
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   322 

 

การรับรู้ภาพลักษณ์ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ป่วยสูงอายุ แผนกผู้ป่วยนอก 

Perceived Image of Geriatric Medical Center, Faculty of Medicine, 

Chiang Mai University by Elderly Outpatients 

เกศรนิทร์  พรมค ำติ๊บ* และจริำวรรณ ฉำยสุวรรณ** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาถึ งการรับ รู้ภาพลักษณ์ ศูนย์ เวชศาสตร์ ผู้สู งอายุ  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ป่วยสูงอายุ แผนกผู้ป่วยนอก  จ านวน 396 ราย เก็บข้อมูลแบบโควตา  

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่จ านวน 132 ราย และกลุ่มผู้ป่วยเก่า จ านวน 264 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การทดสอบทางสถิตแิบบ t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุเพศหญิง สถานภาพสมรส อายุ 60-65 ปี การศึกษา 

ปริญญาตรี อาชีพข้าราชการบ านาญ รายได้ไมเ่กิน 30,000 บาท ใช้สิทธิในการรักษาประเภทเบิกตรง  สื่อสังคมออนไลน์

ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด  คือ ไลน์ (Line) มกีารค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลจากสื่ออนิเทอร์เน็ต เว็บไซตต์่างๆ 

โดยมารับการบริการเนื่องจากแพทยน์ัด/ตรวจโรคประจ าตัว เหตุผลท่ีเลอืกมาใชบ้ริการศูนยเ์วชศาสตร์ผู้สูงอายุเนื่องจากมี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รู้จักศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จากบุคลากรของศูนย์ศรีพัฒน์ ความถี่ในการมาใช้บริการไม่

แน่นอน  วันท่ีมาใช้บริการไม่แน่นอน เคยรับบริการจากศูนย์ศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน 

ซึ่งในการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลนั้น ตัดสินใจด้วยตนเอง มีความพึงพอใจมากหลังใช้บริการ และพร้อมจะแนะน า

ผู้อ่ืนให้มาใชบ้ริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม ด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร ด้านการรักษาจากแพทย ์ ด้านบริการของเจ้าหน้าท่ี                     

ด้านบริการรักษาจากพยาบาล  ด้านเครื่องมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณส์ านักงาน และด้านราคา ตามล าดับ และด้านท่ีมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสื่อสารการตลาด และด้านผู้บริหาร ตามล าดับ  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเก่า และกลุ่มผู้ป่วยใหม่พบว่า ในภาพรวมระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ไม่มี

ความแตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรักษาจากแพทย์  ด้านบริการรักษา

จากพยาบาล ด้านองค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันในแต่

ละปัจจัยย่อย ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีผู้ป่วยเก่ามีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สูงกว่าผู้ป่วยใหม่ ได้แก่  ผู้บ ริหารมีวิสัยทัศน์ และเป็น

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ยอมรับของสังคม พยาบาลให้ข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ  มีการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และสามารถตอบข้อสงสัย  

และแก้ไขปัญหาได้ทันที เป็นองค์กรท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม และคืนก าไรให้กับสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

สังคม  ผลประโยชนข์ององค์กรไมใ่ชส่ิ่งส าคัญอันดับแรก  เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลอื และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

สังคม และมีความคุ้มค่า ด้านค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปในการรักษาพยาบาล ส่วนปัจจัยย่อยท่ีผู้ป่วยใหม่มีระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์สูงกว่าผู้ป่วยเก่า ได้แก่ แพทย์สามารถน าความรู้แบบองค์รวมมาประยุกต์ใช้และให้ข้อมูลท่ีตรงกับความ

ตอ้งการ  และแพทยเ์ฉพาะทางเพียงพอตอ่ความต้องการ  เป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือในการรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะ มีบริการเกี่ยวกับการรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างครบครัน สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้สูงอายุในปัจจุบัน และสามารถเป็นอาคารตน้แบบด้านการบริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ 

ABSTRACT  

The purpose of this paper is to examine the perceived image of geriatric medical center, Faculty of 

Medicine, Chiang Mai University from Data were collected from 396 Elderly Outpatients who had been serviced at 

Out-Patient Department (OPD) , Geriatric Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, via quota 

sampling method. They were 132 New Elderly Patients and 264 Former Elderly Patients. The data were analyzed by 

descriptive statistics and presented in form of frequency, percentage, and mean and analyzed by inferential statistics 

presented in form Independent Samples T-Test with a significance level of 0.05.  The respondents were mostly 

female elderly patients. The majority of them had married, aged 60 to 65 years old, educated at bachelor’s degree, 

and was Government Retired Officer, Income less than 30,000 Thai Baht. Ministry of Finance in Thailand had paid 

their incurred medical bills as “Welfare” for a civil servant. The most commonly used social media is Line. They found 

data about health and medical care from the Internet and websites. They had been treated over there because of 

doctor appointment/Medical diagnosis. They had chosen to treat at Geriatric Medical Center because of there have 

Medical Specialist Doctors. The respondents had gotten the information about the Service Quality of Geriatric Medical 

Center, Faculty of Medicine, and Chiang Mai University from Sri Pattana Medical Center Officers. The frequency of 

service usage was uncertain depending on the appointment of the doctor and their schedules. They had been over 

Sri Pattana Medical Center, Faculty of Medicine, and Chiang Mai University before they came to Geriatric Medical 

Center. They had decided to go to Geriatric Medical Center by themselves, and very satisfied after they had been 

serviced. They would suggest others to come to the Geriatric Medical Center, Faculty of Medicine, and Chiang Mai 

University. 

The results had shown that High-Level the perceived image by respondents ranked by the mean scores 

from high to low as follows; (1) Location and Environment, (2) Organization, (3) Medical treatment, (4) Service from 

staff, (5) Service from the nurse, (6) Equipment and tools, and (7) Price. Low-Level perceived Image of respondents 

ranked by the mean scores from high to low as follows; (1) Social Responsibility, (2) Marketing Communication, and 
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(3) The executives. The difference comparison analysis of the perceive image of Geriatric Medical Center between 

New Elderly Patients and Old Elderly Patients found that the overall level of the perceived image of the Center for 

Geriatric Medicine among the new patients and old patients has no difference. When considering each aspect, (1) the 

perceived image of the doctor. (2)  The treatment from nurses  (3)  Organization (4)  Social responsibility and (5) 

Location and Environment found that the perceived image of geriatric was different in each sub-factor. Sub-factors 

that Old Elderly Patients had higher perceived image than New Elderly Patients included the executives had a vision 

and had been accepted by the community; nurses had the ability to give information, answer the question and solve 

the problem immediately; the organization had responsibility and always returned profits to society by attaching 

great importance to social development, not organization benefits; the organization would help and improve the 

quality of life of the elderly in society; the organization have worthiness in the cost of medical expenses. Sub-factors 

that New Elderly Patients had higher perceived image than Old Elderly Patients included doctor could apply holistic 

knowledge to provide the information; availability of specialized doctors; availability of the organization particularly in 

the treatment for the elderly patients; become trusted organization which provided full services treatment for elderly 

patients; providing services that could meet their current needs; the building could be the model for elderly health 

care. 

บทน า  

ศูนยเ์วชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีการ

เพิ่มจ านวนมากขึ้น และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร คือการเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ มีนโยบายการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้น

สื่อสารไปยังกลุ่มผู้ป่วยนอกเป็นหลัก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการจัดระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกแบบองค์รวม ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยท่ีเข้ามาใช้บริการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

คาดหวังไว้ และมีประเด็นท่ีน่าสังเกตคือ  ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการในกลุ่มผู้ป่วยนอกไม่ได้มีแค่เพียงผู้ป่วยสูงอายุเท่านั้น  

แต่กลับมีผู้รับบริการหลากหลายวัยท่ีมาใช้บริการ ดังนั้น จากการศึกษาถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้บริหาร 

และวิธีการสื่อสารท่ีใชใ้นปัจจุบันขององคก์ร ท าให้ผู้ศึกษาต้องการท่ีจะศกึษาถึงระดับการรับรู้ภาพลักษณข์องผู้ป่วยสูงอายุ

เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ท่ีเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ทราบว่าตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้เปิดให้บริการ

มานัน้ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก มกีารรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์อย่างไรบ้างในด้านตา่งๆ เพื่อ

น าข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปใชใ้นการพัฒนาระบบปรับปรุงการสื่อสารขององค์กร เพื่อให้การรับรู้ภาพลักษณ์

เกี่ยวกับองค์กรของผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกที่มาใชบ้ริการน้ันให้ตรงกับเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และ

เพื่อให้การบริหารงานภายในองค์กรมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
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แนวคดิและทฤษฎี 

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

พัชนี เชยจรรยา เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2534 , น. 71-72) ได้กล่าวถึงการรับรู้ ไว้ว่า                                  

เป็นกระบวนการท่ีสมองแปรความหรือตีความหมายของการสัมผัสท่ีคนได้รับออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในการ  

แปลความหมายหรือการตีความ คนต้องมีการใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเป็นเคร่ืองช่วย ดังนั้นการวัดการรับรู้

อาจท าได้โดยการวัดความรู้ ความเข้าใจท่ีเป็นผลมาจากการแปลความหรือตีความหมาย เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นประสาท

สัมผัสของบุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

Kevin Lane Keller (2008) ได้ วัดการสร้างภาพลักษณ์ องค์กร โดยวัดจากองค์ประกอบหลัก ท้ังหมด  

10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ด้านการด าเนินธุรกิจ 3) ด้านพนักงาน 4) ด้านสินค้าและ

บริการ 5) ด้านการสื่อสารการตลาด 6) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 7) ด้านผู้บริหาร 8) ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  

9) ด้านเครื่องมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณส์ านักงาน และ 10) ด้านราคา  

ประวัตศิูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนยเ์วชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย ์มีบริการเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุท่ีหลากหลาย มจีุดเด่นทางการบริการเสร็จสิ้นเพยีงท่ีเดียวเพื่อเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วให้กับผู้มารับบริการ และมวีัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร คือการเป็นองค์กรท่ีมีอาจารย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่ีเพียงพอในการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมด้านการดูแลและให้ค าปรึกษาส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  เป็นองค์กรท่ีคนในสังคมยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ 

และมีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาค มีบริการเกี่ยวกับการรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างครบครัน ส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม สามารถเป็นอาคารต้นแบบด้านการบริการ

สุขภาพโดยเฉพาะของผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจรท่ีโรงพยาบาลอื่นในภูมิภาคสามารถที่จะตดิตอ่เข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้ใน

กระบวนการด าเนินงานขององค์กร และน าเอารูปแบบท่ีพัฒนาแล้ว ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเพื่อช่วยเหลือ และ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นส าหรับผู้สูงอายุในสังคม (นายแพทยป์าณัสม์  เจษฎาพร, 2560: สัมภาษณ์) 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

 ขอบเขตเนื้อหา 

ศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

จากมุมมอง ของผู้ป่วยสูงอายุ แผนกผู้ ป่วยนอก โดยใช้กรอบแนวคิดของ Kevin Lane Keller (2008)  ซึ่งเป็นการ 

วัดภาพลักษณ์ขององค์กร จากองค์ประกอบท้ังหมด 10 ด้าน รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกท่ีมาใชบ้ริการ 
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ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้ คือ ผู้ป่วยสูงอายุเฉพาะชาวไทย ท่ีมาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์เวชศาสตร์

ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยเก่าและกลุ่มผู้ป่วยใหม่ 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนคร้ังในการมารับบริการของผู้ป่วยใหม่ต่อผู้ป่วยเก่าท่ีมาใช้บริการตั้งแต่ตุลาคม 

2559 ถึง มิถุนายน 2560  ค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967)  ดังนั้น ในท่ีนี้ผู้ศึกษาใช้ขนาด

ตัวอยา่งจ านวน 396 ราย   

วิธีการศกึษา 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ สัมภาษณ์นายแพทย์ปาณัสม์  เจษฎาพร หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสัมภาษณ์ผู้ป่วยสูงอายุชาวไทยท่ีเคยเข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก ณ 

ศูนยเ์วชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 10 ราย เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาสร้าง และส ารวจ

ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ป่วยใหม่และกลุ่มผู้ป่วยเก่า จ านวน 396 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลท่ัวไป

เกี่ ยวกับผู้ ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการรับ รู้ภาพลักษณ์ ศูนย์ เวชศาสตร์ผู้สู งอายุ  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

   เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1  

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครอบคลุมเนื้อหา อันได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์เวช

ศาสตร์ผู้สูงอายุท้ัง 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรักษาจากแพทย์  ด้านผู้บริหาร ด้านบริการรักษาจากพยาบาล   

ด้านบริการของเจ้าหน้าท่ี  ด้านองค์กร ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม   ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ส านักงาน  และด้านราคา และส่วนท่ี 3 เป็นค าถาม

เกี่ยวกับขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงศูนยเ์วชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิี่ใช้ในการศกึษา 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ดังนี้  ข้อมูลท่ัวไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ความถี่ และร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ใช้ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวัดระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค เป็นการวัดแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า โดยก าหนดระดับสเกลแบ่งเป็น 5 ระดับ ส าหรับการเปรียบเทียบใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการน า

ข้อมูลของแบบสอบถามมาทดสอบสถิติ คือ ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์  

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในมุมมองของผู้ป่วยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกท่ีมาใชบ้ริการ  
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ซึ่งแบ่งผู้ป่วยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ ใช้สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบทางสถิติ

แบบ t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 192 คน และเพศหญิง จ านวน 204 คน ส่วนใหญ่

สถานภาพสมรส อายุ 60-65 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการบ านาญ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ใช้สิทธิ 

ในการรักษาเป็นเบิกตรง  สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใชบ่้อยท่ีสุด คือ ไลน ์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลจาก

จากสื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ มารับการบริการเนื่องจากแพทย์นัด/ตรวจโรคประจ าตัว  สาเหตุหลักท่ีเลือกมาใช้

บริการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คือ การมีแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รูจ้ักศูนยเ์วชศาสตร์ผู้สูงอายุ จากบุคลากรของศูนย์

ศรีพัฒน์ ความถี่ในการมาใช้บริการไม่แน่นอน  วันท่ีมาใช้บริการไม่แน่นอน เคยรับบริการจากศูนย์ศรีพัฒน์มาก่อน 

ตัดสนิใจเลอืกสถานพยาบาลด้วยตนเอง มคีวามพงึพอใจมากหลังใช้บริการ และพร้อมจะแนะน าผู้อื่นให้มาใชบ้ริการท่ีศูนย์

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับ รู้ภาพลักษณ์ ของศูนย์ เวชศาสตร์ผู้สู งอายุ  คณะแพทยศาสต ร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานท่ี และสิ่งแวดลอ้ม (คา่เฉลี่ย 4.45)  ด้านการด าเนนิธุรกิจขององคก์ร 

(ค่าเฉลี่ย 4.32)  ด้านการรักษาจากแพทย์  (ค่าเฉลี่ย 4.30)  ด้านบริการของเจ้าหนา้ท่ี  (ค่าเฉลี่ย 4.24) ด้านบริการรักษา

จากพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 4.21)   ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ส านักงาน(ค่าเฉลี่ย 4.12)  และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.11) 

ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

ระดับน้อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 2.60)  ด้านการสื่อสารการตลาด (ค่าเฉลี่ย 2.57)     

และด้านผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 2.26) ตามล าดับ  

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในมุมมองของผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการ ระหว่างกลุ่ม

ผู้ป่วยเก่า และกลุ่มผู้ป่วยใหม่ 

 ในภาพรวมระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเก่า และผู้ป่วยใหม ่  

ไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร ด้านบริการรักษาจาก

พยาบาล  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้านราคา ด้านการรักษาจากแพทย์  ด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร  

และด้านสถานที่ และสิ่งแวดลอ้ม มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันในแต่ละปัจจัยย่อย ดังนี้  

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   328 

 

ตารางที่ 1  ปัจจัยย่อยท่ีผู้ป่วยเก่ามีระดับการรับรู้ภาพลักษณส์ูงกว่าผู้ป่วยใหม่ 

ปัจจัย ปัจจัยย่อย ระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์ 

 

 

t 

 

 

p-

value 

ผู้ป่วย

เก่า 

ผู้ป่วย

ใหม ่

Mean Mean 

ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ และเป็นยอมรับของสังคม 2.32 2.17 1.97 0.05* 

ด้านบริการ

รักษาจาก

พยาบาล 

ให้ขอ้มูลท่ีตรงกับความต้องการ   4.21 3.98 4.61 0.00* 

การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลอื   4.31 4.12 3.50 0.00* 

มคีวามสามารถในการตอบข้อสงสัย และแกไ้ขปัญหาได้ทันที 4.27 4.05 4.31 0.00* 

ด้านความ

รับผิดชอบตอ่

สังคม 

เป็นองค์กรท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม และคืนก าไรให้กับสังคม  2.94 2.68 3.87 0.00* 

เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคม  2.89 2.64 3.79 0.00* 

ผลประโยชนข์ององค์กรไมใ่ชส่ิ่งส าคัญอันดับแรก  2.97 2.64 4.86 0.00* 

เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลอื และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

สังคม 

3.06 2.7 5.81 0.00* 

ด้านราคา มคีวามคุ้มคา่ดา้นค่าใชจ้่ายท่ีเสียไปในการรักษาพยาบาล  4.11 3.81 3.05 0.00* 

ตารางที่ 2 ปัจจัยย่อยท่ีผู้ป่วยใหม่มีระดับการรับรู้ภาพลักษณส์ูงกว่าผู้ป่วยเก่า 

ปัจจัย ปัจจัยย่อย ระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์ 

 

 

t 

 

 

p-

value 

ผู้ป่วย

เก่า 

ผู้ป่วย

ใหม ่

Mean Mean 

ด้านการรักษา

จากแพทย ์  

แพทยส์ามารถน าความรู้แบบองคร์วมมาประยุกตใ์ชแ้ละใหข้้อมูล

ท่ีตรงกับความต้องการ   

4.01 4.16 -

2.07 

0.04* 

แพทยเ์ฉพาะทางเพยีงพอต่อความตอ้งการ   4.17 4.47 -

4.39 

0.00* 

ด้านการด าเนนิ

ธุรกิจขององค์กร  

เป็นองค์กรท่ีมีความน่าเชื่อถอืในการรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะ 

4.36 4.51 -

2.49 

0.01* 

เป็นองค์กรท่ีมีบริการเกี่ยวกับการรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะอยา่งครบ ครัน สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

4.20 4.42 -

3.66 

0.00* 
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ด้านสถานที่  

และสิ่งแวดลอ้ม  

สามารถเป็นอาคารตน้แบบด้านการบริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วย

สูงอาย ุ

4.38 4.57 -

2.89 

0.00* 

 

ส่ วนที่  4  ข้ อ เสนอแนะ ในการบ ริก ารของศู น ย์ เวชศาสตร์ผู้ สู งอ ายุ  คณ ะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ รองลงมาคือ 

ชอ่งทางการติดตอ่กับศูนยแ์ละชอ่งทางการกระจายขา่วสารของศูนย์มนีอ้ย อยากให้มีบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยา่ง

ครบวงจรมากขึ้น ควรจัดสรรให้มีอาจารย์หมอท่ีเพยีงพอต่อคนไข้  ปรับปรุงมารยาท และการดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลให้

ดีขึ้น  และอัตราค่าบริการห้องพักฟื้นส าหรับผู้ป่วยนอกมีราคาสูงเกินไปควรปรับให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้สูงอายุ  

วัยเกษยีณ 

อภปิรายผลการศึกษาและข้อค้นพบ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม ด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร  

ด้านการรักษาจากแพทย์  ด้านบริการของเจ้าหน้าท่ี  ด้านบริการรักษาจากพยาบาล ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์

ส านักงาน และด้านราคาอยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสื่อสารการตลาด  

และด้านผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย เมื่อท าการเปรียบเทียบผลการศึกษากับบทสัมภาษณ์นายแพทย์ปาณัสม์  เจษฎาพร 

พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรักษาจากแพทย์ ด้านบริการรักษาจากพยาบาล  ด้านบริการของเจ้าหน้าท่ี  

ด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร และด้านการสื่อสารการตลาด สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์

ผู้สูงอายุ แตก่ารรับรู้ภาพลักษณด์้านความรับผิดชอบตอ่สังคมอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ดา้นผู้บริหาร อยูใ่นระดับ

น้อย ในภาพรวมระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยเก่า ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

องค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านพบว่า ด้านการรักษาจากแพทย์  ด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร และด้านสถานท่ี และ

สิ่งแวดล้อม  ผู้ป่วยใหม่มีระดับการรับรู้มากกว่าผู้ป่วยใหม่ส่วนด้านด้านบริการรักษาจากพยาบาล และด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม  ผู้ป่วยเก่ามรีะดับการรับรู้มากกว่าผู้ป่วยใหม ่ซึ่งความแตกต่างของการรับรู้ดังกล่าว สามารถอธิบาย

สนับสนุนได้จากแบบจ าลองการรับรู้ของ Robert L.Katz  (1990, p.61 อ้างถึงใน นพพนิต ภาระกุลม 2549 หน้า26)  

ท่ีกล่าวมาในสถานการณ์จริงนั้นการรับรู้ของบุคคลเกิดจากการกลั่นกรองและตีความจากความรู้สึกท่ีคนเราได้เห็น  

ได้ยิน ได้สัมผัส ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ท่ีผ่านมาในอดีต แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ภาระหน้าท่ีต่างๆ  

ของแต่ละบุคคล  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่การสื่อสารในลักษณะปาก

ตอ่ปาก จึงแนะน าให้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ป่วยสูงอายุท่ีมาใช้บริการ ปรับปรุงสถานท่ีให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคน ใช้กลยุทธ์กา รตลาดแบบ  

Viral Marketing โดยสื่อผ่านวิดีโอคลิปที่ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการแชร์  ควรให้ความส าคัญกับการท าตลาดอย่างรอบ
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ด้าน เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักถึงศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มบริการของศูนย์ให้มีความ

หลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้สูงอายุในปัจจุบัน สร้างความผูกพันกับผู้สูงอายุโดยการสร้าง Brand 

Community เพื่อรวมกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการไว้ด้วยกัน โดยการจัดตั้ง Line official หรือ Application  เพื่อเป็นช่องทาง

ในการกระจายขา่วสารต่างๆ ควรรักษาจุดแข็งในด้านการมอีาจารย์แพทย์ออกตรวจรักษา และสรรหาอาจารย์แพทย์ออก

ตรวจเพิ่มอยู่เสมอ และใช้เคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ให้มากขึ้น 

ส่วนในด้านผู้บริหารซึ่งมีการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับน้อย ควรจัดท าวิดีโอ หรือสไลด์โชว์ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้บริหาร 

เพื่อเปิดให้ผู้ป่วยสูงอายุรับชม ระหว่างการรอตรวจ  รอช าระเงิน และรอรับยา  

ข้อจ ากัดในการศกึษา 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสัดส่วนจ านวนคร้ังในการมาใช้บริการของผู้ป่วย

สูงอายุ  ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2559  ถึงเดอืนมถิุนายน 2560  ซึ่งผู้ป่วยสูงอายุ 1 ราย อาจมีการมาใชบ้ริการมากกวา่ 1 คร้ัง  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครั้งต่อไป 

ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ป่วยสูงอายุท่ีมาใช้บริการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้

ทราบขอ้มูลเชงิลึกวา่ผู้ป่วยสูงอายุมีพฤตกิรรมการใช้สื่ออยา่งไร เพื่อใชใ้นการเลอืกใช้สื่อในการตดิตอ่สื่อสาร และให้ขอ้มูล

ในดา้นตา่งๆ แก่ผู้ปว่ยสูงอายุได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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