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คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผู้รับบริการ ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 
กรณศึีกษาโรงพยาบาลเอกชนในระดบัตตยิภูมิแห่งหน่ึง ทีผ่่านการรับรองคุณภาพ JCIA 

 
อจัฉริยากร จันทรเสนา1   สุขุม เจียมตน2   สุคนธา คงศีล3   สมชาติ โตรักษา3 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
และบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
2 ภาควชิาตจวทิยา  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล 
3 ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

บทคดัย่อ 
ภูมิหลัง: คุณภาพการบริการเป็นส่ิงสําคญั เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการศึกษาไปพฒันาคุณภาพบริการให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง โรงพยาบาลเอกชนใน
ระดบัตติยภมิูแห่งหน่ึง ท่ีผา่นการรับรองคุณภาพ JCIA  
วธีิการศึกษา: การวจิยัเชิงสาํรวจแบบภาคตดัขวางเพ่ือการพรรณนา กลุ่มตวัอยา่งคือผูรั้บบริการ 405 คน และผูใ้หบ้ริการ 87 คน จาก 9 
ศนูย ์วเิคราะห์ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Paired t-test, t-test และ one-way analysis of Variance 
ผลและสรุปผลการศึกษา: คุณภาพบริการตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 5 ดา้นอยู่ในระดบัมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 4.33) คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.20) คุณภาพการบริการ
ของผูรั้บบริการแตกต่างกนั มีคุณลกัษณะของผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) คุณภาพ
การบริการของผู ้รับบริการแตกต่างกัน มีคุณลักษณะของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์การใชบ้ริการ สิทธิการรักษาพยาบาล โรค/อาการท่ีเป็น วนัและเวลามารับบริการไม่แตกต่างกนั คุณภาพการบริการของ
ผูรั้บบริการแตกต่างกนั มีคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการท่ีประเภทศูนยแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) คุณภาพการบริการ
ของผูรั้บบริการแตกต่างกนั มีคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการท่ีมี ตาํแหน่ง เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน วนัท่ีและเวลาใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั  
 
คาํสําคญั:  คุณภาพการบริการ, ความคาดหวงั, การรับรู้, ศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง 

 

 
ผู้รับผดิชอบผลงาน: สุขมุ เจียมตน  E-mail: sukhum.jia@mahidol.ac.th 
 
 

บทนํา 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมี

การเติบโตอยา่งรวดเร็ว เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี ค.ศ.2015 ทาํ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ย่อมเกิดในหลายมิติ เช่นเก่ียวกบัการสาธารณสุขไทย1,2 ซ่ึง
สามารถแบ่งผูเ้ก่ียวขอ้งของการดูแลรักษาดา้นสุขภาพเป็น 3 
มุมมอง ไดแ้ก่ 1) ผูใ้ชบ้ริการหรือประชาชน 2) ผูใ้ห้บริการ
หรือสถานบริการรักษาพยาบาล  และ  ดูแลสุขภาพทั้ ง
บุคลากรด้านวิชาชีพ และสถานพยาบาล และ 3) ผูจ่้ายทั้ ง
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ภาครัฐและภาคเอกชน  การเปล่ียนแปลงดา้นผูใ้ชบ้ริการคือ 
การมีทางเลือกมากข้ึนในการใช้บริการตามความสามารถ
ทางการเงินท่ีจะเลือกสถานบริการเร่ืองความเช่ียวชาญเฉพาะ 
ดา้นการแพทยแ์ละสถานบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน3,4 
สําหรับการเปล่ียนแปลงดา้นผูใ้ห้บริการ คือสถานพยาบาล
ของไทยทั้ งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชน ซ่ึงมี
โอกาสท่ีจะมีผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนจากต่างประเทศทั้งน้ีข้ึนกบั
ศกัยภาพของสถานบริการนั้นๆ5 เกณฑก์ารวดัคุณภาพคือการ
เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า  เ ม่ือ
ประสบการณ์หรือความเป็นจริงเกินความคาดหมายถือว่า
เป็นคุณภาพท่ีดีท่ีสุด เม่ือความเป็นจริงตรงตามความคาดหวงั
ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี เม่ือความเป็นจริงไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย
ไวน้ี้ถือว่าคุณภาพไม่ดี ดงันั้นโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งสํารวจ
ประเมินคุณภาพของบริการของตนตามความตอ้งการของ
ลูกค้าหรือความคาดหวังและเม่ือเป็นไปได้มุ่งเน้นท่ีจะ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการจากมุมมองของลกูคา้ใหเ้ป็นท่ีน่า
พอใจมากท่ีสุดหรือโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด6  

แนวความคิดคุณภาพการบริการเป็นแนวคิดทาง
การตลาดท่ีศึกษาถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถ
วดัไดจ้ากความพึงพอใจของผูรั้บบริการในการให้บริการท่ี
มากกว่าหรือตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เป็นการ
ประเมินภาพรวมของการบริการซ่ึงจะเปรียบเทียบทศันคติท่ี
มีต่อการบริการท่ีคาดหวังและการบริการตามการรับรู้7 
คุณภาพการบริการ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความเช่ือถือไวว้างใจได ้
(Reliability) การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) 
การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
(Empathy)8 คุณภาพบริการเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะสร้างศรัทธา
และความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ เน่ืองจากคุณภาพเป็นเร่ือง
ของสิทธิท่ีผูรั้บบริการควรไดรั้บและเป็นเร่ืองของจริยธรรม
ของผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการรักษาพยาบาลท่ีมี
ระดบัคุณภาพ กข้ึ็นอยูก่บัการตดัสินใจและการใหบ้ริการของ
ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการต่างก็มีความตอ้งการ
และความคาดหวงับริการท่ีมีระดับสูงข้ึนเร่ือยๆ องค์กรท่ี
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพจึงมีการกระตือรือร้นปรับปรุงคุณภาพ
การบริการ ซ่ึงถ้าองค์กรใดไม่ใส่ใจการปรับปรุงคุณภาพ 
ปล่อยให้คุณภาพการบริการตกตํ่าลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ

องค์กร การท่ีจะทาํให้ผูรั้บบริการจาํภาพลกัษณ์ขององค์กร
ในทางบวกและบอกต่อๆ  กันนั้ น  องค์กรจะต้องสร้าง
บรรยากาศของการให้บริการท่ีเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และใหบ้ริการอยา่งประทบัใจเกินความคาดหวงั1  
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป  

เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการตามความคาดหวงั
และการ รับ รู้ของผู ้รับบริการ  ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึง ท่ี
ผา่นการรับรองคุณภาพ JCIA  
วตัถุประสงค์เฉพาะ  

1. เพ่ือวดัระดบัคุณภาพบริการตามความคาดหวงั
และการรับรู้ของผูรั้บบริการ ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ไดแ้ก่ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้การ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ 
และ การรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพบริการศูนยก์ารแพทย์
เฉพาะทางท่ีมีคุณลกัษณะของผูรั้บบริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน  ประสบการณ์การใช้บริการ  เหตุจูงใจ  สิทธิการ
รักษาพยาบาล โรคท่ีเป็น วนั เวลาท่ีรับบริการ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพบริการศูนยก์ารแพทย์
เฉพาะทางท่ีมีคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ประเภทศูนย์ ตาํแหน่ง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน วนัท่ีให้บริการ เวลาท่ี
ใหบ้ริการ 
สมมตฐิานการวจิัย 

1. คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้
ของผู ้รับบริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางท่ีแตกต่างกัน  มี
คุณลักษณะของผู ้รับบริการแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดับการ ศึกษา  ร ายได้ ต่ อ เ ดื อน 
ประสบการณ์การใชบ้ริการ เหตุจูงใจ สิทธิการรักษาพยาบาล 
โรคท่ีเป็น วนัท่ีรับบริการ เวลาท่ีรับบริการ   

2. คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้
ของผู ้รับบริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางท่ีแตกต่างกัน  มี
คุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภทศูนย ์
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ตําแหน่ง  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน วนัท่ีใหบ้ริการ เวลาท่ีใหบ้ริการ  
วธีิการศึกษา  

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือการ
พรรณนา (Descriptive Survey Research) โดยใชก้ารสาํรวจ
แบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Survey ) และใชร้ะเบียบ
วธีิวจิยัเชิงปริมาณ  
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูม้าใชบ้ริการท่ีศูนยแ์พทย์
เฉพาะทาง ในวนัท่ี 1-28 กมุภาพนัธ์ 2559 

2. ผูใ้ห้บริการ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
ศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง ทั้งหมด 9 ศนูย ์
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. ผู้รับบริการ 
ส่วนท่ี 1   คุณลกัษณะของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สิทธิการรักษา อาการ/โรค
ท่ีเป็น วนัและเวลาท่ีมารับบริการ  

ส่วนท่ี 2  คุณภาพการบริการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั 
(ก่อนท่ีจะรับบริการ) และการบริการรับรู้จริง (ภายหลงัท่ี
ไดรั้บบริการ) ต่อการให้บริการทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ  ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการ
ตอบสนองต่อผูป่้วย ดา้นความมัน่ใจและดา้นการเขา้ถึงจิตใจ
ของผูรั้บบริการ ตามกรอบแนวคิดของเซทามล์ พาราสุรา
มาน  และ เบอ ร่ี  และนํา เค ร่ือง มือวัด คุณภาพบริการ 
SERVQUAL9 มาดดัแปลง เพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 
และมาตรฐานศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง โดยใชล้กัษณะคาํถาม
แบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์
กาํหนดการใหค้ะแนนของ Likert Scale 

2. ผู้ให้บริการ 
ส่วนท่ี  1   คุณลักษณะของผู ้ให้บริการ  ได้แก่ 

ประเภทศูนย์ท่ีปฏิบัติงาน ตาํแหน่ง เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน วนัและเวลา
ท่ีใหบ้ริการ  

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการตามความคาดหวังและรับรู้ต่อกระบวนการการ
ให้บริการทั้ ง 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูป่้วย ดา้น
ความมัน่ใจและดา้นการเขา้ถึงจิตใจของผูรั้บบริการ โดยใช้
ลกัษณะคาํถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
กรอบแนวคิดของเซทามล์ พาราสุรามาน และเบอร่ี และนาํ
เคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการ SERVQUAL มาดัดแปลง 
เพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง และมาตรฐานศูนยแ์พทย์
เฉพาะทาง  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เม่ือไดรั้บการอนุมติัจริยธรรมจากบณัฑิตวิทยาลยั
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจัยทาํหนังสือขออนุญาตเพ่ือเก็บขอ้มูลจาก
คณบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ถึงผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล เพ่ือ
ขออนุญาตเขา้ไปศึกษาและขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 

2 .  ผู ้วิจัยเข้าพบผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาล  และ
แนะนําตวั เพ่ือขอช้ีแจงวตัถุประสงค์ รายละเอียด ในการ
ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล พร้อมแนบรายละเอียดเก่ียวกบั
การทาํการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษา และ
แบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด 

3. ช้ีแจงเหตุผลและขอความร่วมมือในการเก็บ
ขอ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงพยาบาล  

4. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด 1 
เดือนตั้งแต่ไดรั้บอนุมติัจริยธรรม  

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และนํา
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา มาทาํการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้
มารับบริการตรวจรักษาท่ีศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง ตามเวลาท่ี
กาํหนดรวมระยะเวลา 28 วนั ในวนัจนัทร์-อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 
8.00-24.00 น. ของทุกวนัจบครบ 420 คน โดยใหผู้รั้บบริการ
เป็นผูอ้่านแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
ผูป่้วยจะตอบแบบสอบถามทนัที และไดรั้บแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์กลบัมาจาํนวน 405 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 
420 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

โดยใชส้ถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  สถิติทดสอบ 



 การประชุมวชิาการสาธารณสุขแห่งชาติ  คร้ังท่ี 16 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถนุายน 2561 
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ทีจบัคู่ (Paired t-test), ทดสอบที (t-test), ทดสอบความ
แตกต่าง One-Way ANOVA ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคู่
ท่ีแตกต่างกนั (Multiple Comparison) โดยใช ้แอล เอส ดี 
(LSD) 
ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 2 
เดือนตั้งแต่ไดรั้บอนุมติัจริยธรรม  
ผลการวจิัย 
 คุณลกัษณะของผูรั้บบริการ สองในสามของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.7) สองในสามมี
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 68.4) ประมาณคร่ึงหน่ึงมีอายุ
มากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 58) และคร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ร้อยละ 53.8) หน่ึงในสามมีอาชีพทาํงานบริษทั 
เอกชน (ร้อยละ 33.3) และหน่ึงในสามของพวกเขามีรายได้
นอ้ยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 29.9), สองในสาม
ของผูต้อบมีประสบการณ์มากกว่า 5 คร้ังในการใช้บริการ 
(ร้อยละ 63.5 )  สิทธิการรักษาคร่ึงหน่ึงใชบ้ตัรเครดิต/ชาํระ
เงินเอง (ร้อยละ 43.7) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาตรวจ
ตามนัด (ร้อยละ 15.5)  หน่ึงในสามของวนัในสัปดาห์ท่ีใช้
บริการเป็นวนัจันทร์ (ร้อยละ 30.6 ) และหน่ึงในสามของ
เวลาในการใหบ้ริการคือ 8:00 - 20:00 น. (ร้อยละ 35.6) 

ลกัษณะของผูใ้ห้บริการ จากศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง
จาํนวน 9 ศูนย ์ส่วนใหญ่เป็นศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง อายุ
รกรรม (ร้อยละ 17.2) หน่ึงในสามส่วนเป็นพยาบาล (ร้อยละ 
36.8) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 95.4) หน่ึงในสามส่วน
มีอายุน้อยกว่า  25  ปี  ( ร้อยละ  36.8)  สองในสามของผู ้
ให้บริการมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 67.8) และคร่ึงหน่ึงมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 57.5) สองในสามมี
ประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกวา่ห้าปี (ร้อยละ 44.8) และทาํงาน
ในวนัพฤหัสบดี (ร้อยละ 21.8) และส่วนใหญ่ทาํงานวลา 
8:00 - 16:00 น. (ร้อยละ 65.5) 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า คุณภาพการบริการตาม
ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะ
ทาง กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึง 
ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ JCIA ในภาพรวมมีคุณภาพการ
บริการระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพการ

บริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการในศูนย์
แพทยเ์ฉพาะทางมีคุณภาพการบริการระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 

เ ม่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง
จาํแนกตามคุณลกัษณะของผูรั้บบริการ พบว่า คุณภาพการ
บริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนย์
แพทยเ์ฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัมีคุณลกัษณะของผูรั้บบริการท่ี
มีการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) จึง
สนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 1 และคุณภาพการบริการตาม
ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนยแ์พทยเ์ฉพาะ
ทางท่ีแตกต่างกันมีลักษณะของผูรั้บบริการท่ีมี เพศ อาย ุ
รายได ้อาชีพ สิทธิการรักษา อาการ/โรคท่ีเป็น วนัและเวลา
ท่ีมารับบริการ ไม่แตกต่างกนั (p >0.05) จึงไม่สนบัสนุน
สมมติฐานท่ี 1 

เ ม่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง
จาํแนกตามคุณลักษณะของผูใ้ห้บริการ พบว่าคุณภาพการ
บริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนย์
แพทยเ์ฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัมีคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการท่ีมี
ประเภทศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p<0.05) จึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และคุณภาพการ
บริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนย์
แพทยเ์ฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัมีลกัษณะของผูใ้ห้บริการท่ีมี 
ตําแหน่งงาน  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  การ ศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน วนัและเวลาในการให้บริการไม่
แตกต่างกนั (p>0.05) จึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 
ตารางที่ 1 แสดงระดบัคุณภาพการบริการตามความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ  ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง 

การบริการในศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 
ระดบัความคาดหวงั 

 SD คุณภาพ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.20 .43 มาก 
ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ 4.39 .37 มาก 

ดา้นการตอบสนองต่อผูป่้วยอยา่งรวดเร็ว 4.34 .49 มาก 

ดา้นความมัน่ใจ 4.40 .41 มาก 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ 4.32 .47 มาก 

รวม 4.33 .35 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย คุณภาพการบริการ
ตามความคาดหวัง  และการรับรู้ของผู ้รับบริการศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทาง 

คุณภาพการบริการ  S.D. t Sig 

ส่ิงท่ีคาดหวงั/ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4.33 .35 9.52 .00* 
ส่ิงท่ีไดรั้บรู้/ส่ิงท่ีไดรั้บจริง 4.20 .43   
*ระดบันยัสาํคญัท่ี .05 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผูรั้บบริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาเป็นรายดา้น 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ส่ิงท่ีคาดหวงั/ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ     
ระหวา่งกลุ่ม 1.615 4 .404 3.38* 
ภายในกลุ่ม 47.842 400 .120  

รวม 49.457 404   
ส่ิงท่ีไดรั้บรู้/ส่ิงท่ีไดรั้บจริง     
ระหวา่งกลุ่ม 1.193 4 .298 1.62 
ภายในกลุ่ม 73.873 400 .185  

รวม 75.066 404   
*p< .05     

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบ คุณภาพตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ส่ิงท่ีคาดหวงั/
ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บเป็นรายคู ่

 
สถานภาพ 
ของผู้ตอบ 

 ระดบัการศึกษา 

 สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ตํา่กว่า/เท่ากบั ม.6/
ปวช./เทียบเท่า 

ไม่ได้เรียน 

 4.21 4.34 4.29 4.32 4.54 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.21  -.13 -.07 -.11 -.33* 
ปริญญาตรี 4.34   .06 .02 -.20* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4.29    -.03 -.26* 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า 4.32     -.22* 
ไม่ไดเ้รียน 4.54      

        *p< .05 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ  เป็นรายคู่        

 
สถานภาพ 
ของผู้ตอบ 

 ประเภทศูนย์ที่ให้บริการ 

 ศูนย์
ตรวจ
สุขภาพ 

ศูนย์
โรคหัวใจ 

ศูนย์
กระดูก
และข้อ 

ศูนย์
อายุร-
กรรม 

ศูนย์
ศัลยกรรม 

ศูนย์
โรคตา 

ศูนย์เดก็ ศูนย์สูติ-
นรีเวช 

ศูนย์ไต
เทียม 

 4.07 4.09 3.75 4.27 4.39 3.67 4.17 4.42 4.20 
ศนูยต์รวจสุขภาพ 4.07  -.02 .32 -.20 -.32 .40 -.10 -.35 -.13 
ศนูยโ์รคหวัใจ 4.09   .34 -.18 -.30 .42* -.08 -.33 -.11 
ศนูยก์ระดูกและขอ้ 3.75    -.52* -.64* .83 -.42* -.67* -.45* 
ศนูยอ์ายรุกรรม 4.27     -.12 .60* .10 -.15 .07 
ศนูยศ์ลัยกรรม 4.39      .72* .22 -.03 .19 
ศนูยโ์รคตา 3.67       -.50* -.75* -.53* 
ศนูยเ์ดก็ 4.17        -.25 -.03 
ศนูยสู์ติ-นรีเวช 4.42         .22 
ศนูยไ์ตเทียม 4.20          

    *p< .05 



 การประชุมวชิาการสาธารณสุขแห่งชาติ  คร้ังท่ี 16 
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อภิปรายผล 
คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้

ของผูรั้บบริการ  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล
เอกชน จาํแนกตามความคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือแยกเป็นรายดา้นคือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ  ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ ดา้นการตอบสนองต่อผูป่้วย
อย่างรวดเร็ว  ด้านความมั่นใจ  และด้านการเข้าถึงจิตใจ  
ส่วนของการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกัน 
นั่นแสดงให้เห็นว่าผูม้ารับบริการมีความคาดหวงัต่อการ
บริการและรับรู้การบริการท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั ศึกษาความคาดหวงัของผูป่้วยโรงพยาบาลเอกชน10  
พบว่าผูป่้วยมีความคาดหวงัต่อการบริการของโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานครทั้งโดยรวมและแยกเป็นรายดา้น
ต่างๆ  คือสะดวกท่ีได้รับ  การประสานงานการบริการ 
อธัยาศยัความสนใจของผูใ้ห้บริการ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
บริการอยูใ่นระดบัสูงสุด และการศึกษาเร่ือง อิทธิพลสําคญั
ต่อคุณค่าการรับรู้ และการตดัสินใจรับบริการคลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอกเวลาโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจรับบริการตรวจรักษาในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก
เวลา  ก ลุ่มตัวอย่างให้ความสํ าคัญ ต่อ คุณค่ าของตรา
โรงพยาบาลในระดบัมาก 

ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวงัและการรับรู้ของ
ผูรั้บบริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความคาดหวงั
มากกว่าการรับรู้ นั่นแสดงให้เห็นว่า ผูรั้บบริการย่อมมีการ
คาดหวังต่อการได้มาซ่ึงการดูแลการบริการท่ีดี  ความ
คาดหวังในการรักษาท่ีเป็นผลจากความภักดีต่อแบรนด ์
(Brand Loyalty) และเป็นผลจากช่ือเสียงในอดีตหรือส่ิงท่ี
ปรากฏในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยเร่ือง คุณภาพ
บริการตามความคาดหวงัและบริการท่ีไดรั้บจริงของผูม้ารับ
บริการท่ีคุณภาพบริการตามความคาดหวงัขวัมุง อาํเภอสารภี 
จังหวดัเชียงใหม่11 พบว่า ระดับคุณภาพบริการตามความ
คาดหวงัโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดับมากร้อยละ 
55.7 ปานกลางร้อยละ28.8 น้อยร้อยละ 5.2 ขณะท่ีระดับ
บริการท่ีไดรั้บจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากร้อยละ 50.9 ปาน
กลางร้อยละ 30.7 น้อยร้อยละ 6.6 ทดสอบความแตกต่าง 

คะแนนเฉล่ียคุณภาพบริการตามความคาดหวงั (88.99) และ
คะแนนเฉล่ีย คุณภาพบริการท่ีได้รับจริง(85.17) พบว่า มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p< .01) เม่ือ
เปรียบเทียบรายดา้นพบว่า คะแนนเฉล่ียคุณภาพบริการตาม
ความคาดหวงัเชิงโครงสร้าง (14.92) มากกว่า คะแนนเฉล่ีย 
คุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริง (14.71) คะแนนเฉล่ียเชิงคุณภาพ
บริการตามความคาดหวงั เชิงกระบวนการ (46.20) มากกวา่
คะแนนเฉล่ีย คุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริง (45.40) ซ่ึงต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p< .01) และ คะแนนเฉล่ีย คุณภาพ
บริการตามความคาดหวงั เชิงผลลัพธ์ (28.15) มากกว่า 
คะแนนเฉล่ียคุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริง (27.40) ซ่ึงต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < .05) นอกจากน้ี  กลุ่มตวัอยา่งมี
ความเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานไม่เหมาะสมร้อยละ 27.8 
เช่น  แพทยพ์ูดจาไม่สุภาพ เจ้าหน้าท่ีพูดเร็ว  เป็นตน้ การ
ให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบา้นค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 17.8กลุ่ม
ตวัอยา่งยงัคงเลือกศูนยสุ์ขภาพชุมชนขวัมุงเป็นสถานบริการ
แห่งแรก สาเหตุท่ีเลือกคือ ใกลบ้า้น ไปมาสะดวก ร้อยละ 
80 .4  เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ  ได้
มาตรฐานและอุปกรณ์ทนัสมยั ร้อยละ 24.3  

ผูรั้บบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การใช้บริการ สิทธิการรักษา 
โรค/อาการท่ีเป็น วันท่ีมารับบริการ เวลาท่ีมารับบริการ 
แตกต่างกนั มีคุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการ
รับรู้การบริการไม่แตกต่างกัน และผู ้รับบริการท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีคุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและ
การรับรู้การบริการแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. เพศ  ผลจากการวิจัย  พบว่า  เ ม่ือนําค่าเฉล่ีย
คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ระหว่าง
ผู ้รับบริการเพศชายและเพศหญิงมาเปรียบเทียบความ
แตกต่างพบว่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้ นผู ้รับบริการท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้
ของผูรั้บบริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง คุณภาพบริการของศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชน ตามความคาดหวงัและการรับรู้ของประชาชน ตาํบล
ปากเพรียว อาํเภอเมือง จังหวดัสระบุรี พ.ศ.254812 พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศท่ีต่างกันมีความคาดหวงัและการรับรู้
เก่ียวกบัคุณภาพบริการไม่แตกต่างกนั 
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2. อายุ ผลการวิจยัพบวา่ ผูรั้บบริการท่ีมีอายแุตกต่าง
กัน คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของ
ผูรั้บบริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางพบว่าไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษา ความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อ
คุณภาพการบริการของศูนยท์นัตกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาล
เวชธานี13 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุ ไม่มีผลต่อความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการ ผูใ้ชบ้ริการทุก
วยัมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของศูนยท์นัตกรรม
เฉพาะทาง โรงพยาบาลเวชธานี ไม่แตกต่างกนั 

3. สถานภาพสมรส ผลการวิจยั พบว่า ผูรั้บบริการ
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั  คุณภาพบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะ
ทาง  ไม่แตกต่างกันสอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ือง คุณภาพ
บริการของศูนยสุ์ขภาพชุมชน ตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของประชาชน ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง จังหวดั
สระบุรี  พ .ศ .254812  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนั มีความคาดหวงัและการรับรู้เก่ียวกบั
คุณภาพบริการไม่แตกต่างกนั 

4. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผูรั้บบริการ
ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน  คุณภาพการบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะ
ทาง   แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ของผู ้
เขา้รับการบริการพยาบาลท่ีมีต่อคุณภาพบริการงานผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลเอกชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่14 
พบวา่ ทุกระดบัการศึกษา มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่
ค่าเฉล่ียของการรับรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

5.  อาชีพ ผลการวิจัยพบว่าผู ้รับบริการท่ีอาชีพ
แตกต่างกนั  คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้
ของผูรั้บบริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อ
คุณภาพการบ ริก ารของศูนย์ทันตกรรม เฉพาะทาง 
โรงพยาบาลเวชธานี13 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ไม่
มีผลต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการ 
ผูใ้ชบ้ริการทุกอาชีพมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ

ของศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลเวชธานี ไม่
แตกต่างกนั 

6. รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการท่ี
มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  คุณภาพบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะ
ทาง ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา ศึกษาคุณภาพ
บริการตามความคาดหวงัของผูป่้วยคลินิกนอกเวลาราชการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์15 พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนั 
มีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการไม่แตกต่างกนั   

7. ประสบการณ์ที่มาใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู ้รับบริการท่ีมีประสบการณ์ท่ีมาใช้บริการแตกต่างกัน 
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการ รับ รู้ของ
ผู ้รับบริการ   ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการของศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชน ตามความคาดหวงัและการรับรู้ของประชาชน ตาํบล
ปากเพรียว อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี พ.ศ.254812 ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ
ต่างกนั มีความคาดหวงัและการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพบริการ
ไม่แตกต่างกนั 

8. สิทธิการรักษา ผลการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการท่ี
มีสิทธิการรักษาพยาบาล แตกต่างกัน คุณภาพบริการตาม
ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ  ศูนยก์ารแพทย์
เฉพาะทาง ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง ปัจจยั
กาํหนดการตดัสินใจเขา้รับบริการในสถานพยาบาลเฉพาะ
ทางกรณีศึกษาสถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย1์6 ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้นรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็น
ปัจจยัสําคญัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการในสถานพยาบาล
เฉพาะทางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

9. โรค/อาการที่เป็น ผลการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการ
ท่ีมีโรค/อาการท่ีเป็นแตกต่างกนั คุณภาพบริการตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ  ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะ
ทาง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง ปัจจัย
กาํหนดการตดัสินใจเขา้รับบริการในสถานพยาบาลเฉพาะ
ทาง กรณีศึกษาสถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย1์6 ซ่ึง
พบว่า ปัจจัยทางด้านสุขภาพในการรักษาพยาบาลเป็นปัจจัย
สาํคญัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการในสถานพยาบาลเฉพาะทาง
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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1 0 .  วันที่ ม า รับบ ริก าร  ผลการ ศึกษาพบว่ า 
ผูรั้บบริการท่ีมีวนัมารับบริการแตกต่างกนั คุณภาพบริการ
ตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู ้รับบริการ  ศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทางไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
เร่ือง คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการ แผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัเชียงราย17 พบว่า การ
จาํแนกตามวนัและเวลาของการปฏิบติังานของโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30, 60, 90 และ 120 เตียง มีการรับรู้คุณภาพ
บริการของผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั  

11 .  เวลาที่มา รับบริการ  ผลการศึกษาพบว่า 
ผูรั้บบริการท่ีมีเวลามารับบริการแตกต่างกนั คุณภาพบริการ
ตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู ้รับบริการ  ศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทางไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา
เร่ือง คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการ แผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัเชียงราย17 พบว่า การ
จาํแนกตามช่วงเวลาของการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30, 60, 90 และ 120 เตียง มีการรับรู้คุณภาพ
บริการของผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั  
สรุปผลการศึกษา 

1. คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผู ้รับบริการศูนย์แพทย์เฉพาะทาง  กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเอกชนในระดับตติยภูมิแห่งหน่ึงท่ีผ่านการ
รับรองคุณภาพ JCIA มีคุณภาพการบริการ 

2. คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผูรั้บบริการศูนยแ์พทย์เฉพาะทางท่ีแตกต่างกันมี
คุณลกัษณะของผูรั้บบริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) จึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

3. คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผูรั้บบริการศูนยแ์พทย์เฉพาะทางท่ีแตกต่างกันมี
ลกัษณะของผูรั้บบริการท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้/เดือน การให้บริการโครงการ / สิทธิในการรักษา 
โรค/อาการท่ีเป็น วนัและเวลาท่ีใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (p>
0.05) จึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 

4. คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผูรั้บบริการศูนยแ์พทย์เฉพาะทางท่ีแตกต่างกันมี
คุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการท่ีมีประเภทศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) จึงสนบัสนุน
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 

5. คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผูรั้บบริการศูนยแ์พทย์เฉพาะทางท่ีแตกต่างกันมี
ลกัษณะของผูใ้หบ้ริการท่ีมี ตาํแหน่งงาน เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน วนัและเวลาใน
การให้บริการไม่แตกต่างกนั (p>0.05) จึงไม่สนับสนุน
สมมติฐานท่ี 2 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ  

2. ควรผสมผสานวิธีการวิจยั การศึกษาทั้งดา้น
คุณภาพและดา้นปริมาณ 

3. ควรใชก้ารออกแบบการวจิยัมีการศึกษาวิเคราะห์
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ABSTRACT 
 

Background: The quality of serviced as perceived by the recipientd of the serviced is important. 
The hospital management aimed to improve services quality to meet the needs of the clients. 
Objectives: The study aimed to evaluate the quality of medical services in term of client 
expectations and perceptions in a JCIA accredited tertiary-care private hospital. 
Materials and Methods: This research employed a descriptive cross-sectional study design. Using 
questionnaires collected from 405 patients and 87 service providers from 9 centers recruited in the 
sample. Data were analyzed by t-test, pair t-test and one-way analysis of variance. 
Results & conclusion: The results showed that quality of services met the expectations of clients 
both overall and 5 aspects were rated at high levels (average score 4.33); the overall quality of 
services as perceived by subscribers was rated at high level (average score 4.20). Quality of services 
meet the expectations and perceptions of different clients, Regarding customer characteristics, level 
of education varied significantly at level .05. Services quality expectations and perceptions of 
different clients did not differ regarding age, marital status, occupation, monthly income, 
experiencing the service, rights to medical care of diseases/symptoms, and date and time the service 
was delivered. Quality of services met the expectations and perceptions of different clients 
significantly regarding provider of medical specialty types at different levels at .05 level.   
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