัย 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรม 

ของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการการบริการ  (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
(Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
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3.3.1.2  ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการโลจิสติกส์  ประกอบด้วยปัจจัย  9 ด้าน คือ  
ด้านคุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal Contact Quality) ด้านปริมาณการสั่งซื้อ (Order 
Release Quantities) ด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ 
(Ordering Procedures) ด้านความถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order Accuracy) ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ 
(Order Condition) ด้านคุณภาพในการสั่งซื้อ (Order Quality) ด้านการจัดการกับการสั่งซื้อที่มี
ปัญหา (Order Discrepancy Handling) และด้านการตรงต่อเวลา (Timeliness) 

3.3.2  ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variables) คือ ความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการ
ประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้านคือ ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากบริการ (Convenience) ด้านการประสาน 
งานของการบริการ (Co -Ordination) ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) ด้านอัธยาศัย 
ความสนใจของผู้ ให้บริการ (Courtesy) ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care) และด้าน
ค่าใช้จ่าย เมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket Cost) 

3.3.3  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตั้งใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล 
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านคือ ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior)  
ด้าน กลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และด้านความสามารถในการควบคุม (Perceived Behavioral 
Control) 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ในเรื่องบุพปัจจัยคุณภาพ 

บริการที่มี อิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับ  
ตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่ ง เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่ งปฐมภูมิ  ( Primary Data) ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

 

3.5  การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ซึ่งก้าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% 
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยสรุปสูตรที่ใช้ดังนี้ 

 
 



46 

46  

 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
 

ร้อยละ = 
𝑋 ×100

𝑁
 

                     โดย                     
X      คือ   จ้านวนข้อมูล (ความถี่) ที่ต้องน้ามาหาค่าร้อยละ 
N      คือ   จ้าวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

x  =   
Σ𝑓𝑥

N
 

       โดย 
x     คือ 
Σ𝑓𝑥 คือ 

f       คือ 
x      คือ 
N      คือ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลรวมของค่าความถี่ทั้งหมด 
ค่าความถ่ึ 
จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น 
จ้านวนข้อมูลทั้งหมด 

3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

S.D = √
Σ(𝑥−𝑥)2

𝑛−1
 

โดย 
S.D   คือ 
x      คือ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้อมูลแต่ละจ้านวน 

 
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวความคิด ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตเชิงอนุมานขั้นสูง 

ดังต่อไปนี้ 
3.5.2.1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Simple Correlation) ของตัวแปรน้า

ระดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เ พ่ือบอกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะต้องมีค่าไม่ควรเกิน 
+0.80 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) โดยใช้สูตรดังนี้ 

γ = 
𝑛Σ𝑥𝑦−(Σ𝑥)(Σ𝑦)

√√𝑛Σ𝑥2−(Σ𝑥)2 √𝑛Σ𝑦2−(Σy)2 
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การตรวจสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการสร้างเมทริกซ์แสดงสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่ 

1.1.1) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าเข้าใกล้ +1 หรือ –1 แสดงว่า
ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมากควรอยู่ใน Factor เดียวกัน 

1.1.2) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ศูนย์ แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กันน้อยควรอยู่คนละ Factor 

1.1.3) ถ้ามีตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ หรือมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อ่ืน ๆ ที่เหลือน้อยมากควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห์ 

3.5.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์กัน
เป็นองค์ประกอบเดียวกันโดยพิจารณาดังนี้ 

  1)  ตรวจสอบค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะน้ามาวิเคราะห์โดยเทคนิค 
Factor Analysis โดยที่ KMO มีสูตร 

KMO =  
Σri

2

Σri
2 + Σpartialcorrelation

 

 

1.1) r คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งท้าให้ค่า 0 ≤ KMO ≤ 1 
1.2) ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย (เข้าสู่ศูนย์) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis 

ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 
1.3) ถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis 

เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 
1.4) โดยทั่วไปถ้าค่า KMO < .5 จะถือว่า ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เหมาะสมที่จะใช้

เทคนิค Factor Analysis (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
2) ค่ า Bartlett Test of Sphericity เ ป็ น ก า ร ท ด ส อบ ค่ า  ไ ค - ส แ ค ว ร์   

(Chi-Square) องดีเทอร์มิแนนท์ (Determinant) ของเมทริกซ์สหสัมพันธ์มีการทดสอบสมมติฐานว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ จากสมมติฐาน 

H0 : ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ 

H1 : ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน 
3) การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) กรณีที่ค่า Factor Loading มีค่า

กลาง ๆ ท้าให้ไม่สามารถจัดตัวแปรว่าควรอยู่ใน Factor ใดได้นั้นจะต้องท้าการหมุนแกน ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ของการหมุนแกนปัจจัยคือ เพ่ือท้าให้ค่า Factor Loading ของตัวแปรมีค่ามากขึ้นหรือ
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ลดลงจนกระทั่งท้าให้ทราบว่าตัวแปรนั้นควรอยู่ใน Factor ใดหรือไม่ควรอยู่ใน Factor ใดโดย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Orthogonal Rotation เป็นการหมุนแกนไปแล้วยังคงท้าให้ 
Factor ตั้งฉากกันหรือเป็นอิสระกันแต่ท้าให้ค่า Factor Loading เพ่ิมขึ้นหรือลดลง  ซึ่งใช้วิธี  
Quartimax Rotation ท้าให้มีจ้านวนปัจจัยน้อยที่สุด 

4) การแปลความหมายและก้าหนดชื่อองค์ประกอบการพิจารณาจ้านวนองค์  
ประกอบจะพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 การพิจารณาว่าตัวแปรใด 
บรรจุอยู่ในองค์ประกอบใดให้พิจารณาที่ค่า Loading โดยพิจารณาเลือกค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 

3.5.2.3 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัว
แปร และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจัยฉบับนี้ได้มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ก้าหนด
สัญลักษณ์ต่าง ๆ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ S.D,  
4.2 การวิเคราะห์น้้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
4.4 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
n  แทน ค่าจ านวนผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่าง 
  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
𝑥2  แทน ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) 
df  แทน ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
𝑥2 𝑑𝑓⁄  แทน ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ 
 𝜌-value แทน ค่านัยส าคัญทางสถิต ิ
***  แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0001 
**  แทน ค่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
*  แทน ค่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
SKE  แทน ค่าความเบ้ (Skewness) 
KUR  แทน ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
GFI  แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
CFI  แทน ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index) 
RMR  แทน ค่าดัชนีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
RMSEA  แทน ค่าดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  
    (Root Mean Square Error of Approximation) 
Estimate  แทน ค่าน้ าหนักความถดถอยหรืออิทธิพลทางตรงระหว่างคู่ตัวแปร 
Sig  แทน ระดับนัยส าคัญ  
C.R.  แทน ค่าทีหรือค่า Critical Ratio (t-value) 
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𝑅2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุซึ่ งแสดงถึงประสิทธิภาพใน 
การพยากรณ ์(Multiple Coefficient of Determination) 

R  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
DE  แทน ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE   แทน ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
TE  แทน ค่าอิทธพลรวม (Total Effect) 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปร  

Qua_service แทน คุณภาพบริการ 

Qua_logis แทน คุณภาพบริการโลจิสติกส์ 

Sat แทน ความพึงพอใจ 

Intent แทน การตั้งใจเลือก 

Av_tang แทน ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 

Av_relia แทน ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability)  

Av_respon แทน การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) 

Av_assur แทน การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) 

Av_empat แทน ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

Av_infrom แทน คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

Av_Qua แทน คุณภาพในการสั่งซื้อ (Order Quality) 

Av_time แทน การจัดสรรเวลา (Timeliness) 

satis1 แทน ความสะดวกที่ได้รับจากบริการ (Convenience) 

satis2 แทน การประสานงานของการบริการ (Co –ordination) 

satis3 แทน ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) 

satis4 แทน ด้านออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) 

satis5 แทน ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care) 

satis6 แทน ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Pocket Cost) 

attitude_av แทน ทัศนคติต่อพฤติกรรม (AB) 

norm_av แทน ด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง (SN) 

control_av แทน ความสามารถในการควบคุม (PBC) 
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SQ1.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 1 คุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรม 

SQ1.2  แทน ตัวแปรสังเกตที่ 2 คุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรม 

SQ1.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 3 คุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรม 

SQ 2.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 4 คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ 

SQ2.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 5 คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ 

SQ2.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 6 คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ 

SQ3.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 7 คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

SQ3.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 8 คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อ 
ความต้องการ 

SQ3.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 9 คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อ 
ความต้องการ 

SQ3.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 10 คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อ 
ความต้องการ 

SQ4.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 11 คุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจ 

SQ4.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 12 คุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจ 

SQ4.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 13 คุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจ 

SQ5.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 15 คุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ 

SQ5.2  แทน ตัวแปรสังเกตที่ 16 คุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ 

SQ5.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 17 คุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ 

SQ5.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 18 คุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ 

LSQ1.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 19 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพการติดต่อ
ส่วนบุคคล  

LSQ1.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 20 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพการติดต่อ
ส่วนบุคคล  

LSQ2.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 21 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านปริมาณการสั่งซื้อ 

LSQ2.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 22 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านปริมาณการสั่งซื้อ 

LSQ3.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 23 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพ
สารสนเทศ 
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LSQ3.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 24 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพ
สารสนเทศ 

LSQ3.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 25 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพ
สารสนเทศ 

LSQ3.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 26 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพ
สารสนเทศ 

LSQ3.5 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 27 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพ
สารสนเทศ 

LSQ4.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 28 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ 

LSQ4.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 29 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ 

LSQ5.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 30 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านความถูกต้องใน
การสั่งซื้อ 

LSQ5.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 31 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านความถูกต้องใน
การสั่งซื้อ 

LSQ5.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 32 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านความถูกต้องใน
การสั่งซื้อ 

LSQ6.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 33 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ  

LSQ6.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 33 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ  

LSQ7.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 34 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพในการ
สั่งซื้อ 

LSQ7.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 35 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านคุณภาพในการ
สั่งซื้อ 

LSQ8.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 36 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดสรรเวลา 

LSQ8.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 37 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดสรรเวลา 

LSQ8.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 38 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดสรรเวลา 

LSQ8.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 39 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดสรรเวลา 

LSQ9.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 40 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดการบริการ
ที่มีปัญหา 

LSQ9.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 41 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดการบริการ
ที่มีปัญหา 
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LSQ9.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 42 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้านการจัดการบริการ
ที่มีปัญหา 

SAT1.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 43 ความพึงพอใจด้านความสะดวกท่ีได้รับจาก
บริการ 

SAT1.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 44 ความพึงพอใจด้านความสะดวกท่ีได้รับจาก
บริการ 

SAT2.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 45 ความพึงพอใจด้านการประสานงานของการ
บริการ 

SAT2.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 46 ความพึงพอใจด้านการประสานงานของการ
บริการ 

SAT3.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 47 ความพึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 

SAT3.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 48 ความพึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 

SAT4.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 49 ความพึงพอใจด้านออัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ 

SAT4.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 50 ความพึงพอใจด้านออัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ 

SAT4.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 51 ความพึงพอใจด้านออัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ 

SAT4.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 52 ความพึงพอใจด้านออัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ 

SAT4.5 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 53 ความพึงพอใจด้านออัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ 

SAT4.6 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 54 ความพึงพอใจด้านออัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ 

SAT5.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 55 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของบริการ 

SAT5.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 56 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของบริการ 

SAT5.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 57 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของบริการ 

SAT6.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 58 ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 

SAT6.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 59 ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 

SAT6.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 60 ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 
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SAT6.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 61 ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 

INT1.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 62 การตั้งใจเลือกด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 

INT1.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 63 การตั้งใจเลือกด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 

INT1.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 64 การตั้งใจเลือกด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 

INT1.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 65 การตั้งใจเลือกด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 

INT1.5 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 66 การตั้งใจเลือกด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 

INT2.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 67 การตั้งใจเลือกด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง 

INT2.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 68 การตั้งใจเลือกด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง 

INT2.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 69 การตั้งใจเลือกด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง 

INT2.4 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 70 การตั้งใจเลือกด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง 

INT3.1 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 71 การตั้งใจเลือกด้านความสามารถในการควบคุม 

INT3.2 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 72 การตั้งใจเลือกด้านความสามารถในการควบคุม 

INT3.3 แทน ตัวแปรสังเกตที่ 73 การตั้งใจเลือกด้านความสามารถในการควบคุม 

 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
4.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
และรายได้ โดยแจกแจงจ้านวน และค่าร้อยละ แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
n=400 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ้านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 127 31.8 
หญิง 273 68.3 

รวม 400 100.0 

รายได้   
ต่้ากว่า 15,000 บาท 27 6.8 
15,001 - 25,000 บาท 191 47.8 
25,001 - 35,000 บาท 90 22.5 
35,001 - 45,000 บาท 46 11.5 
45,001 บาท ขึ้นไป 46 11.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 273 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 68.3 และเป็นเพศชาย จ้านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 โดยมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 
15,001 - 25,000 บาท จ้านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมามีรายได้อยู่ที่  25,001 - 
35,000 บาท จ้านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่้ากว่า 15,000 บาท จ้านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล้าดับ 
 

4.1.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความเป็นรูปธรรมของ
การ บริการ (Tangible) 

n=400 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.2390 .68546 มากที่สุด 

SQ1.1 โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย 4.29 .752 มากที่สุด 
SQ1.2 โรงพยาบาลที่ให้บริการมีความสะอาด และมีความ

ปลอดภัย 
4.36 .772 มากที่สุด 

SQ1.3 โรงพยาบาลมีสิ่งที่อ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 4.18 .825 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.2 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความเป็นรูปธรรมของ 
การบริการ (Tangible) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.24) และเมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงพยาบาลที่ให้บริการมีความสะอาด และมี 
ความปลอดภัย ( x =4.36) รองลงมาโรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ( x =4.29) และ 
โรงพยาบาลมีสิ่งที่อ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ( x =4.18) ตามล้าดับ 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือใน 
การให้บริการ (Reliability) 

n=400 

ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ  (Reliability) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1163 .73123 มาก 

SQ2.1 โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา 4.12 .798 มาก 
SQ2.2 บุคคลากรสามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน 

ในทุกจุดบริการ 
4.05 .854 มาก 

SQ2.3 โรงพยาบาลเลือกใช้เวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพและได้รับ 
มาตรฐาน 

4.26 .790 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.3 มีระดับความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.12) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงพยาบาลเลือกใช้เวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐาน   
( x =4.26) รองลงมา โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา ( x =4.12) และบุคคลากร
สามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามได้ชัดเจนในทุกจุดบริการ ( x =4.05) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการการบริการ (Responsiveness) 
n=400 

การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
(Responsiveness) 

x  
S.D 

แปรผล 

ภาพรวม 4.1675 .76835 มาก 
SQ3.1 แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ มี

จ้านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
4.19 .881 มาก 

SQ3.2 พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.08 .927 มาก 
SQ3.3 แพทย์อธิบายถึงผลตรวจและการรักษาได้ละเอียด

ชัดเจนเข้าใจง่ายและเปิดโอกาสให้ท่านซักถาม 
4.24 .822 มากที่สุด 

SQ3.4 ท่านได้รับการจัดล้าดับคิวอย่างยุติธรรม 4.30 .804 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.4 มีระดับความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.17) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือท่านได้รับการจัดล้าดับคิวอย่างยุติธรรม ( x =4.30) รองลงมาแพทย์
อธิบายถึงผลตรวจและการรักษาได้ละเอียดชัดเจนเข้าใจง่ายและเปิดโอกาสให้ท่านซักถาม ( x =4.24) 
ตามด้วยแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ มีจ้านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ( x =4.19)  
และ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ( x =4.08) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) 

n = 400 

การสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.2788 .68032 มากที่สุด 

SQ4.1 ค้าแนะน้าของแพทย์พยาบาล และพนักงานใน
โรงพยาบาลมีความถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือ 

4.20 .740 มาก 

SQ4.2 เภสัชกรให้ข้อมูลการใช้ยาและผลข้างเคียงอย่าง
ชัดเจน 

4.18 .781 มาก 

SQ4.3 โรงพยาบาลปกปิดข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยเป็น
อย่างดี 

4.36 .781 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.5 มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้

บริการ (Assurance) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.28) และเมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโรงพยาบาลปกปิดข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยเป็นอย่างดี 
( x =4.36) รองลงมาคือ ค้าแนะน้าของแพทย์พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลมีความถูกต้อง
ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ( x =4.20) และเภสัชกรให้ข้อมูลการใช้ยาและผลข้างเคียงอย่างชัดเจน  
( x =4.18) ตามล้าดับ  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความเห็นอกเห็นใจ 
(Empathy) 

n = 400 

ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1238 .74001 มาก 

SQ5.1  พยาบาล/เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนสนใจและต้องใจฟัง 
การบอกเล่าอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างดี 

4.05 .803 มาก 

SQ5.2  พยาบาลให้บริการด้วยความเท่าเทียมกันและเต็มใจ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.10 .844 มาก 

SQ5.3  แพทย์ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.20 .800 มาก 

SQ5.4  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.15 .779 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.6 มีระดับความคิดเห็นต่อความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.12) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือแพทย์ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ  ( x =4.20)
รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ  ( x =4.15) 
พยาบาลให้บริการด้วยความเท่าเทียมกันและเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ  ( x =4.10) และพยาบาล/
เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนสนใจและต้องใจฟังการบอกเล่าอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างดี  ( x =4. 05) 
ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพบริการ 
(Service Quality) 

n =400 

ด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1851 .64240 มาก 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 4.2390 .68546 มากที่สุด 
ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ  (Reliability) 4.1163 .73123 มาก 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
(Responsiveness) 

4.1675 .76835 มาก 

ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) 4.2788 .68032 มากที่สุด 
ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 4.1238 .74001 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.7 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพบริการโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (=4.19) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) (=4.28) รองลงมาคือ ด้านความเป็น 
รูปธรรมของการบริการ (Tangible) (=4.24) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
(Responsiveness) (=4.17) ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) (=4.12) และด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) (=4. 11) ตามล้าดับ 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นคุณภาพการติดต่อส่วน

บุคคล (Personal Contact Quality) 
n=400 

คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล  
(Personal Contact Quality) x  S.D แปรผล 

ภาพรวม 4.2200 .71177 มากที่สุด 
LSQ1.1. โรงพยาบาลมีระบบนัดหมายชัดเจน 4.38 .760 มากที่สุด 
LSQ1.2   โรงพยาบาลมีช่องทางการติดต่อเพ่ือสื่อสาร

และรับฟังข้อเสนอแนะหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 

4.13 .887 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.8 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล 
(Personal Contact Quality) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.22) และเมื่อ
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พิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงพยาบาลมีระบบนัดหมายชัดเจน  
( x =4.38) ตามด้วยโรงพยาบาลมีช่องทางการติดต่อเพ่ือสื่อสารและรับฟังข้อเสนอแนะหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น ( x =4.13) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านปริมาณการสั่งซื้อ 

(Order Release Quantities) 
n=400 

ปริมาณการสั่งซ้ือ (Order Release Quantities) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1500 .75924 มาก 

LSQ2.1 ท่านได้รับยาในปริมาณพอเหมาะต่อระยะ 
การรักษา  

4.06 .834 มาก 

LSQ2.2 โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์
เพียงพอ ต่อการรองรับการรักษาของท่าน  

4.24 .819 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.9 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านปริมาณการสั่งซื้อ (Order 
Release Quantities) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.15) และเมื่อพิจารณาตามราย
ข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอต่อการรองรับ
การรักษาของท่าน ( x =4.24) ตามด้วยท่านได้รับยาในปริมาณพอเหมาะต่อระยะการรักษา  
( x =4.06) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพสารสนเทศ 
(Information Quality) 

n=400 

คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1575 .73930 มาก 

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลช่วยอ้านวยความสะดวก
ของท่านในด้านต่อไปนี้ 

   

LSQ3.1 ด้านการบันทึกข้อมูลประวัติ 4.10 .853 มาก 
LSQ3.2 ด้านการค้นหาแฟ้มประวัติ 4.15 .900 มาก 
LSQ3.3 ด้านการจ่ายยา 4.00 .886 มาก 
LSQ3.4 ด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 4.29 .791 มากทีสุด 
LSQ3.5 ด้านการนัดหมาย 4.09 .906 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.10 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพสารสนเทศ 
(Information Quality) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.15) และเมื่อพิจารณาตาม 
รายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลช่วยอ้านวยความ
สะดวกของท่านในด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ( x =4.29) ตามด้วยด้านการค้นหาแฟ้มประวัติ  
( x =4.15) ด้านการบันทึกข้อมูลประวัติ ( x =4.10) ด้านการนัดหมาย ( x =4.09) และด้าน 
การจ่ายยา ( x =4.00) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ 

(Ordering Procedures) 
n=400 

ขั้นตอนการสั่งซ้ือ (Ordering Procedures) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.0863 .72853 มาก 

LSQ4.1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการในแต่ละจุดมีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.11 .787 มาก 

LSQ4.2 ระบบคิวในแต่ละจุดบริการมีความชัดเจน 4.06 .755 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.11 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering 

Procedures) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.09) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
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ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือขั้นตอนการเข้ารับบริการในแต่ละจุดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย  
( x =4.11) ตามด้วยระบบคิวในแต่ละจุดบริการมีความชัดเจน ( x =06) ตามล้าดับ 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ 

(Ordering Procedures) 
n=400 

ขั้นตอนการสั่งซ้ือ(Ordering procedures) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1717 .70086 มาก 

LSQ5.1 แพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องตรงจุด 4.20 .741 มาก 
LSQ5.2 การส่งต่อการรักษาไปยังแผนก/โรงพยาบาลอื่น

ถูกต้องแม่นย้า 
4.13 .788 มาก 

LSQ5.3 การบันทึกข้อมูลการรักษาถูกต้อง แม่นย้าและชัดเจน 4.20 .754 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.12 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering 
Procedures) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.17) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือแพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องตรงจุด ( x =4.20) กับ 
การบันทึกข้อมูลการรักษาถูกต้อง แม่นย้าและชัดเจน ( x =4.20) ตามด้วยการส่งต่อการรักษาไปยัง
แผนก/โรงพยาบาลอื่นถูกต้องแม่นย้า ( x =4.13) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ 

(Order Condition) 
n=400 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order condition) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1175 .76822 มาก 

LSQ6.1  ท่านได้รับความสะดวกกรณีมีความจ้าเป็นต้องส่งตัว
ไปตรวจยังแผนก/หน่วยงานอ่ืน 

4.09 .815 มาก 

LSQ6.2  เอกสารการส่งตัวรักษายังแผนกต่างๆ ถูกต้องชัดเจน 4.15 .787 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.13 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order 
Condition) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.12) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า  
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเอกสารการส่งตัวรักษายังแผนกต่าง ๆ ถูกต้องชัดเจน ( x =4.15)  
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ตามด้วยท่านได้รับความสะดวกกรณีมีความจ้าเป็นต้องส่งตัวไปตรวจยังแผนก /หน่วยงานอ่ืน 
 ( x =4.09) ตามล้าดับ 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพในการสั่งซื้อ 
(Order Quality) 

n=400 

คุณภาพในการสั่งซ้ือ(Order quality) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.2188 .75859 มากที่สุด 

LSQ7.1  ท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ตรงจุด 4.22 .810 มากที่สุด 
LSQ7.2  ท่านได้รับการดูแลอย่างดีจากบุคคลากรระหว่าง

ท้าการรักษา 
4.22 .790 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.14 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพในการสั่งซื้อ (Order 
Quality) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.21) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องตรงจุด ( x =4.22) และท่านได้รับการดูแลอย่างดีจาก
บุคคลากรระหว่างท้าการรักษา ( x =4.22) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านการจัดสรรเวลา 
(Timeliness) 

n=400 

การจัดสรรเวลา (Timeliness) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 3.9494 .79201 มาก 

LSQ8.1 ระยะเวลาในการรอแพทย์เพ่ือรับการรักษาใช้เวลา
รวดเร็ว 

3.88 .886 มาก 

LSQ8.2  ระยะเวลาในการช้าระเงินใช้เวลารวดเร็ว 4.02 .815 มาก 
LSQ8.3  ระยะเวลาในการรอรับยาใช้เวลารวดเร็ว 3.95 .877 มาก 
LSQ8.4 ในทุกขั้นตอนของการรับบริการที่โรงพยาบาลได้รับ 

บริการที่รวดเร็ว 
3.95 .876 มาก 

ผลการวิ เคราะห์ตามตารางที่  4 .15 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการจัดสรรเวลา 
(Timeliness) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.95) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือระยะเวลาในการช้าระเงินใช้เวลารวดเร็ว ( x =4.02) รองลงมา
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ระยะเวลาในการรอรับยาใช้เวลารวดเร็ว ( x =3.95) ในทุกขั้นตอนของการรับบริการที่โรงพยาบาล
ได้รับบริการที่รวดเร็ว ( x =3.95) และระยะเวลาในการรอแพทย์เพ่ือรับการรักษาใช้เวลารวดเร็ว  
( x =4.22) ตามล้าดับ 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านการจัดการบริการ ที่

มีปัญหา (Order Discrepancy Handling) 
n=400 

การจัดการบริการที่มีปัญหา  
(Order Discrepancy Handling) x  S.D แปรผล 

ภาพรวม 4.1692 .70759 มาก 
LSQ9.1 แพทย์วินิจฉัยโรคอย่างรอบคอบเพ่ือป้องกันความ 

ผิดพลาด 
4.18 .750 มาก 

LSQ9.2 มีการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลการจ่ายยาเพ่ือป้องกัน 
จ่ายยาคนไข้ผิดราย 

4.15 .818 มาก 

LSQ9.3 การเก็บข้อมูลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบง่าย ต่อ
การสืบค้น 

4.18 .754 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.16 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการจัดการบริการที่มีปัญหา 
(Order Discrepancy Handling) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก  ( x =4.17) และเมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แพทย์วินิจฉัยโรคอย่างรอบคอบเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด ( x =4.18) กับการเก็บข้อมูลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นรองลงมาคือ 
( x =4.18) ตามด้วยมีการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลการจ่ายยาเพ่ือป้องกันจ่ายยาคนไข้ผิดราย  
( x =4.15) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพบริการ 
โลจิสติกส์ 

n=400 

คุณภาพบริการโลจิสติกส์ x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1378 .65157 มาก 

คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal Contact Quality) 4.2200 .71177 มากที่สุด 
ปริมาณการสั่งซื้อ (Order Release Quantities) 4.1500 .75924 มาก 
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 4.1575 .73930 มาก 
ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering Procedures) 4.0863 .72853 มาก 
ความถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order Accuracy) 4.1717 .70086 มาก 
เงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order Condition) 4.1175 .76822 มาก 
คุณภาพในการสั่งซื้อ (Order Quality) 4.2188 .75859 มากทีสุด 
การจัดสรรเวลา (Timeliness) 3.9494 .79201 มาก 
การจัดการบริการที่มีปัญหา (Order Discrepancy 
Handling) 

4.1692 .70759 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.17 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.13) และเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าข้อค้าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal Contact Quality) ( x =4.22) คุณภาพ 
ในการสั่งซื้อ (Order Quality) ( x =4.22) ตามด้วยความถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order Accuracy)  
( x =4.17) การจัดการบริการที่มีปัญหา (Order Discrepancy Handling) ( x =4.17) ตามด้วย
ปริมาณการสั่งซื้อ (Order Release Quantities) ( x =4.15) คุณภาพสารสนเทศ (Information 
Quality) ( x =4.15) ตามด้วยเงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order Condition) ( x =4.11) ขั้นตอนการสั่งซื้อ 
(Ordering Procedures) ( x =4.09) และการจัดสรรเวลา (Timeliness) ( x =3.95) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความสะดวกท่ีได้รับ 
จากบริการ (Convenience) 

n=400 

ความสะดวกที่ได้รับจากบริการ (Convenience) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1600 .84034 มาก 

SAT1.1 โรงพยาบาลมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
เช่น สถานที่นั่งพัก ห้องน้้า ที่จอดรถ ลิฟท์ บันได
เลื่อน เป็นต้น 

4.16 .919 มาก 

SAT1.2 การได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เมื่อต้องการ 4.16 .859 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.18 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความสะดวกที่ได้รับจาก
บริการ (Convenience) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.16) และเมื่อพิจารณาตาม 
รายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงพยาบาลมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น 
สถานที่นั่งพัก ห้องน้้า ที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น ( x =4.16) และการได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าที่เม่ือต้องการ ( x =4.16) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านการประสานงานของ

การบริการ (Co -Ordination) 
n=400 

ด้านการประสานงานของการบริการ  
(Co -Ordination) 

x  
S.D 

แปรผล 

ภาพรวม 4.1520 .76041 มาก 
SAT2.1 เจ้าหน้าที่สนใจต่อข้อค้าถามและช่วยเหลือเมื่อ

ท่านร้องขอ 
4.13 .821 มาก 

SAT2.2  การประสานงานมีความรวดเร็ว 4.09 .841 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.19 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการประสานงานของ  
การบริการ (Co -Ordination) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (= 4.15) และเมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่สนใจต่อข้อค้าถามและช่วยเหลือเมื่อท่านร้อง
ขอ ( = 4.13) ตามด้วย ( = 4.09) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
บริการ (Information) 

n=400 

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1150 .77832 มาก 

SAT3.1  โรงพยาบาลมีการติดประกาศหรือมีเอกสารแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 

4.08 .837 มาก 

SAT3.2  โรงพยาบาลมีป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจน 4.16 .805 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.20 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 
(Information) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.12) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงพยาบาลมีป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจน ( x =4.16) ตามด้วย
โรงพยาบาลมีการติดประกาศหรือมีเอกสารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ( x =4.08) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านออัธยาศัย  

ความสนใจ ของผู้ให้บริการ (Courtesy) 
n=400 

ด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.2167 .73188 มากที่สุด 

SAT4.1 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดี 4.23 .794 มากที่สุด 
SAT4.2 เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยความสุภาพ 4.28 .757 มากทีสุด 
SAT4.3 เจ้าหน้าที่มีความสนใจเอาใจใส่และพร้อมในการ 

ให้บริการ 
4.24 .758 มากที่สุด 

SAT4.4 เจ้าหน้าที่มีความยินดีในการตอบข้อค้าถามข้อ
ชี้แจง 

4.19 .805 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.21 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านอัธยาศัยความสนใจของ 
ผู้ให้บริการ (Courtesy) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.22) และเมื่อพิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยความสุภาพ ( x =4.28) และ
เจ้าหน้าที่มีความสนใจเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ ( x =4.24) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดี 
( x =4.23) และเจ้าหน้าที่มีความยินดีในการตอบข้อค้าถามข้อชี้แจงตามล้าดับ ( x =4.19) 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมา ตรฐานระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพของบริการ 
(Quality of Care) 

n=400 

ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.3317 .70799 มากทีสุ่ด 

SAT5.1 แพทย์มีความรู้ ความสามารถในการรักษา 4.39 .740 มากที่สุด 
SAT5.2 ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เข็มปรอท 

ผ้าปูเตียง 
4.37 .772 มากที่สุด 

SAT5.3 การให้ความรู้และค้าแนะน้าต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
ระหว่างรับบริการ 

4.24 .786 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.22 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพของบริการ (Quality 
of Care) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.33) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แพทย์มีความรู้ความสามารถในการรักษา ( x =4.39) ตามด้วย 
ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เข็มปรอท ผ้าปูเตียง ( x = 4.37) และการให้ความรู้และ
ค้าแนะน้าต่าง ๆ ในการปฏิบัติระหว่างรับบริการ ( x =4.24) ตามล้าดับ 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้
บริการ (Output -off -Pocket Cost) 

n=400 

ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ  
(Output -off -Pocket Cost) 

x  
S.D 

แปร
ผล 

ภาพรวม 3.7594 .93445 มาก 
SAT6.1  ค่าบริการทางแพทย์มีความเหมาะสม 3.80 .996 มาก 
SAT6.2 ค่ายารักษามีความเหมาะสม 3.77 1.011 มาก 
SAT6.3 ค่าบริการทั่วไปมีความเหมาะสม 3.72 .961 มาก 
SAT6.4 ค่าบริการอื่น ๆ มีความเหมะสม เช่น ค่าเอ็กเรย์ MRI  

เป็นต้น 
3.75 .969 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.23 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 
(Output -off -Pocket Cost) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.76) และเมื่อพิจารณา
ตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าบริการทางแพทย์มีความเหมาะสม ( x = 3.80) 
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ตามด้วยค่ายารักษามีความเหมาะสม ( x = 3.77) ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมะสม เช่น ค่าเอ็กเรย์ 
MRI เป็นต้น ( x = 3.75) และค่าบริการทั่วไปมีความเหมาะสม ( x = 3.72) ตามล้าดับ 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ 

n=400 

ความพึงพอใจ x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 4.1152 .68992 มาก 

SAT1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากบริการ 
(Convenience) 

4.1600 .84034 มาก 

SAT2. ด้านการประสานงานของการบริการ  
(Co -Ordination) 

4.1088 .79711 มาก 

SAT3. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) 4.1150 .77832 มาก 
SAT4. ด้านออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ 

(Courtesy) 
4.2167 .73188 มากที่สุด 

SAT5. ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care) 4.3317 .70799 มากที่สุด 
SAT6. ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket 

Cost) 
3.7594 .93445 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.24 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.11) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ( x =4.33) ตามด้วยด้านอัธยาศัย ความสนใจของ 
ผู้ ให้บริการ  (Courtesy) ( x =  4.21)  ด้านความสะดวกที่ ได้รับจากบริการ  (Convenience)  
( x = 4.16) ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ ( Information) ( x = 4.12) ด้านการประสานงานของ 
การบริการ (Co -Ordination) ( x = 4.11) และด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket 
Cost) ( x =3.76) ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 
(Attitude toward the Behavior) 

n=400 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม  
(Attitude Toward the Behavior) 

x  
S.D 

แปรผล 

ภาพรวม 4.1288 .68755 มาก 
INT1.1 ท่านเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่ท่านคิดว่ามีความ 

ปลอดภัยสูงสุด 
4.31 .767 มากที่สุด 

INT1.2 ท่านคิดว่าโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเป็นโรงพยาบาล  
ที่ดีที่สุด 

4.03 .833 มาก 

INT1.3 ท่านต้องการรักษากับแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านการรักษา 
เฉพาะทาง 

4.23 .733 มากที่สุด 

INT1.4 ท่านเลือกใช้เพราะราคาเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 4.03 .825 มาก 
INT1.5 ท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลที่เลือกมีมาตรฐานรองรับ 4.27 .778 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.25 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม

(Attitude Toward the Behavior) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.13) และเมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่ท่านคิด
ว่ามีความปลอดภัย สูงสุด ( x = 4.31) ตามด้วยท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลที่เลือกมีมาตรฐานรองรับ  
( x = 4.27) ท่านต้องการ รักษากับแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาเฉพาะทาง ( x = 4.23) ท่าน
ต้องการรักษากับแพทย์ที่มีชื่อเสียง ด้านการรักษาเฉพาะทาง ( x = 4.03) และท่านเลือกใช้เพราะ
ราคาเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ ( x =4.03)  ตามล้าดับ  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) 

n=400 

กลุ่มกลุ่มอ้างอิง(Subjective Norm) x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 3.5238 .90376 มาก 

INT2.1 ท่านใช้บริการตามครอบครัวแนะน้า 3.81 1.018 มาก 
INT2.2 ท่านใช้บริการตามเพ่ือนแนะน้า 3.47 1.026 มาก 
INT2.3 ท่านใช้บริการตามเพ่ือนร่วมงานแนะน้า 3.49 1.057 มาก 
INT2.4 ท่านใช้บริการตามบุคคลที่มีชื่อเสียงแนะน้า 3.33 1.108 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.26 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม 

(Attitude Toward the Behavior) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.52) และเมื่อ
พิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านใช้บริการตามครอบครัวแนะน้า  
( x =3.81) ตามด้วยท่านใช้ บริการตามเพ่ือนร่วมงานแนะน้า ( x =3.49) ท่านใช้บริการตามเพ่ือน
แนะน้า ( x =3.47) และท่านใช้บริการตามบุคคลที่มีชื่อเสียงแนะน้า ( x =3.33) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความสามารถใน 

การควบคุม (Perceived Behavioral Control) 
n=400 

ความสามารถในการควบคุม  
(Perceived Behavioral Control) x  S.D แปรผล 

ภาพรวม 4.1842 .65654 มาก 
INT3.1 โรงพยาลที่ท่านเลือกมีแผนกต่าง ๆ รองรับทุกการ 

รักษาของท่าน 
4.19 .766 มาก 

INT3.2 ท่านสามารถเลือกรักษากับแพทย์ที่ต้องการได้ 4.06 .868 มาก 
INT3.3 ท่านเลือกใช้โรงพยาบาลเพราะสะดวกต่อการเดินทาง 

จากที่พัก 
4.26 .845 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.27 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความสามารถในการควบคุม 

(Perceived Behavioral Control) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.18) และเมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค้าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านเลือกใช้โรงพยาบาลเพราะสะดวกต่อ
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การเดินทางจากที่พัก ( x =4.26) โรงพยาลที่ท่านเลือกมีแผนกต่าง ๆ รองรับทุกการรักษาของท่าน  
( x = 4.19) และท่านสามารถเลือกรักษากับแพทย์ที่ต้องการได้ ( x = 4.06) ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้าน 

n=400 

การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า x  S.D แปรผล 
ภาพรวม 3.9456 .62593 มาก 

ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) 4.1288 .68755 มาก 
ด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 3.5238 .90376 มาก 
ด้านความสามารถในการควบคุม (Perceived Behavioral 
Control) 

4.1842 .65654 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.28 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก ( x =3.95) และเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านความ 
สามารถในการควบคุม (Perceived Behavioural Control) ( x =4.18) ตามด้วยด้านทัศนคติต่อ 
พฤติกรรม (Attitude Toward the Behaviour) ( x =4.13) และด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง (Subjective 
Norm) ( x =3.52) ตามล้าดับ 
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4.2  การวิเคราะห์น้้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) (ต่อ) 

ตัวแปรสังเกต องค์ประกอบภายใน 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 

(factor loading) 
KMO 

Qua_service  0.951 
Av_tang    

 SQ1.1 0.784  
 SQ1.2 0.772  
 SQ1.3 0.718  
 SQ2.1 0.691  
 SQ2.3 0.506  

Av_relia    
 SQ2.2 0.626  
 SQ4.2 0.587  

Av_respon    
 SQ3.3 0.702  
 SQ3.1 0.663  
 SQ3.2 0.652  

Av_assur    
 SQ4.1 0.528  
 SQ4.3 0.807  

Av_empat    
 SQ5.3 0.777  
    
 SQ5.2 0.775  
 SQ5.1 0.759  
 SQ5.4 0.755  
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) แสดงค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) 

ตัวแปรสังเกต 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 

(factor loading) 
KMO 

Qua_logis   0.950 

Av_infrom    

 LSQ 1.1 0.620  
 LSQ 1.2 0.841  
LSQ2    
 LSQ 2.1 0.684  
 LSQ 2.2 0.841  
Av_infrom    
 LSQ 3.2 0.811  
 LSQ 3.1 0.741  
 LSQ 3.4 0.751  
 LSQ 3.5 0.588  
LSQ4    
 LSQ 4.2 0.620  
 LSQ 4.1 0.579  
LSQ5    
 LSQ 5.2 0.644  
 LSQ 5.1 0.609  
 LSQ 5.3 0.745  
LSQ6    
 LSQ 6.2 0.697  
 LSQ 6.1 0.688  
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) แสดงค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) 

ตัวแปรสังเกต องค์ประกอบภายใน 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) 

KMO 

Av_Qua    
 LSQ 7.1 0.686  
 LSQ 7.2 0.514  

Av_time    
 LSQ 8.2 0.838  
 LSQ 8.3 0.807  
 LSQ 8.4 0.701  
 LSQ 8.1 0.634  

LSQ9    
 LSQ 9.2 0.780  
 LSQ 9.1 0.700  
 LSQ 9.3 0.652  

Sat   0.952 
satis1    

 SAT 1.1 0.743  
 SAT 1.2 0.628  

satis2    
 SAT 2.1 0.590  
 SAT 2.2 0.502  

satis3    
 SAT 3.2 0.766  
 SAT 3.1 0.699  
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) แสดงค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) 

ตัวแปรสังเกต องค์ประกอบภายใน 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) 

KMO 

satis4    
 SAT 4.3 0.805  
 SAT 4.2 0.803  
 SAT 4.1 0.785  
 SAT 4.6 0.704  
satis5    
 SAT 5.2 0.756  
 SAT 5.1 0.698  
 SAT 5.3 0.680  
satis 6    

 SAT 6.2 0.900  
 SAT 6.3 0.900  
 SAT 6.4 0.878  
 SAT 6.1 0.851  

Intent   0.895 
control_av1    

 INT3.2 0.837  
 INT3.1 0.782  
 INT 3.3 0.686  
 INT1.1 0.660  
 INT1.2 0.628  
 INT1.5 0.622  
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) แสดงค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) 

ตัวแปรสังเกต องค์ประกอบภายใน 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) 

KMO 

norm_av2   
 INT 2.2 0.903  
 INT 2.3 0.898  
 INT 2.4 0.846  
 INT 2.1 0.617  

Attitude_av3    
 INT 1.3 0.800  
 INT 1.4 0.736  

 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า น้้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรคุณภาพบริการ (SERVQUAL) อยู่

ระหว่าง 0.506 – 0.807 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรคุณภาพบริการโลจิสติกส์ อยู่ระหว่าง 
0.514 – 0.841 น้้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 0.502 – 0.900 น้้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรการตั้งใจเลือกใช้บริการอยู่ระหว่าง 0.622 – 0.903 ซึ่งเป็นค่าน้้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และพบว่าค่า KMO ของแต่ละองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.895 – 0.952 จากการพิจารณาค่าสถิติทั้ง 2 รายการ สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพบริการ 
(SERVQUAL) คุณภาพบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจและการตั้งใจเลือกใช้บริการมีค่าความเชื่อถือ
ได้ที่เหมาะสม (Hair et al., 2001)
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4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธข์องเพียร์สันของตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณภาพการบริการ 

Correlations 

  SQ1.1 SQ1.2 SQ1.3 SQ2.1 SQ2.2 SQ2.3 SQ3.1 SQ3.2 SQ3.3 SQ3.4 SQ4.1 SQ 4.2 SQ 4.3 SQ 5.1 SQ5.2 SQ5.3 SQ5.4 

ด้านรูปธรรม 1.1 1                                 

ด้านรูปธรรม 1.2 .771** 1                               

ด้านรูปธรรม 1.3 .756** .780** 1                             

ความน่าเชื่อถือ 2.1 .715** .622** .653** 1                           

ความน่าเชื่อถือ 2.2 .641** .562** .692** .664** 1                         

ความน่าเชื่อถือ 2.3 .711** .650** .687** .634** .672** 1                       

การตอบสนอง 3.1 .611** .623** .671** .652** .650** .689** 1                     

การตอบสนอง3.2 .580** .603** .625** .604** .553** .609** .704** 1                   

การตอบสนอง3.3 .576** .540** .537** .575** .579** .646** .640** .607** 1                 

การตอบสนอง3.4 .617** .575** .627** .568** .562** .638** .631** .621** .655** 1               

สร้างความม่ันใจ 4.1 .558** .550** .594** .531** .527** .681** .625** .617** .642** .614** 1             

สร้างความม่ันใจ 4.2 .568** .578** .642** .447** .598** .605** .612** .593** .623** .686** .694** 1           

สร้างความม่ันใจ 4.3 .548** .514** .518** .398** .398** .484** .492** .436** .467** .624** .599** .600** 1         

เห็นอกเห็นใจ 5.1 .599** .550** .660** .503** .527** .648** .536** .591** .555** .664** .616** .709** .571** 1       

เห็นอกเห็นใจ 5.2 .571** .519** .616** .548** .525** .627** .635** .628** .627** .658** .654** .664** .570** .759** 1     

เห็นอกเห็นใจ 5.3 .610** .560** .612** .548** .521** .688** .633** .601** .615** .714** .660** .672** .625** .757** .799** 1   

เห็นอกเห็นใจ 5.4 .595** .592** .622** .523** .524** .650** .605** .623** .634** .669** .700** .676** .646** .742** .805** .878** 1 

**. มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางที่ 4.30 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณภาพการบริการทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์
กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์
เป็นบวก) และมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท้าาให้ไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity) 
(กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 

Correlations 

  LSQ1.1 LSQ1.2 LSQ2.1 LSQ2.2 LSQ3.1 LSQ3.2 LSQ3.3 LSQ3.4 LSQ3.5 LSQ4.1 LSQ4.2 LSQ5.1 LSQ5.2 LSQ5.3 LSQ6.1 LSQ6.2 LSQ7.1 LSQ7.2 

ติดต่อส่วนบุคคล1.1 1                  

ติดต่อส่วนบุคคล1.2 .545** 1                 

ปริมาณการสัง่ซื้อ2.1 .594** .670** 1                

ปริมาณการสัง่ซื้อ2.2 .660** .637** .689** 1               

สารสนเทศ3.1 .575** .493** .594** .703** 1              

สารสนเทศ3.2 .572** .481** .543** .657** .820** 1             

สารสนเทศ3.3 .579** .529** .627** .668** .753** .713** 1            

สารสนเทศ3.4 .579** .520** .575** .680** .637** .590** .689** 1           

สารสนเทศ3.5 .611** .474** .606** .648** .650** .610** .674** .560** 1          

การสัง่ซื้อ4.1 .671** .431** .529** .677** .645** .575** .658** .621** .692** 1         

การสัง่ซื้อ4.2 .683** .474** .611** .647** .578** .569** .641** .591** .622** .786** 1        

ความถูกต้อง5.1 .633** .537** .667** .650** .604** .513** .679** .507** .630** .673** .642** 1       

ความถูกต้อง5.2 .623** .460** .565** .650** .619** .560** .664** .569** .619** .665** .636** .757** 1      

ความถูกต้อง5.3 .631** .505** .640** .688** .636** .581** .637** .590** .616** .673** .705** .785** .777** 1     

เงื่อนไขการสั่งซื้อ6.1 .599** .459** .605** .692** .691** .639** .708** .611** .624** .743** .680** .695** .740** .813** 1    

เงื่อนไขการสั่งซื้อ6.2 .621** .532** .621** .709** .605** .609** .668** .595** .655** .710** .710** .728** .758** .787** .840** 1   

คุณภาพการสั่งซื้อ7.1 .591** .477** .590** .667** .637** .585** .646** .611** .622** .651** .618** .728** .708** .781** .728** .791** 1  

คุณภาพการสั่งซื้อ7.2 .651** .541** .623** .704** .677** .623** .683** .603** .678** .650** .645** .701** .692** .760** .698** .752** .799** 1 

การจัดสรรเวลา8.1 .509** .490** .542** .621** .590** .523** .678** .497** .639** .584** .551** .614** .582** .625** .674** .692** .659** .716** 

การจัดสรรเวลา8.2 .496** .398** .514** .554** .552** .519** .583** .526** .506** .563** .527** .608** .593** .585** .575** .589** .566** .650** 

การจัดสรรเวลา8.3 .490** .390** .511** .593** .651** .563** .681** .528** .590** .593** .558** .615** .590** .665** .655** .619** .631** .683** 

การจัดสรรเวลา8.4 .506** .495** .563** .690** .611** .591** .685** .511** .691** .622** .554** .629** .648** .667** .669** .683** .644** .718** 

จัดการที่มีปญัหา9.1 .589** .507** .597** .645** .580** .525** .603** .522** .555** .557** .503** .678** .611** .643** .607** .656** .688** .665** 

จัดการที่มีปญัหา9.2 .573** .432** .501** .618** .561** .538** .626** .514** .597** .535** .516** .593** .655** .582** .642** .666** .610** .642** 

จัดการที่มีปญัหา9.3 .575** .462** .605** .618** .638** .592** .633** .564** .606** .596** .557** .686** .662** .701** .709** .664** .704** .698** 

**. มีนัยส้าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ 

Correlations     
  LSQ8.1 LSQ8.2 LSQ8.3 LSQ8.4 LSQ9.1 LSQ9.2 LSQ9.3     
ติดต่อส่วนบุคคล 1.1          
ติดต่อส่วนบุคคล 1.2          
ปริมาณการสั่งซื้อ 2.1          
ปริมาณการสั่งซื้อ 2.2          
สารสนเทศ 3.1          
สารสนเทศ 3.2          
สารสนเทศ 3.3          
สารสนเทศ 3.4          
สารสนเทศ 3.5          
การสั่งซื้อ 4.1          
การสั่งซื้อ 4.2          
ความถูกต้อง 5.1          
ความถูกต้อง 5.2          
ความถูกต้อง 5.3          
เง่ือนไขการสั่งซื้อ 6.1          
เง่ือนไขการสั่งซื้อ 6.2          
คุณภาพการสั่งซื้อ 7.1          
คุณภาพการสั่งซื้อ 7.2          
การจัดสรรเวลา 8.1 1         
การจัดสรรเวลา 8.2 .692** 1        
การจัดสรรเวลา 8.3 .775** .851** 1       
การจัดสรรเวลา 8.4 .810** .764** .839** 1      
จัดการที่มีปัญหา 9.1 .652** .551** .606** .631** 1     
จัดการที่มีปัญหา 9.2 .634** .525** .612** .633** .745** 1    
จัดการที่มีปัญหา 9.3 .630** .597** .644** .646** .741** .773** 1   

**. มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 level (2-tailed). 

 
จากตารางที่ 4.31 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทุกตัวแปรมี 

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน  
(ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) และมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท้าให้ไม่เกิดสภาวะ 
Multicollinearity) (กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ด้านความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการ 

Correlations 
  SAT1.1 SAT1.2 SAT2.1 SAT2.2 SAT3.1 SAT3.2 SAT4.1 SAT4.2 SAT4.3 SAT4.4 SAT4.5 SAT4.6 SAT5.1 SAT5.2 SAT5.3 SAT6.1 SAT6.2 SAT6.3 SAT6.4 

ความสะดวกท่ีได้1.1 1                   

ความสะดวกท่ีได้1.2 .786** 1                  

การประสานงาน2.1 .750** .780** 1                 

การประสานงาน2.2 .712** .782** .840** 1                

ข้อมูลท่ีได้รับ3.1 .714** .701** .762** .760** 1               

ข้อมูลท่ีได้รับ3.2 .624** .645** .678** .710** .797** 1              

ด้านออัธยาศัย4.1 .709** .698** .695** .754** .679** .658** 1             

ด้านออัธยาศัย4.2 .675** .697** .683** .737** .659** .628** .859** 1            

ด้านออัธยาศัย4.3 .671** .686** .673** .729** .686** .641** .835** .877** 1           

ด้านออัธยาศัย4.4 .699** .725** .703** .784** .690** .641** .878** .832** .863** 1          

ด้านออัธยาศัย4.5 .684** .704** .720** .740** .651** .610** .860** .834** .841** .877** 1         

ด้านออัธยาศัย4.6 .684** .728** .746** .778** .663** .652** .818** .809** .793** .825** .881** 1        

คุณภาพริการ5.1 .599** .658** .684** .691** .600** .632** .683** .688** .681** .637** .679** .689** 1       

คุณภาพริการ5.2 .638** .718** .655** .688** .608** .670** .705** .666** .621** .700** .710** .736** .771** 1      

คุณภาพริการ5.3 .607** .681** .674** .712** .617** .706** .719** .680** .706** .739** .695** .719** .769** .804** 1     

ด้านค่าใช้จ่าย6.1 .492** .495** .497** .536** .514** .495** .534** .520** .545** .568** .583** .556** .557** .511** .608** 1    

ด้านค่าใช้จ่าย6.2 .469** .442** .438** .523** .474** .458** .505** .502** .529** .531** .533** .499** .476** .411** .566** .866** 1   

ด้านค่าใช้จ่าย6.3 .439** .444** .462** .533** .475** .474** .519** .532** .523** .540** .586** .550** .529** .449** .556** .850** .884** 1  

ด้านค่าใช้จ่าย6.4 .460** .458** .491** .538** .496** .493** .538** .539** .542** .560** .593** .568** .528** .459** .568** .837** .859** .916** 1 

**. มีนัยส้าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางที่ 4.32 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ด้านด้านความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน 
(ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) และมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท้าให้ไม่เกิดสภาวะ 
Multicollinearity) (กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) 

 
ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ด้านความตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 

Correlations 

  INT1.1 INT1.2 INT1.3 INT1.4 INT1.5 INT2.1 INT2.2 INT2.3 INT2.4 INT3.1 INT3.2 INT3.3 

ทัศนคติ1.1 1            

ทัศนคติ1.2 .717** 1           

ทัศนคติ1.3 .532** .409** 1          

ทัศนคติ1.4 .619** .520** .557**          

ทัศนคติ1.5 .692** .588** .608** .663** 1        

กลุ่มอ้างอิง2.1 .469** .450** .367** .466** .502** 1       

กลุ่มอ้างอิง2.2 .282** .378** .304** .386** .326** .619** 1      

กลุ่มอ้างอิง2.3 .280** .346** .258** .406** .292** .559** .824** 1     

กลุ่มอ้างอิง2.4 .345** .430** .306** .359** .228** .482** .709** .706** 1    

การควบคุม3.1 .654** .530** .554** .558** .681** .450** .316** .306** .253** 1   

การควบคุม3.2 .535** .518** .410** .438** .579** .429** .362** .367** .377** .712** 1  

การควบคุม3.3 .566** .446** .447** .442** .617** .363** .183** .175** .136** .576** .483** 1 

 

**. มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ด้านด้านความตั้งใจเลือกใช้บริการทุกตัวแปรมี  
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน  
(ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) และมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท้าให้ไม่เกิดสภาวะ 
Multicollinearity) (กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) 
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4.4  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 โมเดลวัดความสัมพันธ์โครงสร้างการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 
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ตารางท่ี 4.34 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของโมเดลวัดความสัมพันธ์โครงสร้างการตั้งใจซื้อ 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

ค่าที่แสดงความ
สอดคล้อง 

ค่าที่ยอมรับได้ว่ามี
ความสอดคล้อง 

ผลทางสถิติ ผลการศึกษา 

2 .05 ≤  𝑝 ≤ 1.00 .01 ≤  𝑝 ≤ .05 0.003 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2 / df 0 ≤ 2 / df ≤ 2 2 ≤ 2 / df ≤ 3 1.531 ผ่านเกณฑ์ 

RMR 0 ≤ RMR ≤ .05 .05≤ RMR ≤ .08 0.012 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 
.05 

.05 ≤ RMSEA ≤ 
.08 

0.037 ผ่านเกณฑ์ 

NFI .95≤ NFI ≤ 1.00 .90≤ NFI ≤ .95 0.986 ผ่านเกณฑ์ 
CFI .97≤ CFI ≤ 1.00 .95≤ CFI ≤ .97 0.995 ผ่านเกณฑ์ 
GFI .95≤ GFI ≤ 1.00 .90≤ GFI ≤ .95 0.973 ผ่านเกณฑ์ 

ที่มา: กัลยา วาณิชบัญชา, 2557; ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2556. 
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่าค่าอัตราส่วนของไค-สแควร์กับ degree of freedom (2/df) มีค่า

เท่ากับ 1.531 สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ก้าหนดว่า (2 /df) ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2    
เมื่อพิจารณาจากค่า GFI (Goodness of Fit Index) เท่ากับ .973 ค่า CFI (Comparative Fit Index) 
เท่ากับ .968 และค่า RMR เท่ากับ .012 เมื่อน้าค่าสถิติที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาที่
ก้าหนดว่าค่าดัชนี GFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 และค่า RMR ควรมีค่า
น้อยกว่า 0.05 โมเดลมาตรวัดจึงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎี ดังนั้น สรุปได้ว่า
โมเดลมาตรวัดบุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีก้าหนด
ไว้ในระดับท่ียอมรับได้ (ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2556) 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   

Variable 
Regression Weights Standardized 

Regression 
Weights 

R2 

Estimate S.E. C.R. P 

Qua_service <-- Qua_logis .975 .039 24.735 *** .945  

        .890 

Sat <-- Qua_service .496 .112 4.422 *** .478  

Sat <-- Qua_logis .508 .116 4.393 *** .475  

        .884 

Intent <-- Sat .687 .121 5.657 *** .709  

Intent <-- Qua_logis -.302 .167 -1.806 .071 -.291  

Intent <-- Qua_service .460 .190 2.415 .016 .458  

        .764 

หมายเหตุ :  มีนัยส้าคัญ *p<  0.05 , ** p<  0.01 , *** p<  0.001   

 
จากตารางที่ 4.35 เมื่อพิจารณาจากโมเดลการวัดพบว่าตัวแปรสาเหตุด้านคุณภาพ และ

คุณภาพโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจอย่างมีนัยส้าคัญ โดยมีประสิทธิภาพในการท้านาย
เท่ากับ 0.884 (R2= 88.4%) ตัวแปรสาเหตุคุณภาพโลจิสติกส์ (Qua_logis) คุณภาพการบริการ 
(Qua_service) และความพึงพอใจ (Sat) มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจเลือก (Intent) อย่างมีนัยส้าคัญ 
โดยมีประสิทธิภาพในการท้านายเท่ากับ 0.764 (R2 =76.4 %)  
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ตารางที่  4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลวัด
ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการโลจิสติกส์ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และ 
การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 

ตัวแปรผล อิทธิพล ตัวแปรเหตุ 

Qua_logis Qua_service Sat 

Sat DE .475 .478 .000 

 IE .452 .000 .000 
 TE .927 .478 .000 
Intent DE -.291 .458 .709 
 IE 1.090 .339 .000 
 TE .799 .797 .709 

 

ตารางที่ 4.36 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ 
การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า โดยพิจารณาจากน้้าหนักของความสัมพันธ์เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ พบว่า  

1.  คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ (Qua_logis) มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความพึง
พอใจ (Sat) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .475 และ .452 ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.291 และ 1.090 ตามล้าดับ 

2. คุณภาพการบริการ (Qua_service) มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ โดยมีค่าอิทธิพล 
เท่ากับ .478 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อ 
ระดับการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .458 และ .339 ตามล้าดับ 

3. ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อระดับการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าโดยมีค่าอิทธิพล 
เท่ากับ .709 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม 
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ตารางท่ี 4.37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของบุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
H1   : คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพการ บริการทั้ง 5 ด้าน 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

H2.1 : คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้
บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปฎิเสธสมมติฐาน 
 

 
H2.2 : คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้

บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

H3    : ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าใน
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

H4    : คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน และ
ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าใน
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
ในการศึกษาบุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1. คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจ ในการใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า โรงพยาบาลควรมีการจัดการระบบโลจิสติกส์ 
ระบบคุณภาพ การบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

2. คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
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คุณภาพบริการโลจิสติกส์ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า แต่ส่งผลผ่านความพึงพอใจ 
เพ่ือก่อให้เกิดความตั้งใจใช้บริการซ้้า 

3. คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถ
อธิบาย ได้ว่า โรงพยาบาลควรสร้างคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้้า 

4. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่ง
สามารถ อธิบายได้ว่า โรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับเข้ามาใช้บริการซ้้า 

5. คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน และความพึงพอใจมีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์และตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพบริการ  -
โลจิสติกส์ คุณภาพบริการ 5 ด้าน และความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
เลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณภาพบริการโลจิสติกส์ คุณภาพบริการ 5 ด้าน และความพึงพอใจ 
คุณภาพบริการโลจิสติกส์ส่งผ่านคุณภาพบริการ 5 ด้าน และความพึงพอใจ 



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ท้าการศึกษาและค้นคว้าเรื่องบุพพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า
ของผู้ช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยได้
ด้าเนินการ ศึกษาค้นคว้าตามล้าดับดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 ตัวอย่าง พบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
68.3 โดยส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 15,001- 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8 

5.1.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการและคุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
5.1.2.1 ปัจจัยคุณภาพบริการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการทั้ง   
5 มิติ ในภาพรวมพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.19) มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (Assurance) ( x =4.28) ได้แก่ ค้าแนะน้าของแพทย์
พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลมีความถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือเภสัชกรให้ข้อมูลการใช้ยา
และผลข้างเคียงอย่างชัดเจน และโรงพยาบาลปกปิดข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยเป็นอย่างดี รองลงมา
คือ มิติด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ( x =4.24) ได้แก่ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ทันสมัย โรงพยาบาลที่ให้บริการมีความสะอาด และมีความปลอดภัย และโรงพยาบาล
มีสิ่งที่ อ้านวยความสะดวก อย่างเพียงพอมิติด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
(Responsiveness) ( x =4.17) ได้แก่ แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ มีจ้านวน
เพียงพอต่อการให้บริการพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  และแพทย์อธิบายถึงผลตรวจ
และการรักษาได้ละเอียดชัดเจนเข้าใจง่ายและเปิดโอกาสให้ท่านซักถาม มิติด้านความเห็นอกเห็นใจ 
(Empathy) ( x =4.12) ได้แก่ พยาบาล/เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนสนใจและต้องใจฟังการบอกเล่า
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อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างดีพยาบาลให้บริการด้วยความเท่า เทียมกันและเต็มใจไม่เลือกปฎิบัติแพทย์
ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกันและเต็มใจไม่เลือกปฎิบัติเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน 
และเต็มใจไม่เลือกปฎิบัติ มิติด้านการตอบสนองต่อความต้องการการ บริการ (Responsiveness)  
( x =4. 11)  ได้แก่ แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ มีจ้านวนเพียงพอต่อการให้บริการ
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแพทย์อธิบายถึงผลตรวจและการรักษาได้ละเอียด
ชัดเจนเข้าใจง่ายและเปิดโอกาสให้ท่านซักถามท่านได้รับการจัดล้าดับคิวอย่างยุติธรรม 
         5.1.2.2  ปัจจัยคุณภาพบริการโลจิสติกส์ 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพบริการโลจิสติกส์ ทั้ง 9 ด้าน  
ในภาพรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.13) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือคุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal Contact Quality) ( x =4.22) ได้แก่ โรงพยาบาลมี
ระบบนัดหมายชัดเจนโรงพยาบาลมีช่องทางการติดต่อเพ่ือสื่อสารและรับฟังข้อเสนอแนะหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น รองลงมาคือ ด้านคุณภาพในการสั่งซื้อ (Order 
Quality) ( x =4.22) ได้แก่ ท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องตรงจุดท่านได้รับการดูแลอย่างดีจาก
บุคคลากรระหว่างท้าการรักษาด้านถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order Accuracy) ( x =4.17) ได้แก่ แพทย์
ให้การวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องตรงจุดการส่งต่อการรักษาไปยังแผนก/โรงพยาบาลอ่ืนถูกต้อง
แม่นย้าการบันทึกข้อมูลการรักษาถูกต้องแม่นย้าและชัดเจนด้านการจัดการบริการที่มีปัญหา (Order 
Discrepancy Handling) ( x =4.17) ได้ แก่  แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย โ รคอย่ า งรอบคอบ เ พ่ือป้ องกั น 
ความผิดพลาดมีการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลการจ่ายยาเพ่ือป้องกันจ่ายยาคนไข้ผิดรายการเก็บข้อมูล
ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นด้านปริมาณการสั่งซื้อ (Order Release Quantities)  
( x =4.15) ได้แก่ ท่านได้รับยาในปริมาณพอเหมาะต่อระยะการรักษา โรงพยาบาลมีเครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการรองรับการรักษาของท่าน ด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 
( x =4.15) ได้แก่ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลช่วยอ้านวยความสะดวกของท่านในด้าน 
การบันทึกข้อมูลประวัติการค้นหาแฟ้มประวัติการจ่ายยา การจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการนัดหมาย
ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order Condition) ( x =4.11) ได้แก่ แพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาได้
ถูกต้องตรงจุดการส่งต่อการรักษาไปยังแผนก/โรงพยาบาลอ่ืนถูกต้องแม่นย้าการบันทึกข้อมูล  
การรักษาถูกต้องแม่นย้าและชัดเจน ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ  (Ordering Procedures) ( x =4.09) 
ได้แก่ ขั้นตอนการเข้ารับบริการในแต่ละจุดมีความชัดเจน เข้าใจง่ายระบบคิวในแต่ละจุดบริการ  
มีความชัดเจนและด้านการจัดสรรเวลา (Timeliness) ( x =3.95) ได้แก่ ระยะเวลาในการรอแพทย์ 
เพ่ือรับการรักษาใช้เวลารวดเร็วระยะเวลาในการช้าระเงินใช้เวลารวดเร็วระยะเวลาในการรอรับยา  
ใช้เวลารวดเร็วในทุกขั้นตอนของการรับบริการที่โรงพยาบาลได้รับบริการที่รวดเร็ว 

 



93 

93  

 

5.1.3 อิทธิพลของบุพปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 
 5.1.3.1 ความพึงพอใจ  

 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรในโครงสร้างเชิงสาเหตุของ
การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าที่ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวคือ คุณภาพบริการ คุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
ความพึงพอใจ และการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า พบว่า  
 1) ตัวแปรคุณภาพบริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.945 โดยมีประสิทธิภาพในการท้านายคุณภาพบริการ
ร้อยละ 0 (R2= .860)   
 2) ตัวแปรคุณภาพบริการโลจิสติกส์ ตัวแปรคุณภาพบริการ มีอิทธิพล
ทางตรงและความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความพึงพอใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง  
0.475 – 0.478 โดยมีประสิทธิภาพในการร่วมกันท้านายความพึงใจในคุณภาพบริการและคุณภาพ
บริการโลจิสติกส์ร้อยละ 88 (R2= 0.884)   

 5.1.3.2 การตั้งใจใช้บริการซ้้า  
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรในโครงสร้างเชิงสาเหตุของ
การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าที่ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัว คือ คุณภาพบริการ คุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
ความพึงพอใจ และการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าพบว่า คุณภาพบริการและคุณภาพบริการโลจิสติกส์มี
อิทธิพลทางอ้อมและความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตั้งใจใช้บริการซ้้า  โดยส่งผ่านความพึงพอใจมี 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.339 และ 1.090 ตามล้าดับ ในขณะที่ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรง
และสัมพันธ์เชิงบวกมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.709 โดยมีประสิทธิภาพในการร่วมกันท้านาย 
การตั้งใจใช้บริการซ้้าโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 76 (R2= 0.764)  

5.1.4  ความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงสาเหตุของการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 
แบบจ้าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคว์สแควร์ 

(Chi-Square) เท่ากับ 100.035 ค่า 2 /df เท่ากับ 1.531 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 65 ค่า  
p-value=0.003 และ พิจ า รณาจากค่ า  CFI (Comparative Fit Index)  ซึ่ ง เ ป็ นค่ า ดั ชนี วั ด 
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ เท่ากับ .968 ค่า RMR เท่ากับ .012 น้อยกว่า 0.05  
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) ดังภาพที ่5.1 
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Chi-square=100.035, Chi- Chi-square/df=1.531, df=65, p=0.003, 
GFI=.973,CFI=.968, RMR=.012, RMSEA =.037, MFI=.986 

ภาพที่ 5.1 โมเดลวัดความสัมพันธ์สมการโครงสร้าง 
 
5.1.5  การทดสอบสมมติฐาน  

  สมมติฐานข้อที่ 1 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทั้ง 9 ด้านผลการวิเคราะห์ 
พบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทั้ง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน 
และร่วมกันมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส้าคัญ 

  สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านและคุณภาพโลจิสติกส์ทั้ง 9 
ด้าน มีอิทธิพลทางอ้อมกับการตั้งใจใช้บริการโดยส่งผ่านความพึงพอใจที่มีอิทธิพลทางตรงกับการตั้งใจ
ใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส้าคัญ   

สมมติฐานข้อที่  3 ความพึงพอใจมี อิทธิพลต่อการตั้ งใจ เลือกใช้บริการซ้้าใน
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึง
พอใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส้าคัญ 

สมมติฐานข้อที่ 4 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน และ
ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

คุณภาพโลจิสติกส ์
 

คุณภาพบริการ 
 

ความพึงพอใจ การต้ังใจ 
ใช้บริการ
ซ้้า 

0.945*** 

R2 =0.890 

R2 =0.764 
R2 =0.884 

0.475*** 

0.478*** 

-0.291 

0.458*** 

0.709*** 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการทั้ง 
5 ด้าน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าโดยส่งผ่านความพึงพอใจในการใช้บริการที่มี
อิทธิพลทางตรงกับการตั้งใจใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส้าคัญ 

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์ คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ และ
การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าในโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยคุณภาพบริการโลจิสติกส์ส่งผ่านคุณภาพบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ ใช้บริการซ้้าใน

โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้น้าบทสรุปผล  
การศึกษาในภาพรวมมาอภิปรายผลการวิจัยโดยจ้าแนกตามในแต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้  

.5 2.1 คุณภาพบริการโลจิสติกส์ 
 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพบริการ 
และมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจแต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าโดยส่งผ่าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ แซ่โง้ว (2557) ที่ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยของคุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์ศาสตร์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า คุณภาพบริการและโลจิสติกส์ใน
โรงพยาบาลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผลการศึกษาของสวัสดิ์ วรรณรัตน์   
(2553) ที่พบว่าคุณภาพบริการโลจิสติกส์มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากการศึกษาเรื่อง  
การวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  และความพึงพอใจโดยใช้แบบจ้าลองสมการโครงสร้าง 
นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ท้าการศึกษาในปี  พ.ศ.2554 เรื่อง ปัจจัยคุณภาพ 
โลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ศาสตร์ 
จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจและมีผลทางอ้อม
ต่อความจงรักภักดีโดยส่งผ่านความพึงใจของผู้รับบริการ จุไรรัตน์ ชุตินันท์ (2554) จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ้้า
ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า การบริหารโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Business) จะเน้นความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) เป็นเป้าหมายแรกการลดต้นทุนเป็นเพียงเป้าหมายรองเท่านั้น  
ส้าหรับในธุรกิจสุขภาพแล้วต้นทุนที่ส้าคัญขององค์กรคือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และวัตถุดิบที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค เช่น เลือด การน้าระบบการบริหารโลจิสติกส์มาใช้ในธุรกิจสุขภาพจะท้าให้
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ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งจากการได้รับยา เวชภัณฑ์ เลือดที่มีคุณภาพ ในเวลาที่รวดเร็ว 
สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้หากพบ
ยา เวชภัณฑ์ที่มีปัญหาและต้องเรียกคืน (Product Recall) ลดต้นทุนขององค์กร หรือรัฐบาลใน 
การหาพ้ืนที่การจัดเก็บค่าขนส่งที่ไม่จ้าเป็น และต้นทุนการท้าลายสินค้าที่หมดอายุ และลดปัญหา
ความไม่โปร่งใส หรือทุจริตในองค์กรลง (ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ, 2553) 

 .5 2.2  คุณภาพบริการ 
              ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจแต่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับ (Parasuraman, 
Ziethaml and Berry, 1994) ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นสิ่งที่ลูกค้าทุก
คนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริการในการให้บริการลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพ การบริการ
ซึ่งเป็นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ (Reliability) การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (Responsiveness) การสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฬาดา ธนาบดินทร์ (2559) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ 
คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจต่อความจงรักภักดีของผู้ป่วยที่มารับบริการหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการนั้นสามารถก่อให้เกิด
ความพึงพอใจซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญมากในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถอยู่รอด
และยั่งยืน และงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบิน
และความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่้าในประเทศไทยที่พบว่า 
คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า (กรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ, 
2560) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบทความวิชาการ เรื่องความส้าคัญของคุณภาพการบริการต่อ
ความส้าเร็จของธุรกิจที่ศึกษาโดย ภาวิณี ทองแย้ม (2560) ที่พบว่า ความส้าคัญของคุณภาพ 
การบริการทั้งมุมมองด้านความคิดและหลักการ  ได้แก่ เครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการ 
แบบจ้าลองช่องว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ และ
เสนอแนะเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ โดยใช้รูปแบบในการวัดจาก SERVQUAL เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถอ้านวยบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพ่ือสร้างความพึงพอใจที่ยั่งยืนแก่ผู้รับบริการ จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญของคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการซ้้า 

5.2.3  ความพึงพอใจ 
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับ 
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Aday & Andersen (1975) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปในสถานที่ให้บริการนั้น  ๆ และประสบการณ์นั้น
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งความพึงพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกัน 
สอดคล้องกับกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณภาพ
บริการ การรับรู้คุณค่าภาพลักษณ์สายการบินและความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
บริการสายการบินต้นทุนต่้าในประเทศไทยพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรเชื่อมโยง 
ภาพลักษณ์สายการบินเชื่อมโยงไปสู่การตั้งใจซื้อ และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ ความพึงพอใจและความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (นงนุช กันธะชัย, 2558) 
 5.2.4  การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างเชิงสาเหตุของการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้ารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการตั้งใจเลือกเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์  และ
คุณภาพบริการส่งผ่านความพึงพอใจที่ใช้บริการมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าโรงพยาบาลที่
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560) ที่ว่า 
การจัดการบริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นการตอบสนองความคาดหวัง 
หรือความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการคุณภาพการบริการ  คุณภาพการบริการที่ดีท้าให้
ลูกค้ามีความภักดี ดังนั้น ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของแต่ละธุรกิจ การยกระดับคุณภาพ 
การบริการจึงเป็นกลยุทธ์ส้าคัญควรจะน้ามาใช้ในธุรกิจในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความแนวความคิดของของ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการรับรู้ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพราะบริการนั้นไม่สามารถจับต้องได้จึงท้าให้ 
การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมินคุณภาพการบริการเกิดข้ึนระหว่าง
การส่งมอบบริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพการบริการในการรับรู้ของลูกค้ามาจาก
กระบวนการประเมินของลูกค้า  โดยการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการกับ 
ความคาดหวังของลูกค้า และมีแนวความคิดในแนวเดียวกันกับแนวความคิดของ Buzzell and Gale 
(1987) ที่กล่าวว่าคุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการให้ความส้าคัญอย่างมาก  
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริ โภคหรือลูกค้า อย่างไรก็ตามยั งม ี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง 
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เชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมส่วนความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (นงนุช กันธะชัย, 2558 ) 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า แนวคิด ทฤษฎีคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพ 

การบริการ ความพึงพอใจและการตั้งใจเลือกมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพความเป็นจริง 
ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะหลัก 2 ประเด็น 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับผู้ประกอบการ 
จากผลการวิจัยเรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการซ้้าใน

โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน้าไปพัฒนารูปแบบ 
การบริการ การน้าเสนอบริการ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิด 
การตั้งใจเลือกใช้ซ้้า ดังนี้ 

5.3.1.1 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ก่อให้เกิดคุณภาพบริการ 
คุณภาพการบริการ พร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงการบริการตลอดเวลา ได้แก่

การพัฒนาคุณภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์  และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการให้บริการ (พฤติกรรมบริการ) สิ่งอ้านวยความสะดวกทางกายภาพ เครื่องมือที่  
ทันสมัย เพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  
บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและตั้งใจเลือกใช้บริการต่อไป  

5.3.1.2 การสร้างความพึงพอใจ 
ผู้ประกอบการควรเน้นการสร้างความพึงพอใจด้านคุณภาพของบริการ 

(Quality of Care) ตามด้วยด้านอัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ด้านความสะดวกที่
ได้รับจากบริการ (Convenience) ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information) ด้านการประสานงาน
ของการบริการ (Co -Ordination)และด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket Cost) 

5.3.1.3 การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้า 
ผู้ประกอบการควรสร้างกลยุทธ์ส้าหรับการให้บริการในด้านทัศนคติต่อ

พฤติกรรม (Attitude toward the Behaviour) ได้แก่ การสร้างความปลอดภัย สร้างความรู้สึกว่า
เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด มีแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาเฉพาะทาง มีมาตรฐานรองรับ และราคา
เหมาะสมกับบริการที่ได้รับเพ่ือให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อเนื่องจากอิทธิพลด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm) จากครอบครัวและเพ่ือนร่วมงานก็มีส่วนส้าคัญในการตั้งในเลือก 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยเรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการซ้้าใน

โรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจควร 
ศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้   

5.3.2.1 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจเลือกใช้บริการ 

5.3.2.2 ควรศึกษากลุ่มประชากรที่ใช้บริการโดยเจาะจงแผนกใดแผนกหนึ่งใน
โรงพยาบาลเอกชน เพ่ือน้าไปปรับใช้ให้การบริการดีมากข้ึนและสร้างความพึงพอใจต่อการเลือกใช้ 

5.3.2.3 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการชาวไทย ดังนั้น ควรท้าการศึกษาโดยเก็บ
ข้อมูล กลุ่มต่างชาติเพ่ิมด้วยเนื่องจากจะได้รับรู้ถึงความพึงพอใจและความต้องการในด้านอ่ืน ๆ ของ
กลุ่มตัวอย่าง 
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แบบรับรองการมีจรรยาบรรณในการท้าวิทยานิพนธ์ 
 

เพ่ือให้การท้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก้าหนดให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติ 
ตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ตามท่ีสภาวิจัยแห่งชาติก้าหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติก้าหนด 
 1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  นักวิจัยต้องมีความ 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น้าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลี่ยนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและ 
อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น้ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และ มี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท้างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท้าไว้กับหน่วยงานที่ 
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัย 
ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท้างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก้าหนดเวลา  
มีความรับผิดชอบไม่ทิ้งงานระหว่างด้าเนินการ 
 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท้าวิจัย  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้   
ในสาขาวิชาการที่ท้าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช้านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับ 
เรื่องที่ท้าวิจัย เพ่ือน้าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือ 
การสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
นักวิจัยต้องด้าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส้านึกและมีปฏิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และมีสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  นักวิจัย
ต้อง ไม่ค้านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารถในศักดิ์ศรีของเพ่ือมนุษย์     
ต้องถือ เป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรือ บีบบงัคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด  โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท้าวิจัย 
นักวิจัย ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล้าเอียงทางวิชาการ        
อาจส่งผลให้มี การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย ต่องานวิจัย 
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 7. นักวิจัยพึงน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือ ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิดความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัย
ไปทาง มิชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  นักวิจัยพึงมีใจกว้างพร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และ
พร้อมที่จะปรับ ปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  นักวิจัยพึงมีจิตส้านึกที่จะอุทิศก้าลัง 
สติปัญญาในการท้าวิจัย  เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และ มวลมนุษยชาติ 
 

ข้าพเจ้ า  นางสาวบุญมี  ยอมพันธ์   นั กศึกษาหลักสูตรบริหารธุ รกิ จมหาบัณฑิต  
รหัสนักศึกษา 56805141009-6 ซึ่งเป็นผู้ท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจ 
เลือกใช้บริการซ้้ าของผู้ ใช้บริการโรงพยาบ าลที่ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ข้าพเจ้าทราบดีว่าการให้ข้อความอันเป็นเท็จและการละเมิดหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนักวิจัย อาจน้ามาสู่การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกเพิกถอนปริญญา 
 
  (ลงชื่อ).......................................................... 
    (นางสาวบุญมี  ยอมพันธ์) 
          ผู้ท้าวิทยานิพนธ์  
      วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการ 5 ด้าน 0.958 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangible) 

              0.845 

1.1 โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครือ่งมือ
ที่ทันสมัย 

1 1 1 3 1.00 P   0.792 

1.2 โรงพยาบาลที่ให้บริการมีความ
สะอาดและมคีวามปลอดภยั 

0 1 1 2 0.67 P   0.793 

1.3 โรงพยาบาลมสีิ่งที่อ้านวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ 

1 1 1 3 1.00 P   0.769 

1.4  โรงพยาบาลมสีัญลักษณ์ป้ายบอก
ทางไปยังจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจน 

0 0 0 0 0.00 X ป้ายที่ดีเวลา
ผู้ป่วยมาใช้
บริการแล้วเห็น
ได้แบบถูกต้อง
โดยไม่ต้องถาม 

 

2. ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ  
(Reliability) 

              0.886 

2.1 โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทาง
ครอบคลมุทุกสาขา 

1 1 0 2 0.67 P   0.897 

2.2  บุคคลากรสามารถช้ีแจงและตอบ
ข้อซักถามได้ชัดเจนในทุกจุด
บริการ 

1 1 0 2 0.67 P   0.795 

 2.3 โรงพยาบาลเลือกใช้เวชภัณฑม์ี
ประสิทธิภาพและไดร้ับมาตรฐาน 

0 1 1 2 0.67 P จะทราบได้
อย่างไรว่าได้รับ
มาตรฐาน 

0.813 

3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการ
บริการ (Responsiveness) 

              0.881 

  3.1 แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรอื่น ๆ มีจ้านวนเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

1 1 0 2 0.67 P   0.823 

  3.2  พนักงานมีความกระตือรือรน้ใน
การให้บริการ 

1 1 0 2 0.67 P   0.804 
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ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

  3.3 แพทย์อธิบายถึงผลตรวจและการ
รักษาไดล้ะเอียดชัดเจนเข้าใจง่าย  
และเปดิโอกาสให้ท่านซักถาม 

1 1 1 3 1.00 P   0.886 

  3.4  ท่านได้รับการจัดล้าดับคิวอย่าง
ยุติธรรม 

1 1 1 3 1.00 P   0.869 

4. ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้
บริการ (Assurance) 

              0.867 

  4.1 ค้าแนะน้าของแพทย ์พยาบาล 
และพนักงานในโรงพยาบาลมี
ความถูกต้องชัดเจนและน่าเช่ือถือ  

1 1 1 3 1.00 P   0.846 

4.2  เภสัชกรให้ข้อมูลการใช้ยาและ
ผลข้างเคยีงอย่างชัดเจน 

0 1 1 2 0.67 P   0.772 

4.3  โรงพยาบาลปกปิดข้อมลูการรักษา
ของผู้ป่วยเป็นอย่างด ี

0 1 1 2 0.67 P จะทราบได้
อย่างไร 

0.816 

5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)               0.924 

  5.1 พยาบาล/เจ้าหน้าท่ีจดุลงทะเบียน
สนใจและต้องใจฟังการบอกเล่า
อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างด ี

1 1 1 3 1.00 P   0.926 

 5.2  พยาบาลให้บริการด้วยความเท่า
เทียมกัน และเต็มใจไมเ่ลือกปฎิบตัิ 

1 1 1 3 1.00 P   0.898 

 5.3  แพทย์  ให้บริการด้วยความเท่า
เทียมกัน และเต็มใจไมเ่ลือกปฎิบตัิ 

1 1 1 3 1.00 P   0.887 

5.4  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเท่า
เทียมกัน และเต็มใจไมเ่ลือกปฎิบตัิ 

1 1 1 3 1.00 P   0.889 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส ์ 9 ด้าน   0.976 

1. คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล               0.819 

1.1. โรงพยาบาลมรีะบบนดัหมาย
ชัดเจน 

1 1 1 3 1.00 P    

1.2   โรงพยาบาลมีช่องทางการตดิต่อ
เพื่อสือสาร และรับฟัง
ข้อเสนอแนะหลากหลายช่องทาง 

1 1 1 3 1.00 P    
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ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ 
เป็นต้น 

2. ปริมาณการสั่งซื้อ               0.736 

2.1 ท่านได้รับยาในปริมาณพอเหมาะ
ต่อระยะการรักษา  

0 1 1 2 0.67 P    

2.2 โรงพยาบาลมเีครื่องมือทาง
การแพทย์เพียงพอต่อการรองรับ
การรักษาของท่าน  

0 1 1 2 0.67 P    

3. คุณภาพสารสนเทศ               0.920 

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลช่วย
อ้านวยความสะดวกของท่านในด้าน
ต่อไปนี ้

               

3.1 ด้านการบันทึกข้อมูลประวัต ิ 1 1 1 3 1.00 P   0.886 

3.2 ด้านการค้นหาแฟ้มประวัต ิ 1 1 1 3 1.00 P   0.914 

3.3 ด้านการจ่ายยา 1 1 1 3 1.00 P   0.899 

3.4 ด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 0 1 2 0.67 P   0.914 

3.5 ด้านการนดัหมาย 1 1 1 3 1.00 P   0.895 

4. ขั้นตอนการสั่งซื้อ               0.980 

4.1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการในแต่ละ
จุดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

0 1 1 2 0.67 P    

4.2 ระบบคิวในแต่ละจุดบริการมคีวาม
ชัดเจน 

0 1 1 2 0.67 P    

5. ความถูกต้องในการสั่งซื้อ               0.882 

5.1 แพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาได้
ถูกต้องตรงจุด 

1 1 1 3 1.00 P   0.847 

5.2 การส่งต่อการรักษาไปยังแผนก/
โรงพยาบาลอื่นถูกต้องแม่นย้า 

1 1 1 3 1.00 P   0.817 
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ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

5.3 การบันทึกข้อมูลการรักษาถูกต้อง 
แม่นย้า และชัดเจน 

1 1 1 3 1.00 P   0.833 

6. เงื่อนไขการสั่งซื้อ               0.932 

6.1  ท่านไดร้ับความสะดวกกรณมีี
ความจ้าเป็นต้องส่งตัวไปตรวจยัง
แผนก/หน่วยงานอ่ืน 

1 1 1 3 1.00 P    

6.2  เอกสารการส่งตัวรักษายังแผนก
ต่าง ๆ ถูกต้องชัดเจน 

0 1 1 2 0.67 P    

7. คุณภาพในการสั่งซื้อ               0.849 

7.1  ท่านไดร้ับการรักษาท่ีถูกต้อง ตรง
จุด 

1 1 1 3 1.00 P    

7.2  ท่านไดร้ับการดูแลอย่างดจีาก
บุคคลากรระหว่างท้าการรักษา 

1 1 1 3 1.00 P    

8. การจัดสรรเวลา               0.939 

8.1  ระยะเวลาในการตรวจเช็คร่างกาย
ก่อนเข้าพบแพทย์ใช้เวลารวดเร็ว 

1 0 -1 0 0.00 X การตรวจ
บางอย่างต้อง
ใช้เวลา 

 

8.2  ระยะเวลาในการรอแพทย์เพือ่รับ
การรักษาใช้เวลารวดเร็ว 

1 0 1 2 0.67 P   0.941 

8.3  ระยะเวลาในการช้าระเงินใช้เวลา
รวดเร็ว 

1 1 0 2 0.67 P   0.925 

8.4  ระยะเวลาในการรอรับยา ใช้เวลา
รวดเร็ว 

1 1 0 2 0.67 P   0.903 

8.5 ในทุกขั้นตอนของการรับบริการที่
โรงพยาบาลไดร้ับบริการที่รวดเร็ว 

1 1 0 2 0.67 P   0.909 

9. การจัดการบริการที่มปีัญหา               0.742 

9.1 แพทย์วินิจฉัยโรคอย่างรอบคอบ
เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

1 1 1 3 1.00 P   0.529 

9.2 มีการใช้เทคโนโลยเีก็บข้อมูลการ
จ่ายยาเพื่อป้องกันจ่ายยาคนไขผ้ิด
ราย 

1 1 1 3 1.00 P   0.701 
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ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

9.3 การเก็บข้อมลูผูร้ับบริการอย่างเป็น
ระบบง่ายต่อการสืบค้น 

1 1 1 3 1.00 P   0.730 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 6 ด้าน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
1. ด้านความสะดวกที่ได้รับจากบริการ 

(Convenience)  
              0.903 

1.1 โรงพยาบาลมสีิ่งอ้านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ เช่น สถานท่ีนั่งพัก 
ห้องน้้า ที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดเลื่อน 
เป็นต้น 

1 1 0 2 0.67 P    

1.2 การได้รับการดูแลจากเจ้าหนา้ที่เมื่อ
ต้องการ 

1 1 0 2 0.67 P    

2. ด้านการประสานงานของการบริการ 
(Co -ordination) 

              0.884 

2.1 เจ้าหน้าท่ีสนใจต่อข้อค้าถามแล
ช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอ 

1 1 0 2 0.67 P    

2.2  การประสานงานมคีวามรวดเร็ว 1 1 0 2 0.67 P    

3. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 
(Information) 

              0.792 

3.1  โรงพยาบาลมีการติดประกาศหรือ
มีเอกสารแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการ
ให้บริการ 

1 1 0 2 0.67 P    

3.2  โรงพยาบาลมีป้ายบอกจุดบรกิารมี
ความชัดเจน 

1 1 0 2 0.67 P    

4. ด้านออัธยาศัย ความสนใจของผู้
ให้บริการ (Courtesy)  

              0.947 

4.1 เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับอยา่งดี 1 1 1 3 1.00 P   0.939 

4.2 เจ้าหน้าท่ีพูดจาด้วยความสภุาพ 1 1 0 2 0.67 P   0.938 

4.3 เจ้าหน้าท่ีมีความสนใจเอาใจใส ่
และพร้อมในการให้บริการ 

1 1 0 2 0.67 P   0.933 
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ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

4.4 เจ้าหน้าท่ีมีความยินดีในการตอบ
ข้อค้าถาม ข้อช้ีแจง  

1 1 1 3 1.00 P   0.937 

4.5 ความสนใจเอาใจใส่ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

1 1 0 2 0.67 P   0.943 

4.6 การตอบข้อค้าถาม ข้อช้ีแจง ข้อ
สงสัยของเจ้าหน้าท่ี 

1 1 1 3 1.00 P   0.936 

5. ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of 
Care) 

              0.902 

5.1 แพทย์มีความรู้ ความสามารถใน
การรักษา 

1 1 1 3 1.00 P   0.871 

5.2 ความสะอาดของวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้  1 1 1 3 1.00 P   0.851 

5.3 การให้ความรู้และค้าแนะนา้ตา่งๆ 
ในการปฎิบัตริะหว่างรับบริการ 

1 1 1 3 1.00 P   0.858 

6. ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -
off -Pocket Cost)  

              0.928 

6.1  ค่าบริการทางแพทย์มีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 P   0.927 

6.2 ค่ายารักษามีความเหมาะสม 1 1 0 2 0.67 P   0.906 

6.3 ค่าบริการทั่วไปมคีวามเหมาะสม 1 1 0 2 0.67 P   0.908 

6.4 ค่าบริการอื่นๆ มีความเหมะสม 
เช่น ค่าเอ็กเรย ์MRI  เป็นต้น 

1 1 0 2 0.67 P   0.885 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการต้ังใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล 3 ด้าน 0.828 

1. ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม                0.837 

1.1 ท่านเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่
ท่านคิดว่ามีความปลอดภัยสูงสุด 

1 1 1 3 1.00 P   0.774 

1.2 ท่านคิดว่าโรงพยาบาลที่ท่านเลือก
เป็นโรงพยาบาลที่ดีท่ีสดุ 

1 1 1 3 1.00 P   0.851 

1.3 ท่านต้องการรักษากับแพทย์ท่ีมี
ช่ือเสียงด้านการรักษาเฉพาะทาง 

1 0 1 2 0.67 P มีความช้านาญ
เฉพาะด้าน/ มี

0.804 



119 

119  

 

ค้าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’
s Alpha 

ช่ือเสียงเฉพาะ
ทาง 

1.4 ท่านเลือกใช้เพราะราคาเหมาะสม
กับบริการที่ได้รับ 

1 1 1 3 1.00 P   0.796 

1.5 ท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลที่เลือกมี
มาตรฐานรองรับ 

1 1 1 3 1.00 P   0.793 

2. ด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง                0.820 

2.1 ท่านใช้บริการตามครอบครัวแนะน้า 1 1 1 3 1.00 P   0.885 

2.2 ท่านใช้บริการตามเพื่อนแนะน้า 1 1 1 3 1.00 P   0.717 

2.3 ท่านใช้บริการตามเพื่อนร่วมงาน
แนะน้า 

1 1 1 3 1.00 P   0.743 

2.4 ท่านใช้บริการตามบุคคลที่มีช่ือเสียง
แนะน้า 

1 1 0 2 0.67 P   0.715 

3. ด้านความสามารถในการควบคมุ                0.872 

3.1 โรงพยาลที่ท่านเลือกมีแผนกต่างๆ 
รองรับทุกการรักษาของท่าน 

1 1 1 3 1.00 P   0.613 

3.2 ท่านสามารถเลือกรักษากับแพทย์ที่
ต้องการได ้

1 1 1 3 1.00 P   0.893 

3.2 ท่านเลือกใช้โรงพยาบาลเพราะ
สะดวกต่อการเดินทางจากท่ีพัก 

1 1 1 3 1.00 P   0.776 

รวมค่าความเชื่อมั่น               0.983 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค้าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึง
ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  งานวิจัยครั้งนี้ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามมั่นใจได้ว่า
ความคิดเห็นของ ท่านเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้แบบสอบถามใช้
ระยะเวลาในการท้า ไม่เกิน 5 นาที ซึ่งขอขอบคุณท่านในการร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการ 5 ด้าน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์  9 ด้าน 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล 3 ด้าน 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 

 
นางสาวบุญม ียอมพันธ์ 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม  
ค้าช้ีแจง : โปรดท้าเครืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงท่ีสุดเพยีงค้าตอบเดียว 
1. เพศ 
 ชาย      หญิง 

2. รายได ้ 
 ต่้ากว่า 15,000 บาท     15,000 - 25,000 บาท 
 25,001 - 35,000 บาท    35,001 - 45,000 บาท 
 45,001 บาทขึ้นไป 
 

ค้าช้ีแจง :แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2-5 โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงที่
เกี่ยวกับความคดิเห็นของท่านที่มตี่อโรงพยาบาลที่ท่านใช้บริการ โดยระดับความคดิเห็นเป็นดังนี้ 
1 = ไมเ่ห็นด้วย   2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  3 = เฉยๆ  
4 = ค่อนข้างเห็นด้วย  5 = เห็นด้วย  
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจยัด้านคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน  
 

 
ค้าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

BT1 1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)           

B1.1 1.1 โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครือ่งมือท่ีทันสมัย           

B1.2 1.2 โรงพยาบาลที่ให้บริการมีความสะอาด และมีความปลอดภยั           

B1.3 1.3 โรงพยาบาลมสีิ่งที่อ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ           

BRL2 2. ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ  (Reliability)           

B2.1 2.1 โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา           

B2.2 2.2 บุคคลากรสามารถช้ีแจงและตอบข้อซักถามได้ชัดเจนในทุกจุด
บริการ 

          

B2.3 2.3 โรงพยาบาลเลือกใช้เวชภัณฑม์ีประสิทธิภาพและได้รับ
มาตรฐาน 

          

BRS3 3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
(Responsiveness) 

          

B3.1  3.1 แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรอื่น ๆ มจี้านวน
เพียงพอต่อการให้บริการ 

          

 

SEX 

Salary 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจยัด้านคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน (ต่อ) 

 
ค้าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

B3.2   3.2 พนักงานมีความกระตือรือรน้ในการให้บริการ           

B3.3   3.3 แพทย์อธิบายถึงผลตรวจและการรักษาไดล้ะเอยีดชัดเจนเข้าใจ
ง่าย และเปดิโอกาสให้ท่านซักถาม 

          

B3.4   3.4 ท่านได้รับการจัดล้าดับคิวอย่างยุติธรรม           

B4 4. ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ (assurance)           

B4.1 4.1 ค้าแนะน้าของแพทย ์พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลมี
ความถูกต้องชัดเจนและน่าเช่ือถือ  

          

B4.2 4.2 เภสัชกรให้ข้อมูลการใช้ยาและผลข้างเคียงอย่างชัดเจน           

B4.3 4.3 โรงพยาบาลปกปิดข้อมลูการรกัษาของผู้ป่วยเป็นอย่างด ี           

B5 5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ (empathy)           

B5.1  5.1 พยาบาล/เจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียนสนใจและต้องใจฟังการบอกเล่า
อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างด ี

          

B5.2  5.2  พยาบาลให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่เลือก
ปฎิบัต ิ

          

B5.3  5.3  แพทย์  ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเตม็ใจไม่เลือก
ปฎิบัต ิ

          

B5.4 5.4  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และเต็มใจไม่เลือก
ปฎิบัต ิ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์  9 ด้าน 
 

ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

C1 PCQ 1. คุณภาพการติดต่อส่วนบุคคล (Personal contact 
quality) 

          

C1.1 1.1. โรงพยาบาลมรีะบบนดัหมายชัดเจน           

C1.2 1.1 โรงพยาบาลมีช่องทางการติดต่อเพื่อสือสาร และรับฟัง
ข้อเสนอแนะหลากหลายช่องทาง ได้แก่  โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 

          

C2 ORQ 2. ปริมาณการสั่งซื้อ (Order release quantities)           

C2.1 2.1 ท่านได้รับยาในปริมาณพอเหมาะต่อระยะการรักษา       

C2.2 2.2 โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอต่อการ
รองรับการรักษาของท่าน 

     

C3 IQ 3. คุณภาพสารสนเทศ (Information quality)           

 ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลช่วยอ้านวยความสะดวก
ของท่านในด้านต่อไปนี้ 

     

C3.1 3.1 ด้านการบันทึกข้อมูลประวัต ิ      

C3.2 3.2 ด้านการค้นหาแฟ้มประวัต ิ      

C3.3 3.3 ด้านการจ่ายยา      

C3.4 3.4 ด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาล      

C3.5 3.5 ด้านการนดัหมาย      

C4 OP 4. ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering procedures)      

C4.1 4.1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการในแต่ละจดุมีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

C4.2 4.2 ระบบคิวในแต่ละจุดบริการมคีวามชัดเจน      
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ส่วนที่ 3 ( ต่อ ) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์  9 ด้าน 
 

ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

C5 OA 5. ความถูกต้องในการสั่งซื้อ (Order accuracy)           

C5.1 5.1 แพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องตรงจุด           

C5.2 5.2 การส่งต่อการรักษาไปยังแผนก/โรงพยาบาลอื่นถูกต้อง
แม่นย้า 

          

C5.3 5.3 การบันทึกข้อมูลการรักษาถูกต้อง แม่นย้า และชัดเจน           

C6 OC 6. เงื่อนไขการสั่งซื้อ (Order condition)           

C6.1 6.1  ท่านไดร้ับความสะดวกกรณมีีความจ้าเป็นต้องส่งตัวไป
ตรวจ 

ยังแผนก/หน่วยงานอ่ืน 
          

C6.2 6.2  เอกสารการส่งตัวรักษายังแผนกต่างๆ ถูกต้องชัดเจน           

C7 OQ 7. คุณภาพในการสั่งซื้อ (Order quality)      

C7.1 7.1  ท่านไดร้ับการรักษาท่ีถูกต้อง ตรงจุด      

C7.2 7.2  ท่านไดร้ับการดูแลอย่างดจีากบุคคลากรระหว่างท้าการ
รักษา 

     

C8 TL 8. การจัดสรรเวลา (Timeliness)      

C8.1 8.1 ระยะเวลาในการรอแพทยเ์พื่อรับการรักษาใช้เวลารวดเร็ว      

C8.2 8.2 ระยะเวลาในการช้าระเงินใช้เวลารวดเร็ว      

C8.3 8.3 ระยะเวลาในการรอรับยา ใช้เวลารวดเร็ว      

C8.4 8.4  ในทุกขั้นตอนของการรับบริการที่โรงพยาบาลได้รับบริการ
ที่รวดเร็ว 

     

C9 ODH 9. การจัดการบริการที่มีปัญหา (Order discrepancy handling)      

C9.1 9.1 แพทย์วินิจฉัยโรคอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด      

C9.2 9.2 มีการใช้เทคโนโลยเีก็บข้อมูลการจ่ายยาเพื่อป้องกันจ่ายยา
คนไข้ผดิราย 

     

C9.3 9.3 การเก็บข้อมลูผูร้ับบริการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น      
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน 

 
ค้าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

D1 Con 1. ด้านความสะดวกที่ได้รับจากบริการ (Convenience)       

D1.1 1.1 โรงพยาบาลมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น 
สถานท่ีนั่งพัก ห้องน้้า ที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น 

     

D1.2 1.2 การได้รับการดูแลจากเจ้าหนา้ที่เมื่อต้องการ      

D2 Co 2. ด้านการประสานงานของการบริการ (Co -ordination)           

D2.1 2.1 เจ้าหน้าท่ีสนใจต่อข้อค้าถามและช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอ           

D2.2 2.2  การประสานงานมคีวามรวดเร็ว           

D3 Info. 3. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information)           

D3.1 3.1  โรงพยาบาลมีการติดประกาศหรือมีเอกสารแจ้งข้อมลู
เกี่ยวกับการ ให้บริการ 

          

D3.2 3.2  โรงพยาบาลมีป้ายบอกจุดบรกิารมีความชัดเจน           

D4 C 4. ด้านออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy)            

D4.1 4.1 เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับอยา่งดี           

D4.2 4.2 เจ้าหน้าท่ีพูดจาด้วยความสภุาพ           

D4.3 4.3 เจ้าหน้าท่ีมีความสนใจเอาใจใส ่และพร้อมในการ
ให้บริการ 

          

D4.4 4.4 เจ้าหน้าท่ีมีความยินดีในการตอบข้อค้าถาม ข้อช้ีแจง            

D4.5 4.5 ความสนใจเอาใจใส่ และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

          

D4.6 4.6 การตอบข้อค้าถาม ข้อช้ีแจง ข้อสงสัยของเจ้าหน้าท่ี           

D5 QC 5. ด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Care)           

D5.1 5.1 แพทย์มีความรู้ ความสามารถในการรักษา           
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บรกิารโรงพยาบาล 3 ด้าน 
 

ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

D5.2 5.2 ความสะอาดของวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ เช่น เข็ม ปรอท ผ้าปู
เตียง 

     

D5.3 5.3 การให้ความรู้และค้าแนะนา้ตา่ง ๆ ในการปฎิบัตริะหว่าง
รับบริการ 

     

D6 OPC 6. ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output -off -Pocket Cost)       

D6.1 6.1 ค่าบริการทางแพทย์มีความเหมาะสม      

D6.2 6.2 ค่ายารักษามีความเหมาะสม      

D6.3 6.3 ค่าบริการทั่วไปมคีวามเหมาะสม      

D6.4 6.4 ค่าบริการอื่น ๆ มีความเหมะสม เช่น ค่าเอ็กเรย ์MRI  เป็น
ต้น 

     

E1 AB 1. ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behaviour)           

E1.1 1.1 ท่านเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่ท่านคิดว่ามีความปลอดภัย 
สูงสุด 

          

E1.2 1.2 ท่านคิดว่าโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเป็นโรงพยาบาลที่ดีท่ีสุด           

E1.3 1.3 ท่านต้องการรักษากับแพทย์ท่ีมีชื่อเสียงด้านการรักษา 
เฉพาะทาง 

          

E1.4 1.4 ท่านเลือกใช้เพราะราคาเหมาะสมกับบริการทีไ่ด้รบั           

E1.5 1.5 ท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลที่เลือกมีมาตรฐานรองรับ           

E2 SB 2. ด้านกลุ่มกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)           

E2.1 2.1 ท่านใช้บริการตามครอบครัวแนะน้า           

E2.2 2.2 ท่านใช้บริการตามเพื่อนแนะน้า           

E2.3 2.3 ท่านใช้บริการตามเพื่อนร่วมงานแนะน้า           

E2.4 2.4 ท่านใช้บริการตามบุคคลที่มีช่ือเสียงแนะน้า           
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บรกิารโรงพยาบาล 3 ด้าน 
 

ค้าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

E3 PBC 3. ด้านความสามารถในการควบคมุ )Perceived Behavioral 
Control) 

     

E3.1 3.1 โรงพยาลที่ท่านเลือกมีแผนกต่างๆ รองรับทุกการรักษาของ
ท่าน 

     

E3.2 3.2 ท่านสามารถเลือกรักษากับแพทย์ที่ต้องการได ้      

E3.3 3.3 ท่านเลือกใช้โรงพยาบาลเพราะสะดวกต่อการเดินทางจากท่ี
พัก 

     

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

** ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรณุาสละเวลา ในการร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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