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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อศึก ษา ความสัม พัน ธ์ระหว่างการรับรู้คุ ณ ภาพบริการและการกลับ มาใช้ซ้าของ
ผู้รับบริการที่ใช้บริการเพชรบุรี7สหคลินิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้รับบริการที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก
จ้านวน 10,000 คนต่อปี จ้านวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า (1) ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สิทธิการรักษา ที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ ใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิก แตกต่างกันมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.05 และ เพศที่ แตกต่ างกัน มี ก ารกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ รับ บริก ารที่ ใช้บ ริ การ เพชรบุ รี 7 สหคลิ นิ ก โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการของเพชรบุรี 7 สหคลินิกกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการ
ที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้าน
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้า ของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก ในระดับต่้ามาก โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ พบว่า ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพมีความสัมพันธ์
กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก ในระดับต่้ามาก โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค้าส้าคัญ: การรับรู้คุณภาพบริการ เพชรบุรี 7 สหลินิก การกลับมาใช้ซ้า
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the study of the relationship between the perceptions
of service quality and re-use by clients who used the services of Petchburi Seven clinic. The sample in
this study consisted of 385 people who used Petchburi Seven Clinic. The data were collected using the
survey method with a printed questionnaire. The data was analyzed using statistics, frequency, mean,
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Simple Correlation Analysis. The results of this research
indicated that: (1) demographics such as age, gender, status, education level, occupation, average
monthly income, and different treatment rights. There was a phenomenon of reuse among service
providers at Petchburi Seven Clinic. On the other hand, there was a reuse of service providers using the
Petchburi Seven Clinic with statistically significant differences of 0.05 for different genders. There is no
difference in the reuse of service providers using Petchburi Seven Clinic; (2) the relationship between the
recognition of service quality of the Petchaburi Seven Clinic and reuse by service providers, including
reliability, employee attention and employee response. The factor of trust was associated with reuse by
service providers at the Phetchaburi Seven Clinic at a very low level, correlated in the same direction and
statistically significant at a level of 0.05. The aspect of physical appearance was also associated with the
reuse of service recipients who visited Petchaburi Seven Clinic at a very low level, correlated in the
opposite direction and at a statistically significant level at 0.05
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บทน้า
ปี พ.ศ.2563 ธุรกิจบริการสุขภาพประเภทโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 กระทบก้าลังซื้อของผู้ป่วยไทยและต่างชาติท้าให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ
10.0-12.0 ของจ้านวนรายได้ทั้งหมด เพราะผู้ใช้บริการชะลอและเลื่อนการเข้ามาใช้บริการที่ไม่เร่งด่วนจากความกังวลด้านการ
ติดเชื้อ การดูแลตัวเองและเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) รวมถึงก้าลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอลงตามภาวะ
เศรษฐกิจไปด้วย (พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2563) อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยภาพรวมมีความมั่นคงและมีความ
เสี่ยงต่้า เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นของมนุษย์ท้าให้อ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจ
บริการอื่น ๆ รวมถึงธุรกิจสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายไปยังผู้ใช้บริการได้ง่าย
จากความมั่นคงดังกล่าวจึงท้าให้โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางเล็กมีการเปิดคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น ได้แก่ คลินิกไต
คลินิกหัวใจ คลินิก MRI ประกอบกับโรงพยาบาลในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในท้าเลที่ดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลุ่มที่เป็นนัก
ธุรกิจที่เปิดคลินิกขึ้น เพื่อด้าเนินธุรกิจบริการสุขภาพและอาจจะท้าความร่วมมือส่งต่อผู้ป่วย หรือรับผู้ป่วยจากโรงพบาลเอกชน
ในพื้ นที่ใกล้เคียง โสรดา เลิศอาภาจิตร์ (2563) รายงานการติดตามแนวโน้มการท้าธุรกิจคลินิ กโรคทั่ วไปของไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ.2560-2562 พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากจ้านวนผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้น
กระแสการรักษาสุขภาพของคนไทย รวมถึงจ้านวนผู้ประกันตนกับประกันสังคมและจ้านวนผู้ใช้บริการประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจัดตั้งท้าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการที่มีมากขึ้น
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คลินิกโรคทั่วไปของเอกชนเป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจบริการสุขภาพที่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ
เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีความเสี่ยงต่้าซึ่งการบริการสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อมนุษย์ พฤติกรรมของคนในสังคมที่ใส่ใจ
เรื่องของสุขภาพและการแพทย์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเป็นสังคมของผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย (กรมสุขภ าพจิต,
2563) อีกทั้งการใช้บริการคลินิกยังมีความสะดวกมากกว่าการไปโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลเอกชน โดยคลินิกบางแห่งมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เน้นการให้บริการผู้ป่วยจากประกันสังคมเป็นหลัก
เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะมีจ้านวนที่คาดการณ์ได้และสร้างรายได้ต่อเนื่องสม่้าเสมอ เมื่อผลประกอบการมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนจึงท้าให้ผู้ลงทุนต่าง ๆ ให้ความสนใจในการเปิดคลินิกโรคทั่วไปและคลินิกธุรกิจบริการทางแพทย์และความงามเพิ่มมาก
ขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจ (2562) เปิดเผยข้อมูลว่ามีการเติบโตของการจัด ตั้งธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ใหม่เพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาลมีแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2561 มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.81 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560
เพชรบุรี 7 สหคลินิกเป็นสถานพยาบาลเอกชนในเครือข่ายของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท้าหน้าที่รักษาผู้ป่วย
หรือผู้รับบริการระดับปฐมภูมิเพื่อลดจ้านวนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้บริการผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
เฉลี่ยปี ละ 10,000 ราย (แผนกเวชระเบียนเพชบุรี 7 สหคลินิก, 2562) โดยมี กลุ่มผู้รับบริการหลัก จ้านวน 5 กลุ่ ม ได้ แก่
ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิการรักษาของหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ
แม้นว่าเพชบุรี 7 สหคลินิกจะมีกลุ่มผู้รับบริการที่ชัดเจนและมีจ้านวนเฉลี่ยต่อปีที่แน่นอน เมื่อพิจารณาจากสถิติของ
เพิ่มจ้านวนธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาลเพิ่มขึ้นในอนาคตอาจจะมีผลกระทบต่อจ้านวนผู้เข้ารับบริการ เพราะผู้
เข้ารับบริการมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอาจจะน้าไปสู่การเปลี่ยนสถานพยาบาล หากมีเงื่อนไข หรือข้อเสนอใด ๆ ที่เป็นประโยชน์
หรือคุ้มค่ามากกว่า ดังนั้น เพชรบุรี 7 สหคลินิกจึงมีโจทย์ส้าคัญว่าจะท้าอย่างไรให้ผู้รับบริการรายเดิมยังคงใช้บริการกับคลินิก
ตลอดไป หรือเรียกว่า “ความตั้งใจซื้อซ้้า (Repurchase Intention)” หรือการกลับมาใช้บริการซ้้า (Revisiting) รวมถึงสิ่งที่
ต้องท้าควบคู่กนั ไป คือ แสวงหาจ้านวนผู้รับบริการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น
จากผลส้ารวจของ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2560) รายงานผลการส้ารวจการดูแล
สุขภาพของคนกรุงเทพมหานครในกลุ่มคนท้างานที่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-55 ปี รวมจ้านวน 1,225 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลใน 5 อันดับแรก คือ เดินทางสะดวกใกล้บ้าน หรือใกล้สถานที่ท้างาน คิดเป็นร้อยละ 51.72
ใช้ตามสิทธิ เช่น บัตรทอง ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 42.95 คุณภาพในการรักษา คิดเป็นร้อยละ 40.57 การเอาใจใส่ของ
บุคลากรทางการแพทย์ และพนั กงานบริการอื่ น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 34.51 และระบบการให้ บริการ คิ ดเป็น ร้อยละ 20.33
ตามล้าดับ นอกจากนั้นมีประเด็นค้าถามเปรียบเทียบการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐบาลกับสถานบริการสุขภาพของ
หน่วยงานภาคเอกชน พบว่า ให้ความคิดเห็นว่า สถานพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐบาลดี กว่า คิดเป็นร้อยละ 5 ให้ความ
คิด เห็น ว่า สถานพยาบาลของหน่ วยงานภาคเอกชนดี กว่า คิ ดเป็ น ร้อยละ 62.54 ให้ค วามคิด เห็ นว่า สถานพยาบาลของ
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้บริการที่ดีพอ ๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 30.82 และให้ความคิดเห็นว่าการบริการแย่พอ ๆ
กั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.64 ส่ ว นประเด็ น ที่ ผู้ ต อบแบบส้ า รวจต้ อ งการเสนอแนะให้ ส ถานพยาบาลปรั บ ปรุ งบริ ก ารของ
สถานพยาบาลใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ไม่ควรให้รอนาน คิดเป็นร้อยละ 33.60 มีระบบการ
บริการให้มากขึ้นกว่านี้ บริการให้เป็นฐานเดียวกันไม่ควรเลือกปฎิบัติ คิดเป็นร้อยละ 27.08 ค่าใช้จ่ายในการรักษาแพง คิดเป็น
ร้อยละ 17.19 ความสุภาพของบุคลากรทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 11.66 และการดูแลของแพทย์และพยาบาลควรให้
ใกล้ชิดกว่านี้ คิดเป็นร้อยละ 7.71 จากผลการส้ารวจพอจะสะท้อนได้ว่า สถานพยายาลเอกชนได้รับความนิยมจากผู้เข้ารับ
บริการด้านสุขภาพและคุณภาพในการบริการได้คะแนนอยู่ในระดับต้น ๆ ดังนั้น สรุปได้ว่า นอกจากความใกล้ -ใกลของสถาน
ที่ตั้ง สิทธิการรักษาและคุณภาพการรักษาแล้ว ประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญต่อมา คือ ประเด็นคุณภาพบริการ การเอาใจใส่
ของบุคลากรทางการแพทย์และระบบบริการของสถานพยาบาล เมื่อทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการของ
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สถานบริการสุขภาพ พบว่า แนวคิดที่น้ามาใช้มากที่สุด คือ แนวคิดการประเมินคุณภาพบริการ (Service Quality) โดยใช้
SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990; Lovelock, 1996) ในการประเมินคุณภาพบริการมิติต่าง ๆ
การศึกษางานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้สถานพยาบาลประกอบด้วย การเอาใจใส่
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ การตอบสนอง ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ สภาพแวดล้อมในการให้บริการส่งผลต่อ
การเลือกใช้สถานบริการสุขภาพ นอกจากนี้ โสรัจจะราช เถระพั นธ์ (2561) พบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการประกอบด้วย การ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับบริการกับผูใ้ ห้บริการ ความไว้วางใจ ความพอใจส่งผลผให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการใหม่ใน
ครั้งต่อ ๆ ไป และวัลภา ยิ้มปราโมทย์ (2559) พบว่า ปัจจัยรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือในการบริการ การบริการ
ของพนั ก งาน การสร้ า งความมั่ น ใจให้ ผู้ รั บ ริ ก าร การเอาใจใส่ ผู้ รั บ บริ ก ารส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจในการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลและน้ า ไปสู่ ก ารกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารซ้้ า เมื่ อ พิ จ ารณาผลของการวิจั ย พบว่ า ปั จ จั ยคุ ณ ภาพบริ ก ารตามกรอบ
SERVQUAL ประกอบด้วยการ 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibility) มิติที่ 2 ความเชื่อถือได้ (Reliability)
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) มิติที่ 5 การเอาใจใส่
และเข้าใจลูกค้า (Empathy) มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้้า (Revisiting) ของผู้รับบริการ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าราย
เดิมให้ยังคงอยู่และเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในเพชรบุรี 7 สหคลินิก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
คุณ ภาพบริการและความตั้งใจกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ ใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก เพื่อน้าข้อค้นพบมาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการในมิติต่าง ๆ ทั้งสิ่งอ้านวยความสะดวก อุปกรณ์บริการ เครื่องมือทางการแพทย์ พนักงานผู้ให้บริการ
และบุคลากรทางการแพทย์ ขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป สามารถส่ง
มอบการบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริการจึงจะน้าไปสู่ความพึงพอใจ หรือความประทับใจ เมื่อประทับใจแล้ว
ผู้รับบริการจะให้ความไว้วางใจและกลายเป็นลูกค้าที่ดขี องเพชบุรี 7 สหคลินิกด้วยการเข้ามารับบริการซ้้าในคราวต่อ ๆ ไปหาก
มีปัญหาเรื่องสุขภาพและต้องการการรับบริการทางการแพทย์

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ การรับ รู้คุณ ภาพบริการ และระดับการกลับ มาใช้ซ้าของผู้รับบริการ ที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิก
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกเมื่อจ้าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการ และการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี
7 สหคลินิก
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการที่ใช้
บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก
2. การรับรู้คุณภาพบริการ มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ สมจิตร ล้วนจ้าเริญ (2554) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ซึ่ งนิ ย มน้ า มาใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการแบ่ งส่ ว นการตลาด และยั งเป็ น สถิ ติ ที่ วั ด ได้ ข องประชากรที่ ช่ ว ยก้ า หนดตลาดและ
กลุ่ ม เป้ า หมายในการท้ า การตลาดเข้ า ถึ งผู้ บ ริ โ ภค ข้ อ มู ล ประชากรศาสตร์ มี ค วามส้ า คั ญ ในการก้ า หนดกลุ่ ม เป้ า หมาย
โดยลักษณะด้านประชากรศาสตร์จะมีด้วยกัน 6 กลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ รายได้ การศึกษา เชื้อชาติ
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1990 อ้างใน ภวัต วรรณพิณ , 2554) เริ่ม
ท้าการศึกษา คุณภาพและการจัดการคุณภาพการมีการก้าหนดกฏเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อประเมินคุณภาพการบริการไว้มีอยู่ 5 ด้าน
เรียกว่า RATER โดยมีเครื่องมือ ที่ใช้เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 22รายการ จึงได้แยกมาจากคุณ ภาพการบริการทั้ง
5 ด้ าน ดั งนี้ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (R : Reliability) คื อ ผู้ ให้ บ ริ การต้ อ งแสดงให้ ผู้ รับ บริ ก ารได้ เห็ น ถึ งความน่ าเชื่ อ ถื อ ในการ
ให้บริการตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ที่มารับบริการและต้องมีความตรงตามความต้องการของผู้ที่มารับบริการ และมีเครื่องมือเพื่อใช้
วัด การวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้ตรงตามที่ตกลงไว้ 2) การ
เก็บรักษาข้อมูลและการน้าข้อมูลของผู้ใช้บริการ มาใช้ในการให้บริการ 3) การท้างานที่ไม่ผิดพลาด 4) การบ้ารุงและรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยูเสมอ 5) การมีจ้านวนเจ้าหน้าที่เพียงเพื่อรองรับการให้บริการ การเพื่อสร้างความมันใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (2543) 1. การระดมเงินทุน เพื่อ
น้ามาเก็บส้ารองเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส้าหรับจัดซื้อบริการด้านสุขภาพ เป็นงานหลักอันดับแรกของการคลังระบบประกันสุขภาพ
และเรื่องหลักที่ต้องพิจารณาใน เรื่องการรวบรวมเงิน คือแหล่งที่มา และมีวิธีในการจัดเก็บเงิน 2. การเบิกจ่ายค่าบริการด้าน
สุขภาพ กระแสเงินในระบบด้านประกันสุขภาพ คือการจ่ายค่าบริการให้กับสถานพยาบาล 13 รูปแบบและวิธีให้ผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ให้บริการ ในการจัดสรรค์บริการด้านสุขภาพมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท้างานของ ระบบและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้บริการอาจเป็นการจ่ายให้กับบุคลากรที่ ให้บริการ หรือมอบให้กับสถานพยาบาล สรุป แนวคิดที่
เกี่ ยวข้องกับระบบหลัก ประกัน สุข ภาพถ้วนหน้า เนื่อ งจากการประกั นสุ ขภาพ เป็ น การเฉลี่ ยความเสี่ยงด้านสุ ขภาพของ
ประชาชชน โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงก้าไร รัฐบาลควรให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในบริการด้านสุขภาพและวางอยู่
บนรากฐานของสวัสดิการ หรือ หลักประกันสุขภาพเป็นมาตรการที่เน้นการใช้กลไกด้านการเงิน และการสร้างหลักประกัน
สุขภาพ สร้างขึน้ เพื่อเป็นระบบประกันสิทธิของประชาชนท้าให้สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกคน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาใช้ซ้า Cronin, et al. (2000) ให้ความหมายของ การกลับมาใช้บริการซ้้า
คือ การที่ผู้รับบริการเคยได้ท้าการซื้อสินค้าหรือบริการและท้าให้เกิดความพึงพอใจและกลับมาซ้้า หรือใช้บริการซ้้าอีก และมี
การบอกต่อถึงประโยชน์ หรือเล่าประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการให้แก่ผู้อื่น

วิธีการด้าเนินวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้รับบริการที่ไปใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก จ้านวน 10,000 คนต่อปี (แผนกเวช
ระเบียน, พ.ศ. 2562)
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนี คือ กลุ่มผู้รับบริการ ที่ไปใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก เนื่องจากทราบค่าประชากร
ที่แน่นอนจ้านวน 10,000 คนต่อปี จึงค้านวณขนาดตัวอย่างโดยก้าหนดความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 และยอมรับ ให้มีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้สูตร ค้านวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบประชากรที่แน่นอนของ Cochran, (1997)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 385 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามขั้นตอน โดยมีล้าดับขั้นตอน ดังนี้
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) โดยท้าการสรุปกลุ่มผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่เพชรบุรี
7 สหคลินิก โดยเก็บทุกวันจันทร์-วันศุกร์ แบ่งเป็นช่วงเช้าเวลา 8.00 น.-12.00 น. และช่างเย็นเวลา 13.00 น.-17.00 น.
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน้ามาประยุกต์เป็นลักษณะและข้อค้าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

6
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ
บริการของกลุ่มผู้รับบริการที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิกตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการ
ที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
น้าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค้าอธิบาย โดยการแบ่งน้าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ตามล้าดับดังนี้
ส่ ว น ที่ 1 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พ ร ร ณ น า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค ว า ม ถี่ ร้ อ ย ล ะ ค่ า เฉ ลี่ ย แ ล ะ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพบริการของกลุ่มผู้รับบริการที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ้านวน 2 ข้อดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณ ภาพบริการของเพชรบุรี 7 สหคลินิ ก ได้แก่ ด้านรูป ลักษณ์ ทางกายภาพ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการกลับมา
ใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก

ผลการวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ้านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปจ้านวน 221 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.4 สถานภาพสมรส จ้านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 มีระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรีจ้านวน 221 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 จ้านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 มีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้านจ้านวน 221
คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 คิดเป็นร้อยละ 74.55 และมีสิทธิการรักษา สิทธิบัตรทอง จ้านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8คือ
ท้างาน คิดเป็นร้อยละ 97.14
การรับรู้คุณภาพบริการของกลุ่มผู้รับบริการที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก
คุณ ภาพบริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ ในระดั บ
มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา ด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย 4.66
ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.65 ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.63 และด้านการสร้างความมั่นใจ มีค่าเฉลี่ย 4.59
คุณภาพบริการด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อมูลในระดับมาก
ทุกข้อ โดยข้อที่มากที่สุดคือ สถานที่ ที่ให้บริการได้แก่ ห้องตรวจ ห้องหัตถการ ห้องจ่ายยา เวชระเบียน มีการให้บริการอย่าง
เป็นระบบ หรือสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือ มีการให้บริการที่รวดเร็วเพื่ออ้านวยความสะดวกต่อ
ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ม าใช้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.57และอุ ป กรณ์ ก ารบริ ก ารและอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ มี ค วามสะอาดและทั น สมั ย
มีค่าเฉลี่ย 4.53
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คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อมูลในระดั บมากทุกข้อ โดย
ข้อที่มากที่สุดคือ บุคลากรทางการแพทย์มีการนัดหมายและติดตามผลการรักษา มีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือ คลินิกให้การ
รักษาตามที่แจ้งกับผู้รับบริการไว้ตั้งแต่แรก มีค่าเฉลี่ย 4.70 และบุคลากรทางการแพทย์แสดงความสนใจที่จะให้บริการกับท่าน
มีค่าเฉลี่ย 4.32
คุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อมูลในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ที่มากที่สุดคือ บุคลากรทางการแพทย์แนะน้าสิทธิประโยชน์ก่อนการเข้ารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือท่านได้รับการ
บริการตามเวลาที่นัดไว้ในบัตรนัด มีค่าเฉลี่ย 4.94 บุคลากรทางการแพทย์ให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย
4.55 และบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับอย่างสุภาพและเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ย 4.49
คุณภาพบริการด้านการตอบสนอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อมูลในระดับมากทุกข้อ โดย
ข้อที่มากที่สุดคือ บุคลากรทางการแพทย์ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.84 รองลงมาคือ บุคลากร
ทางการแพทย์มีความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.68 และบุคลากรทางการแพทย์มีความรวดเร็วในการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ย 4.46
คุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และรายข้อมูลในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ที่มากที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์สามารถให้ค้าแนะน้าและตอบค้าถามกับท่านได้ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมา
คือ บุคลากรทางการแพทย์มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ท้าให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจในการรักษา มีค่าเฉลี่ย 4.57 แพทย์วินิจฉัยโรค
และอธิบายแนวทางการรักษาโรค อย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ท่านได้ซักถาม มีค่าเฉลี่ย 4.49 และบุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการท่านอย่างอ่อนโยน มีค่าเฉลี่ย 4.38
การกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อมูล
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มากที่สุดคือ ท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการที่เพชรบุรึ 7 สหคลินิกในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.75
รองลงมาคือ เมื่อท่านเจ็บป่วยครั้งต่อไปสถานพยาบาลที่ท่านนึกถึงชื่อแรก คือ เพชรบุรี 7 สหคลินิก มีค่าเฉลี่ย 4.79 และหาก
มีบุคคลอื่นแนะน้า คลินิกใหม่ให้ท่านไปใช้บริการ ท่านยังยืนยันมาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก มีค่าเฉลี่ย 4.45
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก แตกต่างกัน
พบว่า ภาพรวม มี ค่า p-Value เท่ ากั บ .640 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า เพศที่ แตกต่างกั น มีก ารกลับ มาใช้ ซ้าของ
ผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้
สมมติฐานที่ 1.2 อายุ แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกแตกต่างกัน
มีค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ
เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพ แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกแตกต่าง
กันมีค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการ
ที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่วางไว้ โดยสถานภาพการสมรสมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่าสถานภาพโสด
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สมมติ ฐานที่ 1.4 ระดับ การศึ ก ษาสู งสุด แตกต่ างกั น มี การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้รั บ บริก ารที่ ใช้ บ ริก าร เพชรบุ รี 7
สหคลินิกแตกต่ างกัน มีค่า p-Value เท่ ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึก ษาที่ แตกต่างกัน มีการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับ สมมติฐานที่ วางไว้ โดยระดับ การศึ กษาต่้ ากว่าปริญ ญาตรีมีการกลับ มาใช้ซ้าของผู้รับ บริการที่ ใช้บ ริการ
เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่าปริญญาตรี
สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพแตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก แตกต่างกัน
มีค่า p-Value เท่ ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้
บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
สมมติฐานที่ 1.6 รายได้แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก แตกต่างกัน
ค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการกลับ มาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้
บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วาง
ไว้ โดยกลุ่มรายได้15,001 – 25,0000 บาท มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่ารายได้
น้อยกว่า 15,000 บาท
สมมติฐานที่ 1.7 สิทธิการรักษาแตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก
แตกต่างกันมีค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สิทธิการรักษาที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของ
ผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ โดยสิทธิบัตรทองมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก มากกว่าสิทธิเงินสด
สมมติฐานที่ 2 การรับ รู้คุ ณ ภาพบริการของเพชรบุรี 7 สหคลินิ กได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ท างกายภาพ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้
ซ้้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก
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ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู้คุณภาพบริการของเพชรบุรี 7 สหคลินิกกับการกลับมา
ใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก

ด้านรูปลักษณ์

ด้านความน่าเชื่อถือ

ด้านการเอาใจใส่

ด้านการตอบสนอง

ด้านความมั่นใจ

การรับรู้คุณภาพบริการ
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
ทิศทาง
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
ทิศทาง
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
ทิศทาง
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
ทิศทาง
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
ทิศทาง

การกลับมาใช้ซ้า
-.087
.088
ต่้ามาก
ตรงข้าม
.070
.172
ต่้ามาก
เดียวกัน
.149*
.003
ต่้ามาก
เดียวกัน
.139*
.006
ต่้ามาก
เดียวกัน
.181*
.001
ต่้ามาก
เดียวกัน

*มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการของเพชรบุรี 7 สหคลินิกกับการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก พบว่า
ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ามากกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี
7 สหคลินิก โดยมีความสัมพันธ์แบบผกผัน อย่างไม่มีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (r= - .087, p = .088)แสดงว่าแม้รูปลักษณ์ ทาง
กายภาพจะมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น การกลับมาใช้ซ้าจะมีแนวโน้มลดลง หรือในทางกลับกันหากรูปลักษณ์ทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยลดลง
แนวโน้มการกลับมาใช้ซ้าก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ด้านความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ามากกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิก โดยมีค วามสัมพั น ธ์แ บบทิศ ทางเดี ยวกัน อย่ างไม่มี นัยส้ าคั ญ ทางสถิติ (r= .070, p = .172 )แสดงว่าเมื่อ ความ
น่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น แนวโน้มการกลับมาใช้ซ้าก็จะเพิ่มสูงขึ้น

10
ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในระดับต่้ามากกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ
เพชรบุรี 7 สหคลินิก โดยมีความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= .149, p = .0.01)
แสดงว่าหากพนักงานมีการเอาใจใส่เพิ่มขึ้น จะท้าให้การกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก
เพิ่มขึ้น
ด้านการตอบสนองของพนักงานมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ามากกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ
เพชรบุรี 7 สหคลินิก โดยมีความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= .139, p = .0.01)
หากพนักงานมีการตอบสนอง จะท้าให้การกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกเพิ่มขึ้น
ด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ามากกับกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิก โดยมีความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= .181, p = .0.01) หากคลินิก
สามารถสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จะท้าให้การกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิกเพิ่มขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบประเด็นที่ส้าคัญซึ่งสามารถน้ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. เพศต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากบริการด้านสุขภาพนั้นเป็นบริการที่ส้าคัญเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายก็จะมี
ความต้องการใช้บริการในสถานที่บริการที่สะดวกที่สุดและมักจะใช้บริการซ้้าในสถานที่ให้บริการที่เคยใช้บริก ารที่ให้บริการ
เป็นที่พอใจเนื่องจากมีความคุ้นเคย ดังนั้นการใช้บริการซ้้าจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้านบริการ ความเชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ สภาพแวดล้อ มที่ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริก ารและความภั กดี ต่ อ ตราสิ น ค้ ากรณี ศึ ก ษาเลื อ กใช้บ ริ การ
โรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
2. อายุที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้ที่อายุ 21 – 40 ปี มีการกลับมาใช้ซ้าของ
ผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก น้อยกว่าผู้ที่อายุ 41 – 50 ปี และผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ต่อมาคือผู้ที่อายุ 41 – 50 ปี มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก น้อยกว่าผู้ที่
อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสรุปคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขั้นไป มีการกลับมาใช้บริการซ้้ามากที่สุด รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี และอายุ
21-40 ปี ตามล้าดับ เนื่องจากอายุกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กันซึ่งโดยทั่วไปปัญหาสุขภาพมักจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ
ดังนั้นผู้ที่อายุมากจึงมีความความต้องการและความจ้าเป็นที่จะใช้บริการสถานพยาบาลมากว่าผู้ที่อายุน้อย ดังนั้น ผู้ที่อายุ
มากกว่าจึงมักจะมีการใช้บริการซ้้าที่มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่อายุน้อยกว่ากว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณปริยา รัศมีแข
(2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริก ารโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า
อายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
3. สถานภาพต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานภาพการสมรสมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิกมากกว่าสถานภาพโสด เนื่องจากสถานภาพเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยและการมีครอบครัว โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มสมรส
จะมีช่วงวัยหรืออายุที่มากกว่าจึงมีโอกาสที่จะต้องการใช้บริการด้านสาธารณสุขมากกว่าผู้ที่เป็นกลุ่มโสด และนอกจากนี้ผู้ที่
สมรสซึ่งในบางครอบครัวอาจมีบุตรจึงมีความจ้าเป็นที่จะใช้บริการมากกว่ากลุ่มโสด ดังนั้นสถานภาพสมรสจึงมีการกลับม า
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ใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่ากลุ่มโสด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559)
ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารและความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ ากรณี ศึ ก ษาเลื อ กใช้ บ ริก ารโรงพยาบาลรั ฐบาล เขตราชเทวี พบว่ า
สถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
4. ระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ก ารกลั บ มาใช้ ซ้ า ของผู้ รั บ บริ ก ารที่ ใช้ บ ริ ก าร เพชรบุ รี 7 สหคลิ นิ ก โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรีมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่
ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่าปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันอาจท้าให้การรับรู้ข้อมูลต่างๆ มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีเมื่อเทียบกับต่้ากว่าปริญญาตรีอาจมีการรับรู้ข้อมูลที่กว้างขวาง
มีการแสวงหาข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ก่อนใช้บริการ จึงท้าให้กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรีมีโอกาสที่จะใช้
บริการซ้้าน้อยกว่ากลุ่มที่ระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า ระดับการศึกษา
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
5. อาชีพต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาชีพ อาชีพนักเรียน / นักศึกษามีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก
น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพถัดมาคืออาชีพพ่อบ้าน
/ แม่บ้านพบว่ามีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
อาชีพ ประกอบธุรกิ จส่วนตัว และอาชีพ พนัก งานบริษั ท เอกชนมี การกลับ มาใช้ซ้ าของผู้รับ บริการที่ ใช้บ ริการ เพชรบุ รี 7
สหคลินิกมากกว่าอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตั ว โดยสรุป อาชีพที่มีการกลับมาใช้บริการซ้้ามากที่สุดคืออาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน
รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพนักเรียน / นักศึกษา ตามล้าดับ เนื่องจากอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับสุขภาพและการเจ็บป่วย โดยอาชีพพ่อบ้านแม่บ้านเป็นกลุ่มที่ผ่านการท้างานหนักสะสมมาเป็นระยะเวลานาน
เมื่อเทียบกับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพนักเรียน / นักศึกษา ดังนั้นจึงมีการกลับมาใช้ซ้าของ
ผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
และความภักดีต่อตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
6. รายได้ต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส้ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยกลุ่ ม รายได้ 15,001 – 25,000 บาท มี ก ารกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ รับ บริ ก ารที่ ใช้ บ ริก าร
เพชรบุรี 7 สหคลินิกมากกว่ารายได้น้อยกว่า 15,000 บาท เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าเป็น
กลุ่ ม ที่ มี อ้ านาจในการใช้ จ่ า ยมากกว่ า ดั งนั้ น เมื่ อ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพกลุ่ ม รายได้ 15,001 – 25,000 บาท ก็ มั ก จะใช้ บ ริ ก าร
สถานพยาบาลโดยทันที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีรายได้น้อย จะมีข้อจ้ากัดของรายได้จึงอาจซื้อยาทานเองก่อนเพื่อความ
ประหยัด ดังนั้นรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จึงมีความถี่ที่จะใช้บริการสถานพยาบาลน้อยกว่าผู้มีรายได้ 15,001 – 25,000
บาท ดังนั้ น การใช้ บ ริก ารซ้้ าก็น้ อ ยกว่าเช่ น เดี ยวกั น สอดคล้ องกั บ งานวิจัย ของ ปราณปริยา รัศ มี แ ข (2559) ศึ ก ษาเรื่อ ง
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า รายได้มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
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7. สิทธิการรักษาต่างกัน มีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสิทธิบัตรทองมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก
มากกว่าสิทธิเงินสด เนื่องจากผู้ที่มี สิทธิการรักษาบัตรทองจะต้องใช้บริการตามสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ดังนั้นจึงมีการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก มากกว่ากลุ่มที่จ่ายค่าบริการเอง ซึ่งกลุ่มผู้ที่จ่ายค่าบริการเองนั้น
สามารถเลือกสถานที่ใช้บริการได้หลากหลายตามความต้องการ
8. การทดสอบสมมติฐานฐาน การรับรู้คุณภาพบริการของเพชรบุรี 7 สหคลินิกได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิก พบว่า ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และด้านความน่าเชื่อถือ
ไม่สัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ด้านการตอบสนองของพนักงาน และด้านการสร้างความมั่นใจมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้
ซ้้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่้ามาก
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริก าร เพชรบุรี 7 สหคลินิก
อยู่ในระดับต่้ามากโดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือความสัมพันธ์แบบ ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หมายความว่า หากท้าให้รูปลักษณ์ดียิ่งขึ้นผู้รับบริการก็อาจจะไม่กลับมา ใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิกในทิศทางตรงกันข้าม ในระดับต่้ามาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัยมากขึ้นอาจท้าให้ผู้รับบริการไม่กล้าเข้ามาใช้บริการเพราะคิดว่าค่าบริการมีราคาแพงตามความทันสมัย
ของอุปกรณ์ และสถานที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อ
ตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า การเอาใจใส่ มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลรัฐบาล
ด้านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกอยู่ใน
ระดับต่้ามากโดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือความสัมพันธ์แบบ ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
หมายความว่า หากพนักงานมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น จะท้าให้การกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิกเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่้ามาก เพราะแพทย์ที่ให้บริการเป็นแพทย์อายุรกรรมอาจท้าให้ไม่สามารถรักษา
ได้ครอบคลุมซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้
ให้บริการและมีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ดังนั้นถ้าหากสร้างความนาเชื่อถือได้ดีต่อความต้องการ ก็จะท้าให้
ผู้ใช้บริการอยากใช้บริการซ้้าอีกในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและ
ความภักดีต่อตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า ความเชื่อถือและไว้ว างใจมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล
ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สห
คลินิกอยู่ในระดับต่้ามากโดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือความสัมพันธ์แบบ ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 หมายความว่า หากพนัก งานมีก ารเอาใจใส่เพิ่ มขึ้ น จะท้าให้ การกลั บ มาใช้ซ้ าของผู้รับ บริก ารที่ ม าใช้ บริก าร
เพชรบุรี 7 สหคลินิกเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่้ามาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการเอาใจใส่
เป็นการแสดงออกของผู้ให้บริการถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ดังนั้นถ้าหากมีความเอาใจใส่ต่อความ
ต้องโดยการให้บริการที่ตรงกับความต้องการ ให้บริการในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องรอคอยนาน ก็จะท้าให้ผู้ใช้บริการอยากใช้
บริการซ้้าอีกในอนาคต สอดคล้ องกั บงานวิจัยของ ปราณปริย า รัศมี แข (2559) ศึ กษาเรื่อง การศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล
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คุณภาพในด้าน บริการ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อ
ตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า การเอาใจใส่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลรัฐบาล และสอดคล้องกับ วัล ภา ยิ้ม ปราโมทย์ (2559) ที่ ได้ ศึกษาเรื่อ ง ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการนอกที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลในเครือพระราม 2 พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส้าคัญกับความ
เอกใจใส่ในระดับมาก
ด้านการตอบสนองของพนักงาน มี ความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สห
คลินิกอยู่ในระดับต่้ามากโดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือความสัมพันธ์แบบ ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หมายความว่า หากพนักงานมีการตอบสนอง จะท้าให้การกลับมาใช้ซ้าของผู้ รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7
สหคลินิกเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่้ามาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการตอบสนองของ
พนักงานเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการได้อย่างทันท่วงที ท้าให้ผู้รับบริการเข้ารับ บริการได้ง่าย
และความสะดวกจากการใช้บริการ จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้ซ้าที่เพชรบุรี 7 สหคลินิก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วัล ภา ยิ้ม ปราโมทย์ (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ยที่ ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ารนอกที่ มี ต่ อ โรงพยาบาลเอกชน
กรณีศึกษาโรงพยาบาลในเครือพระราม 2 พบว่า ผู้ใช้ บริการให้ความส้าคัญกับการบริการและการตอบสนองของพนักงาน
ในระดับมาก
ด้านความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกอยู่ใน
ระดับต่้ามากโดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือความสัมพันธ์แบบ ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายความว่า หากคลินิกสามารถสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จะท้าให้การกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มา
ใช้บริการ เพชรบุรี 7 สหคลินิกเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่้ามาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเพชรบุรี 7 สหคลินิก เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการได้คาดหวังถึงบริการที่จะได้รับ ตามที่เพชรบุรี 7
สหคลินิกได้ ประชาสัมพั นธ์ห รือ แจ้งไว้กะบผู้รับบริก าร เช่ น ในด้ านของความสามารถในการให้ บริการ ด้านระยะเวลาที่
ให้ บ ริก าร หรือ ด้ า นอั ต ราค่ าบริก าร ถ้ าหากสามารถท้ าให้ เกิ ด ความวางใจได้ ก็ จ ะท้ าให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารซ้้ า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณปริยา รัศมีแข (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพในด้าน บริการ ความ
เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้ากรณีศึกษาเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลรัฐบาล เขตราชเทวี พบว่า ความเชื่อถือและไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดหาและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกที่มีไว้ให้บริการรวมถึงขั้นตอนการบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่จะมีการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เพชรบุรี
7 สหคลินิก มากที่สุดคือ กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี อาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน
รายได้ 15,001-25,000 บาท สิทธิการรักษาบัตรทอง
2. ควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตรงความต้องการของผู้รับบริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก โดยเฉพาะด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้รับบริการที่ใช้บริการเพชรบุรี 7 สหคลินิก ดังนี้
2.1 ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ท างการภาพควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาใช้บริการทราบถึงอัตราค่าบริการและโปรโมชั่ นในการเข้ารับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยมีการแนะน้าอยางถูกต้องและตรงไปตรงมา
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือ ควรมีการจัดสรรบุคลากรให้ครอบคลุมผู้มาใช้บริการให้ครบทุกด้านแบ่งเป็นวันและเวลา
ส้าหรับโรคที่รักษาเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการได้ตรงจุด
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2.3 ด้านการเอาใจใส่ของพนักงานควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามล้าดับที่ผู้ใช้บริการให้ความส้าคัญ เริ่มจากเรื่องสิทธิ์
ซึ่งควรจะมีการตรวจสอบและแนะน้าสิทธิประโยชน์ก่อนเข้ารับบริการอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจในสิทธิที่มีอยู่และ
เลือกใช้บริการได้ตรงตามสิทธิ์ ต่อมาคือระบบในการนัดคิวควรถูกต้องเป็นระเบียบและมีจ้านวนคนไข้ที่เหมาะสมไม่มาก
จนเกินไปจนเกิดความแออัดและรอคอยนาน ถัดมาการให้ค้าแนะน้า ควรให้ค้าแนะน้าเรื่องการดูแลสุขภาพให้เข้าใจง่ายและ
สามารถน้าไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง และการต้อนรับ ควรให้การต้ อนรับอย่างสุภาพและเป็นมิตรเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความสบายใจในการใช้บริการ
2.4 ด้านการตอบสนองของพนักงาน ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถช่วยเหลือและดูแลอย่างรวดเร็ว
และเต็มใจให้บริการ
2.5 ด้านการสร้างความมั่นใจ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้บ ริการเกิดความมั่นใจต่อการเข้ารับบริการ
โดยบุคลากรทางการแพทย์ควรมีการให้ค้าแนะน้าและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในการรักษา สามารถอธิบายแนวทางการรักษาได้อย่างละเอียด และการให้บริการอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
สบายใจ
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