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การวจิยัเร่ือง “ตวัแบบสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงการบริหารจดัการของสถานพยาบาล
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
และการจัดการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และเพื่อศึกษาสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริม
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย การ
วิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mix Method) โดยใช้ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างจากผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย จ านวน 
360 คน  และเชิงคุณภาพจ านวน 13 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณ ทั้งน้ี
สถิติการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไคสแควร์ 
(Chi-Square : x2) ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Multicollinearity) และใช้แบบสอบถามก่ึง
โครงสร้างหรือแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการรวมรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ แลว้วเิคราะห์สร้างขอ้สรุป
ทัว่ไป  
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ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัเชิงการบริหารจดัการของสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ (x̅=4.72) ภาพลกัษณ์องคก์ร (x̅=4.75) การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (x̅=4.75) 
และการจัดการการตลาด (x̅=4.74) ท่ีมีอิทธิพลต่อสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (x̅=4.80) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ทั้งน้ี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ในประเทศไทย คือ นโยบายภาครัฐ และการจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และ
ทางออ้มผา่นภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนภาพลกัษณ์องคก์ร มีอิทธิพล
ทางตรงต่อสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย และทางออ้มผา่นการจดัการการตลาดอยา่งมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
การจดัการการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยอย่างมีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R-Squared) ของสมการโครงสร้างพบวา่ตวัแปรอิสระนโยบายภาครัฐ
ภาพลกัษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร และการจดัการการตลาด สามารถร่วมกนัอธิบาย 
ความแปรปรวนของสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ในประเทศไทย ไดร้้อยละ 86 ซ่ึงขอ้มูลเชิงปริมาณสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยนั้น ควรสนบัสนุนให้มีการก าหนดอตัราค่ารับ
บริการท่ีมีมาตรฐานในทุกสถานพยาบาล รัฐบาลควรสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโลก และรัฐบาลควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาผูรั้บบริการภายหลัง
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ ส่วนขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติั โรงพยาบาลท่ีเน้นการประกอบธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศควรมีภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตน ผูบ้ริหารโรงพยาบาล
ควรมีการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรดว้ยการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง และผูบ้ริหารโรงพยาบาล
ควรสร้างการยอมรับของผูรั้บบริการผา่นการรักษามาตรฐานการให้บริการท่ีคงเส้นคงวา เพื่อรักษาฐาน
ลูกคา้และสร้างฐานลูกคา้ใหม่ผ่านการบอกต่อ (Words of Mouths) รวมทั้งการสร้างการตลาดดิจิทลั 
(Digital Marketing) และการน าเอาการบริการดิจิทลั (Digital Service) มาปรับใชใ้นการบริการกลุ่มผูรั้บ
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

 

ค าส าคัญ:  การจดัการ สถานพยาบาล ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
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The objectives of this research were to study management factors of effective infirmaries for 

transgender surgery, such as public policy, corporate image, total quality management, and marketing 
mix factors that affected transgender surgery facilities, to study the level of an effective infirmary 
management model from the perspective of transgender patients in Thailand, and also to suggest how 
to improve an existing effective infirmary model for transgender patients in Thailand. The methodology 
of the research was mix method, including quantitative and qualitative research. Data collected was 
from 360 people and ten transgender surgery patients for the quantitative and qualitative research. The 
questionnaire was the quantitative research tool, and the statistics used were Mean, Percentage, S.D., 
Chi-Square, Multicollinearity. The semi-structured questionnaire was the tool of qualitative research, 
then analyzed for generalization.  

The results of this research found that the management factors of an effective infirmary 
management model from the perspective of post transgender surgery patients, such as the public policy 
(�̅�=4.72), the organizational image (�̅�=4.75), the total quality management (�̅�=4.75), and marketing 
mix (�̅�=4.74) that affected the infirmary management model from the perspective of post transgender 



(ง) 
 

surgery patients in Thailand (�̅�=4.80) at the level of Significance 0.01. The management factors, such 
as public policy and total quality management, directly affected the infirmary management model from 
the perspective of post transgender surgery patients in Thailand and indirectly affected the corporate 
image at the level of Significance 0.01. The corporate image directly affected the infirmary 
management model from the perspective of post-transgender surgery patients in Thailand and indirectly 
affected the marketing mix at the level of Significance 0.01. The level of an effective infirmary 
management model from the perspective of post transgender surgery patients in Thailand was high 
(�̅�=4.80). When considering adjusted R-Squared of SEM, the study found that the public policy, the 
corporate image, the total quality management, and marketing mix could explain the variance of the 
effective infirmary management model from the perspective of post transgender surgery at 86%, that 
corresponded to the result of qualitative data.  

The policy suggestions to improve an effective infirmary management model from the 
perspective of post transgender surgery patients in Thailand were to regulate the standard of the service 
rate for the transgender surgery infirmary, the government should support Thailand to be the center of 
transgender surgery procedures of the world, and methods to solve the problems of post transgender 
surgery patients. Also, the management suggestions were that the infirmary should have its own identity 
of corporate image, the infirmary executives should have total quality management at all times, and the 
infirmary executives should try to gain higher levels of confidence of patients to maintain old customers 
and to create new customers by word of mouth, expand their digital marketing, and to utilize digital 
services to serves customer’s needs. 
 

Keyword:  Management, Infirmary, Transgender Surgery 
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 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี สามารถส าเ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้ ง น้ี เพราะความกรุณาจากท่าน 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา หงษไ์กรเลิศ ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นท่าน
แรก และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมเกียรติ วงศว์นิชทว ี ท่ีไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัดุษฎี
นิพนธ์หลงัจากท่าน รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ ไดล่้วงลบัไปแลว้ และขอขอบพระคุณ 
ศาสตราจารยว์ฒิุคุณ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ท่ีไดก้รุณาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์ อีก
ทั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล กรรมการ 
รวมถึงท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวฒัน์ วุฒิเมธี ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษาแนะน า ควบคุม ตรวจสอบ แกไ้ขดุษฎีนิพนธ์ ท าใหดุ้ษฎีนิพนธ์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล ท่ีนอกจากจะท าหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ผูส้อนแล้ว ท่านยงัคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจ และยงัให้ความกรุณาช่วยเหลือแนะน า 
ตรวจสอบ แบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั  
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ กลุ่มตวัอย่างและผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์กบังานวจิยั 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัสยาม ท่ีให้การ
บริการและอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 เพศสภาวะนับเป็นประเด็นทางสังคมท่ีมีมิติซ้อนทบักนัหลายดา้นไปพร้อมกนั ทั้งสรีระ
ร่างกาย การแสดงพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และการใหคุ้ณค่าและความหมายต่อสรีระ
และพฤติกรรมทางเพศ กระทัง่กล่าวไดว้า่เป็นเร่ืองเพศเป็นมีทั้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรมไป
พร้อมกนั (Bland and Doan, 1994, p. 2) ทั้งน้ีการศึกษาของ Krafft-Ebing (1886) ในเร่ือง “จิตวิทยา
ทางเพศ” อธิบายให้เห็นว่า กายภาพของเพศเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างมา เช่น เพศหญิงมีความ
อ่อนโยน เพศชายมีความเข้มแข็ง  เพศภาวะของผูห้ญิงและผูช้ายจึงถูกก าหนดจากเพศสรีระท่ี
ต่างกนั  และเช่ือว่าเพศวิถีท่ีเป็นความตอ้งการทางเพศ เป็นแรงขบัตามธรรมชาติ (Natural Drive) 
ของเพศชายท่ีมีกบัเพศหญิงเพียงเท่านั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองของการสืบพนัธ์ุของมนุษย ์ซ่ึงการมองเพศใน
แบบวิทยาศาสตร์ขา้งตน้ถือเป็นตน้ก าเนิดความคิดสมยัใหม่  ท่ีให้ขอ้สังเกตว่า เพศเป็น “วตัถุ” ท่ี
สัมพนัธ์กบัเร่ือง ระบบสืบพนัธ์ุ อวยัวะสืบพนัธ์ุ ฮอร์โมนเพศ และกลไกการท างานของร่างกายท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ โดย “เพศศาสตร์ หรือเพศวิทยา” (Sexology) พยายามจดัระเบียบหรือ
แบ่งประเภททั้งพฤติกรรมและความรู้สึกทางเพศให้เป็นหมวดหมู่ จนท าให้เร่ืองเพศกลายเป็นส่ิงท่ี
ถูกสอบวดัจดัแบ่งแยกเพศของมนุษยอ์อกเป็นเพศต่างๆ ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญิง และเพศท่ีสาม ซ่ึง
ในสังคมเรียกว่า “กะเทย” และจดัอารมณ์เพศ เป็นรักต่างเพศ รักสองเพศ และรักเพศเดียวกนั โดย
การจดัจ าแนกน้ีท าให้เกิดการแบ่งแยกระหวา่ง “เพศตามธรรมชาติ” และ “เพศท่ีผิดธรรมชาติ” ผลท่ี
ตามมาคือ เพศท่ีไม่ใช่ชายและหญิงตามเกณฑเ์พศสรีระ รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ตรง
ข้ามกับเพศสรีระ ซ่ึงถูกเรียกว่าเป็นกะเทยหรืออธิบายว่า “ผิดปกติ” ท่ีเป็นอาการป่วยทางจิต  
(นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ, 2558; Blackwood, 1986) ซ่ึงสังคมในช่วงหลงัทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา สังคม
ประเทศตะวนัตกเปิดกวา้งยอมรับความแตกต่างทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มเพศ
สภาวะมากข้ึน โดยมีการเรียกร้องสิทธิพลเมือง (Civil Rights) เช่น การใช้ค  าหน้าช่ือ (Name Title) 
การจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกนั (Marriage Registration) การแสดงออกทางเพศท่ีแตกต่าง
จากเพศสรีระ และการป้องกนัมิใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ  เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมส้ังคมตะวนัตกและรวมถึงสังคมไทยจะเปิดรับกลุ่มเพศท่ีผิดธรรมชาติ 
หรือกลุ่มท่ีมีการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ตรงขา้มกบัเพศสรีระมากข้ึนก็ตาม แต่ความตอ้งการ
ทางดา้นกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงเพศสรีระให้ตรงหรือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและอารมณ์ท่ี
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แทจ้ริงของตนนั้นก็มีมากข้ึนตามไปดว้ย ดงัท่ีสังคมไทยมีการตราพระราชบญัญติัความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 ข้ึนบงัคบัใชเ้พื่อป้องกนัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ โดยมี
นยัรวมถึงกลุ่มเพศสภาวะไปพร้อมกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2557 ท่ีรักษาและปกป้องสิทธิพื้นฐานของ
พลเมืองแก่ทุกเพศ สังคมไทยจึงมีความเปิดกวา้งยอมรับความหลากหลายทางเพศไม่น้อยไปกว่า
ประเทศตะวนัตกอ่ืนๆ ประกอบกบัพฒันาการของเทคโนโลยีทางการแพทยข์องไทยท่ีทดัเทียมและ
ก้าวหน้าเท่าทนักับต่างประเทศ จนกล่าวได้ว่าประเทศไทยกลายเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย์ท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึงของเอเชีย และด้วยนวตักรรมทางการแพทย์ท่ีล ้ าสมยัสามารถส่งเสริมความงาม 
บุคลิกภาพให้บุคคลไดต้ามความตอ้งการตามสิทธิ เสรีภาพของบุคคล และเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลทั้งชายและหญิงยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ตั้งแต่เร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ
ภาษา เพศ อายุ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเช่ือ หรือความ
คิดเห็นบุคคลมีเสรีภาพเท่าเทียมกนัตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2560 การศลัยกรรมตกแต่งโดยทัว่ไปและศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยจึงเป็นท่ียอมรับจากทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งในดา้นคุณภาพ การใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 

ดงัจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนั ธุรกิจดา้นศลัยกรรมตกแต่งซ่ึงรวมถึงการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศได ้เกิดข้ึนมากมายและเขา้มามีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในแต่ละปีสูงถึงปีละนับหม่ืนลา้นบาทมาโดยตลอด  กล่าวคือ มีอตัราการเติบโต
เพิ่มข้ึนปีละประมาณร้อยละ 10-15 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีอย่างต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ. 2559 
ธุรกิจดา้นศลัยกรรมตกแต่งมีมูลค่าธุรกิจรวมกวา่ 30,000 ลา้นบาท และเช่ือวา่อตัราการเติบโตจะสูง
กว่าปีท่ีผ่านมา โดยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 วดัจากมูลค่าตลาด และจ านวนผูใ้ช้บริการท่ียงัคง
เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง (ศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียน, 2558) ทั้ งน้ีมูลค่าธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งทัว่โลกมี
ตวัเลขสูงกวา่ 21 ลา้นลา้นบาท ขณะท่ีมูลค่าธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งของไทยในปี พ.ศ. 2562 สูงถึง 
5.5 หม่ืนลา้นบาท เน่ืองจากปัจจุบนัการศลัยกรรมความงาม ถือเป็นเร่ืองท่ีสังคมให้การยอมรับมาก
ข้ึนทัว่โลก และมีแนวโนม้การขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทัว่โลก  จากการจดัอนัดบัของ Medical 
Tourism Index (MTI) เม่ือปี 2559-2560 ประเทศไทยอยู่ในอนัดับท่ี 6 ในกลุ่ม Medical Tourism 
Industry จาก 54 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก ส่งผลให้ปัจจุบนั พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนของ
สถานพยาบาลท่ีมีการให้บริการศลัยกรรมความงามขยายตวัเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีการ
เปล่ียนแปลงเติบโตต่อเน่ืองในทุกปี ไดแ้ก่ การขยายสาขา การเขา้มาเปิดสาขาในรูปแบบการร่วม
ทุนของโรงพยาบาลชั้นน าในประเทศเกาหลี เป็นต้น อีกทั้ งผลการส ารวจของบริษทัวิจยัตลาด 
“Global Web Index” ไดมี้การส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัการศลัยกรรมความ
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งามซ่ึงเป็นกลุ่มผูรั้บบริการใกล้เคียงกับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในกลุ่มชายและหญิง 
ปัจจุบนัมีอายุน้อยลง หรือมีอายุเร่ิมตั้งแต่ 25-64 ปีในกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือ ระดบั C ข้ึนไป เช่น กลุ่มท่ี
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในองค์กรนิยมใช้จ่ายกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสินคา้คุณภาพสูง (Luxury Brand) 
พบวา่ กลุ่มน้ีใส่ใจในภาพลกัษณ์ (Image) ของตนเอง จึงตอ้งการรับทราบและรับรู้ขอ้มูลต่างๆ อยา่ง
ครบถว้นเพื่อการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ และพร้อมลองผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และเม่ือพิจารณาถึงธุรกิจ
การศลัยกรรมความงาม พบว่า กลุ่มน้ีมีความสนใจการศลัยกรรมความงามเพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีโดย
ค่าใช้จ่ายหรือราคา (Price) ไม่ใช่ปัจจยัในการตดัสินใจ เพราะผูรั้บบริการพร้อมจะจ่ายเพื่อส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดส าหรับตนเอง โดยมีเง่ือนไขตอ้งได้รับการวิเคราะห์และการตรวจอย่าง
ละเอียดจากแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญก่อนจึงท าการรับการบริการ และผู ้รับบริการต้องมั่นใจว่าการ
ศลัยกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดในแบบของตวัเอง ไม่ใช่ความสวยท่ีมีความเหมือนคนดงั
หรือบุคคลอ่ืนๆ (ผูจ้ดัการออนไลน์ 360, 2562) ซ่ึงการเติบโตของธุรกิจการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศก็มีแนวโน้มท่ีสอดคลอ้งกบัการศลัยกรรมความงามขา้งตน้ในดา้นจ านวนของผูรั้บบริการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ กล่าวคือ ปัจจุบนัแมจ้ะไม่มีสถิติมูลค่าธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในเมืองไทยอย่างชดัเจนก็ตาม แต่จากขอ้มูลของสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยนานาชาติ 
(ISAPS) ระบุวา่ ประเทศไทยมีช่ือเสียงดา้นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ห่งเอเชีย อีกทั้งเป็นท่ียอมรับ
ในดา้นเทคโนโลยีและบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นศลัยกรรมทั้งศลัยกรรมความ
งามและศลัยกรรมแปลงเพศแบบครบวงจร ตลอดจนสังคมทัว่โลกให้การยอมรับกลุ่มคนขา้มเพศ 
(Transgender) และกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender/Transsexual) มากข้ึน ประกอบกับไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของการ
แปลงเพศท่ีสามารถผา่ตดัแปลงเพศไดท้ั้งจากชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชายในโรงพยาบาลเดียวกนั
ได ้จึงท าให้มีชาวต่างชาติจากทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย บินเขา้มาแปลงเพศในไทยเพิ่มจ านวนข้ึนใน
ทุกๆ ปี นอกจากน้ียงัมีค่าใช้จ่าย (Price) ในการแปลงเพศทั้งตวัอยู่ท่ี 1 ล้านบาท จึงส่งผลให้ชาว
ต่างประเทศเขา้มาใชบ้ริการน้ีในไทยมากข้ึน ซ่ึงตอนน้ีการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายไดรั้บความ
นิยมและมีสัดส่วนมากข้ึน จากเดิมท่ีการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงมีมากกว่า อีกทั้ งในบาง
โรงพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมแปลงเพศนั้น มีค่าบริการแปลงเพศชายเป็นหญิงและหญิงเป็น
ชาย โดยรวมราคาค่ารักษาส าหรับการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงอยู่ท่ี 155,000 บาท ขณะท่ีจาก
หญิงเป็นชายโดยรวมประมาณ 1,006,000 บาท พร้อมกบัให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการแปลงเพศ เช่น ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่หากมีอายุน้อยกว่าต้องมีจดหมาย
รับรองจากผูป้กครองเพื่อยนิยอมการผา่ตดัทุกราย เป็นตน้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 
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จากขอ้มูลขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยสามารถ
รองรับกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการแปลงเพศไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Niche Market) 
คือการให้บริการให้กบัลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ท่ีมีความต้องการและรสนิยมท่ีเจาะจงลงไปกว่าตลาด
ทัว่ไป (Mass Market) กล่าวคือ กลุ่มผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศน้ีจะมีความต้องการ
บริการในรูปแบบท่ีแตกต่างจากการตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ท่ีไปรับบริการจาก
สถานพยาบาลโดยทัว่ไป เพราะการศลัยกรรมผ่าตดัแปลงเพศนั้นส่งผลกระทบในหลายด้านต่อ
ผูรั้บบริการทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และวิถีชีวิตในทางสังคม กลุ่มผูรั้บบริการจึงต้องการความ
มัน่ใจหรือความเช่ือมัน่จากผูป้ระกอบการในสถานพยาบาลท่ีท่ีให้บริการดา้นการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลเพศน้ี โดยสถานประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจน้ีในประเทศไทยนั้นถือเป็นธุรกิจการให้บริการ
ทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนกล่าวไดว้า่ในอีกมิติหน่ึงเป็น
ธุรกิจการท่องเท่ียวเพื่อการแพทย์ หรือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ท่ีมีแนวโน้ม
เติบโตทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยตลาดหลกัประกอบไปดว้ยผูป่้วยชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา
รักษาตวัในโรงพยาบาลในประเทศ และรวมไปถึงนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพร้อม
ทั้งใช้บริการดา้นสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพทัว่ไป ท าฟัน ท าศลัยกรรมความงาม และโดยเฉพาะ
ศลัยกรรมแปลงเพศ ซ่ึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนับหม่ืนล้านในแต่ละปี อนัเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลจาก
หลายประการ อาทิ ความตอ้งการของกลุ่มผูรั้บบริการ อตัราค่ารับบริการท่ีจูงใจ ความเช่ือมัน่ในการ
ให้บริการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงส่งผลให้มีการเพิ่มจ านวนสถานพยาบาลเพื่อให้บริการใน
ประเทศไทยมากข้ึน 

ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบันมีสถาน
ประกอบการท่ีมีศลัยแพทยต์กแต่งให้บริการอยูท่ ั้งส้ิน 252 แห่ง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากรูปแบบและ
การให้บริการของธุรกิจศัลยกรรมความงามในประเทศไทยเบ้ืองต้นแบ่งประเภทธุรกิจ อาทิ 
โรงพยาบาลต่างๆ ท่ีมีแผนกศลัยกรรมตกแต่งความงาม เปิดบริการแบบครบวงจร One Stop Service 
เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการในทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาล
บางมด โรงพยาบาลสมิติเวทสุขุมวิท และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็นตน้ ซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นว่าการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยนั้นไดรั้บการยอมรับในมาตรฐานทางการแพทยม์ากพอ
ต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

เม่ือพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศจะเห็นไดว้า่ ในแต่
ละปีมีจ านวนผูท้  าศลัยกรรมเป็นจ านวนมากทัว่โลก และในภูมิภาคเอเชียก็มีจ  านวนผูท้  าศลัยกรรม
เป็นจ านวนมาก (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, 2014) นอกจากนั้นในปัจจุบนั
มีกฎหมายยอมรับการแปลงเพศแลว้ทัว่โลก จ านวน 61 ประเทศ โดยในเอเชีย มีจ านวน 10 ประเทศ 
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ซ่ึงประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ี 62 ท่ีไดผ้่านร่างกฎหมายแพ่งฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และยอมรับ
ความชอบด้วยกฎหมายของการแปลงเพศ ซ่ึงต่อไปในอนาคต ผูแ้ปลงเพศมีหน้าท่ีตอ้งปรับแก้
ขอ้มูลทางเพศในส ามะโนครัวตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การผ่าตดัแปลงเพศ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของ
ประชาชน แนวนโยบายดงักล่าวของหลายประเทศทัว่โลกยอ่มท าให้เป็นโอกาสส าหรับธุรกิจการ
ใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศให้เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยประเทศไทยและอิหร่านถูกมอง
วา่เป็น “ศูนยก์ลางการผา่ตดัแปลงเพศของโลก” (The Guardian, 2015)  

จากขอ้มูลขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่าการบริการศลัยกรรมแปลงเพศในประเทศไทยมีโอกาสการ
เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากความตอ้งการของผูรั้บบริการในประเทศและโอกาสความตอ้งการ
จากผูรั้บบริการในต่างประเทศซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนอยู่ทุกปี ส าหรับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุปสรรคในการขบัเคล่ือนธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยมีจุด
แข็งหลายประการ อาทิ ด้านคุณภาพมาตรฐานและช่ือเสียงของสถานพยาบาล ประเทศไทยมี
โรงพยาบาลทั้ งรัฐและเอกชนท่ีผ่านการรับรอง 2 มาตรฐานแล้วกว่า 813 แห่ง ได้ Hospital 
Accreditation : HA 761 แห่ง Joint Commission International : JCI 52 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ใน
อาเซียน (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ดา้นความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทยมี์ความเช่ียวชาญ มี
ทกัษะเฉพาะทาง และมีช่ือเสียง ดา้นของราคา  ซ่ึงมีความเหมาะสมของราคาท่ีสมเหตุสมผลในการ
เขา้รับบริการ และหากเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ จะพบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือค่า
รักษาของเมืองไทยไม่สูงเท่ามากนกั แต่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล (คมชดัลึก, 2556) ดา้นสถาน
ท่ีตั้งของธุรกิจศลัยกรรมส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตเมือง อยา่งเช่น กรุงเทพมหานครท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการแพทย ์การคมนาคมท่ีเหมาะสม สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการพ านกัระยะยาว
ระหวา่งการท าศลัยกรรมแปลงเพศ นอกจากน้ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศได้ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจการบริการศลัยกรรมแปลงเพศ 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจส าคญั มีสภาพแวดลอ้มธรรมชาติท่ีเหมาะสมในการให้การบริการ
ศลัยกรรมแปลงเพศเพราะผูรั้บบริการสามารถพ านกัระยะยาวในจงัหวดัได ้โดยมีส่ิงแวดลอ้มทาง
ทะเล ภูเขา วิถีความเป็นไทย หรือสายการบินระหว่างประเทศท่ีผูรั้บบริการศลัยกรรมแปลงเพศ
สามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกสบาย นบัได้ว่าประเทศไทยมีความโอกาสยกระดบัศกัยภาพการ
ให้บริการธุรกิจการบริการศลัยกรรมแปลงเพศ เน่ืองจากประเทศไทยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ถือว่า
ได้เปรียบประเทศอ่ืนๆ เพราะอยู่ศูนยก์ลางของอาเซียน มีอาณาเขตติดต่อกบัหลายประเทศ เช่น 
ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกมัพูชา และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ ท าใหผู้บ้ริโภคในประเทศ
ใกลเ้คียงสามารถเดินทางเขา้มาใชบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศไดอ้ยา่งง่ายข้ึนและหากมีเวลาก็
สามารถเดินทางท่องเท่ียวในประเทศต่อได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันผู ้ประกอบการในธุรกิจ
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ศลัยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชนไดส้ร้างเครือข่ายพนัธมิตรในการขยายธุรกิจ อาทิ 
ไพร์มเมดิกากรุ๊ป ผูใ้ห้บริการเสริมความงาม ร่วมมือกบัโรงพยาบาลศลัยกรรมเจดบัเบิ้ลยู เกาหลี 
และโรงพยาบาลศลัยกรรมท็อป 5 ของเกาหลี เปิดศูนยศ์ลัยกรรมความงาม เจดบัเบิ้ลย ูประเทศไทย 
เป็นต้น (สยามธุรกิจ, 2559) นอกจากน้ี ประเทศไทยมีทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐบาลให้ความส าคญักบัการเพิ่มรายไดข้องคนในชาติโดย
ผลักดันให้ เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ตลอดจนปฏิรูปและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศทุกด้านให้บูรณาการ
ระหว่างการเรียนรู้กบัการปฏิบติัท่ีเป็นจริงในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการลงทุนวิจยัและ
พฒันานวตักรรมให้พอเพียงเพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงพาณิชยข์องชุมชน เพื่อสนบัสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงภาคธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการหน่ึงมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยแพทยส์ภาในฐานะองคก์รวิชาชีพท่ีควบคุมดูแลมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดป้ระกาศขอ้บงัคบัแพทย์สภา วา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวช
กรรม เร่ือง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ซ่ึงสถานบริการไดจ้ดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับบริการผูรั้บบริการ และกลุ่มภาค
ประชาชนท่ีมีความรู้สึกทศันคติต่อเพศสภาวะในปัจจุบนัสามารถเลือกศลัยกรรมแปลงเพศไดต้าม
สิทธิ เสรีภาพตามท่ีกฎหมายรับรองไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถ
ให้บริการกบักลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีสนใจศลัยกรรมแปลงเพศจากการพ านกัระยะยาว เน่ืองจาก
ผูรั้บการศลัยกรรมแปลงเพศจ าเป็นตอ้งพ านกัในประเทศไทยน าไปสู่ธุรกิจการท่องเท่ียวในภูมิภาค
ทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้  

ขณะท่ีจุดอ่อนของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยในการแข่งขนักบัตลาดโลก พบว่า จ  านวนศลัยแพทย์
เฉพาะทางมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาดรวม ซ่ึงกวา่สถาบนัทางการแพทย์
จะผลิตศัลยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนออกมาสู่ตลาดต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปี ขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีสามารถให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน HA และ JCI มีจ  านวนท่ีจ ากัด ประกอบกับข้อจ ากัดในเร่ืองการท าส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในธุรกิจด้านน้ีในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎและข้อระเบียบอย่างเคร่งครัด 
ผูป้ระกอบการจะท าการโฆษณาเกินจริงหรืออวดอา้งสรรพคุณเสริมความงาม ถือวา่มีความผิดตาม
มาตรา 38 พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งในประเทศ
ไทยไม่สามารถเติบโตไดอ้ยา่งเต็มท่ี อีกทั้งเสถียรภาพของรัฐบาลต ่า ท าให้นโยบายหรือโครงการ
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ต่างๆ ต้องหยุดชะงักไป หรือรัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้สานต่อโครงการท่ีสนับสนุนด้านการเป็น
ศูนยก์ลางทางการแพทย ์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม นอกจากนั้นในดา้นอุปสรรค 
จะเห็นไดว้า่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปี อยูใ่นภาวะซบเซา ท าใหก้ระทบต่อปริมาณ
การใชจ่้ายในการรับบริการดา้นศลัยกรรม นอกจากนั้น ประเทศไทยมีคู่แข่งท่ีส าคญั คือ เกาหลีใต ้
ซ่ึงมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมศลัยกรรมความงามทั้งจากตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ประเทศไทยมีศกัยภาพและความพร้อมมากเพียงพอต่อ
การพฒันาการจดัการสถานพยาบาลให้กลายเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการทั้งแก่กลุ่มคนขา้มเพศชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มผูรั้บบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะน้ีต่างตระหนักวา่ปัจจยัการจดัการของ
สถานพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นส่งผลสัมพนัธ์กับความพึงพอใจหรือ
ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ดว้ยเหตุน้ีการวิจยัเร่ือง “ตวั
แบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศ
ไทย” จึงมุ่งเน้นถึงการศึกษาผ่านปัจจยัการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องค์กร 
การจดัการคุณภาพ การจดัการการตลาด และค่านิยมในเชิงวฒันธรรม วา่ควรมีลกัษณะอยา่งไร จึง
จะก่อให้เกิดตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ซ่ึงย่อมท าให้ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการแก่ผูรั้บบริการไดเ้ต็มศกัยภาพและมีสมรรถนะในแข่งขนักบั
นานาประเทศได้ในอนาคต และยอ่มน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมเพื่อพฒันาสถานพยาบาล
ให้มีประสิทธิผลต่อผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยอนัเป็นประโยชน์แก่การ
ตอบสนองของกลุ่มผูรั้บบริการท่ีตอ้งการแปลงเพศของสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ในประเทศไทยต่อไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 

ปัจจยัการจดัการของสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์
องค์กร การจดัการคุณภาพ และการจดัการการตลาดนั้น มีปัจจยัใดบ้างมีอิทธิพลต่อตวัแบบการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการของสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ได้แก่ นโยบาย

ภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

3. เพื่อพฒันาข้อเสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาลให้มีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาศึกษาปัจจยัการจดัการของสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพ  และการจดัการการตลาดท่ีมีการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูรั้บบริการในสถาน
ประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในประเทศไทย โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีค  านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 360 คน เพื่อศึกษาเชิงส ารวจ
เก่ียวกับปัจจัยการจัดการของสถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย กลุ่ม
ผูรั้บบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสนับสนุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ จ านวน 13 คน ซ่ึงไม่ระบุช่ือสถานภาพ และ
สถานท่ีเพื่อใหเ้ป็นความลบัในการน าเสนอเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ ในช่วงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 - 30 เมษายน 
2563 และการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยท าการเก็บขอ้มูลในช่วง 5 พฤษภาคม 2563 - 1 กรกฎาคม 
2563 
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1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจทางการแพทยผ์่านตวัแบบการ

จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพ และการจดัการการตลาด 

2. ท าให้เกิดขอ้มูลส าคญัส าหรับภาครัฐในการพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริม
การบริการท่ีมีประสิทธิผลของสถานพยาบาลท่ีด าเนินธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอนัเป็น
ประโยชน์แก่การตอบสนองความตอ้งการหรือความประสงคข์องกลุ่มผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยต่อไป  
 
1.6 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  หมายถึง การด าเนินกิจการของบุคคลหรือองค์กรท่ี
ร่วมกนัท าการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคด้านผ่าตดัแปลงเพศ ทั้งท่ีแปลงสรีระ
ชายเป็นหญิง  

ผู ้ประกอบการ หมายถึง ผู ้บ ริหาร ผู ้ป ฏิบัติทั้ งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรใน
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีสามารถให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน Hospital Accreditation : HA และ Joint Commission International : JCI 

สถานพยาบาล หมายถึง สถานประกอบการหรือโรงพยาบาลท่ีสามารถให้บริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation : HA และ Joint Commission 
International : JCI 

ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย หมายถึง ผูท่ี้มีความประสงค์แปลง
สรีระชายเป็นหญิงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย 

ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทย หมายถึง ปัจจัยการบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นมีองค์ประกอบท่ีส่งผลส าเร็จในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รของสถานพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ในประเทศไทย ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพ  และการจดัการ
การตลาด ตามทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

นโยบายภาครัฐ (Public Policy) หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาล และกลไกภาครัฐในการ
เลือกท่ีจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวม
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
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ภาพลกัษณ์องค์กร (Organizational Image) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และมุมมองของ
บุคคลทั้ งภายในภายนอกองค์กรท่ีมีต่อองค์กรหรือสถานพยาบาลหน่ึงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศทั้ งในด้านท่ีดีและไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
ถูกตอ้ง ก็ได ้

ก ารบ ริห าร คุณ ภ าพ ทั่ วทั้ งอ งค์ ก ร  (Total Quality Management : TQM) ห ม าย ถึ ง 
กระบวนการบริหารจดัการภายในองค์กรทั้ งหมดท่ีผูบ้ริหารร่วมกับบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา
บุคลากรต่างร่วมกนับริหารจดัการใหก้ระบวนการการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
เพื่อให้บริการนั้นมีคุณภาพท่ีดี สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ โดยตระหนกัถึง
คุณภาพไปพร้อมกับการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตโดยมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพท่ีมีต้นทุนต ่า 
ป้องกนัการสูญเสีย และมีราคาค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมแก่ผูบ้ริโภค 

การจดัการการตลาด (Market Management) หมายถึง การด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในตลาดตามแนวทางการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 
Factors) ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัความตอ้งการของตลาดหรือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศทั้งในฐานะผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product) ดา้นราคาหรือค่าใช้จ่าย (Price) ดา้นสถานท่ีเขา้ถึงผลิตภณัฑ์
หรือรับบริการ (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ประสิทธิผลองค์กร (Effectiveness) หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรนั้นสามารถ
ด าเนินการใดๆ ให้บรรลุผลถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จนเกิดเป็น
ความพึงพอใจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศตามท่ีด าเนินการ
ไปแลว้นั้น 

การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทย หมายถึง องค์กรท่ีประกอบธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยท่ี
สามารถด าเนินการใดๆ ให้บรรลุผลถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จน
เกิดเป็นความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ประกอบดว้ย 

2.1 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
2.2 แนวคิดภาพลกัษณ์องคก์ร 
2.3 แนวคิดการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
2.4 แนวคิดการจดัการการตลาด 
2.5 แนวคิดประสิทธิผลของธุรกิจ 
2.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.1 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 

2.1.1 ความหมายและลกัษณะของนโยบายสาธารณะ 
จากการศึกษาเอกสารและต าราทางดา้นนโยบายสาธารณะพบว่า นกัวิชาการหลายท่านได้

ให้ความหมายหรือนิยามถึง ค าวา่ “นโยบายสาธารณะ” หรือ “นโยบายภาครัฐ” มาจากค าวา่ “Public 
Policy” ซ่ึงสรุปไดว้่า นโยบายสาธารณะซ่ึงเป็นนโยบายภาครัฐ หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาล 
และกลไกภาครัฐในการเลือกท่ีจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนโดยรวม (Caldwell, 1970, p. 2; Sharkansky, 1970, p. 1; Dye, 1978, p. 3; ชาญชัย 
จิตรเหล่าอาพร, 2560, หนา้ 2; ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2552, หนา้ 3)  
 นอกจากน้ีนโยบายสาธารณะมีกระบวนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ศุภชยั ยาวะ
ประภาษ (2552, หนา้ 34-35) ขั้นแรก การก าหนดนโยบาย ขั้นท่ีสอง การน านโยบายไปปฏิบติั และ
ขั้นท่ีสาม การประเมินผลนโยบาย โดยในขั้นการก าหนดนโยบายนั้นจะหมายรวมถึงการระบุ
ประเด็นปัญหาการพฒันาทางเลือก และการเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อก าหนดเป็นนโยบายส่วน
ในขั้นการน านโยบายไปปฏิบติันั้น จะรวมการแปลความนโยบายให้อยูใ่นรูปท่ีวางแผนปฏิบติัได ้
การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจดัองค์กร และการด าเนินงาน ในขั้นการประเมินผล
นโยบายจะหมายรวมถึงการน าผลการประเมินไปใช้ ซ่ึงอาจส่งผลไปสู่การยกเลิกหรือปรับเปล่ียน
นโยบายในท่ีสุด   
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2.1.2 นโยบายสาธารณะกบับุคคลข้ามเพศ 
นโยบายคือเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการบริหารจดัการรัฐ แต่ในขณะเดียวกนัระดบัของการมี

บทบาทต่อการก าหนด การน าไปปฏิบติั และการประเมินผลนโยบายของรัฐก็ยอ่มบ่งบอกถึงความมี
อ านาจในทางการเมืองของรัฐบาลดว้ยเช่นกนั อนัมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชนใน
สังคมตามไปดว้ย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงบทบาทรัฐสามารถมองผา่นทางการแสดงออกจากการกระท า
ของรัฐบาลในมิติท่ีเก่ียวพนักบักระบวนการหรือขั้นตอนของนโยบาย โดยมีระบบราชการเขา้มา
เป็นกลไกผลกัดนัและขบัเคล่ือนนโยบาย ซ่ึงพบว่า ดา้นการก าหนดนโยบาย โดยรัฐบาลจะเปรียบ
เป็นสมองของรัฐท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีในการคิด พิจารณา หรือเลือกสรรปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดหรือเกิดข้ึน
มาแล้วน าไปตัดสินใจเพื่อก าหนดนโยบายออกมา ซ่ึงระบบราชการจะท าหน้าท่ีเป็นเหมือน
หน่วยความจ าชัว่คราวเพื่อรองรับรอยต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลแต่ละสมยั ในมิติต่อมา 
ด้านการน านโยบายไปปฏิบติันั้น กลไกส าคญัของการน านโยบายไปปฏิบติัคือระบบราชการท่ี
หนา้ท่ีแปลงความคิดในเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบติัให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม แมก้ารปฏิบติัตาม
แนวนโยบายจะเป็นภาระหนา้ท่ีของระบบราชการก็ตาม แต่รัฐบาลก็ยงัคงมีบทบาทโดยตรงในดา้น
การก ากบั ควบคุม และสั่งการให้ระบบราชการปฏิบติัตามกรอบนโยบายท่ีวางไว ้และในดา้นการ
ประเมินผลนโยบายนั้น ในแต่ละช่วงของกระบวนการนโยบาย รัฐบาลยงัคงตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ในการรับรู้และตดัสินใจต่อนโยบายหน่ึงๆ อยูเ่ป็นระยะ กล่าวคือ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งเขา้ไปศึกษาถึง
ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบจากนโยบายท่ีเกิดข้ึนได ้ 

ดงันั้นจากขา้งตน้ย่อมสรุปไดว้า่นโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐยอ่มเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการปกครองและการบริหารประเทศของรัฐบาล ซ่ึงจะส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดย
ออ้มต่อประชาชน  ซ่ึงนโยบายสาธารณะอนัถือเป็นตวัช้ีวดัการแสดงออกของการใช้อ านาจอย่าง
เป็นรูปธรรม อนัย่อมบ่งช้ีให้เห็นว่านอกจากรัฐจะมีบทบาทหลกัในทางการเมืองในฐานะของผู ้
ผกูขาดการก าหนดนโยบายสาธารณะแลว้ รัฐยงัแสดงบทบาทหลายดา้นซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
หรือความเป็นอยู่ของผูค้นในสังคมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการให้บริการขั้นพื้นฐานท่ี
ประชาชนทุกคนในสังคมตอ้งการ บทบาทดา้นการให้ความมัน่คงปลอดภยัในสังคม และบทบาท
ดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจและการเมือง 

หากพิจารณาถึงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยนั้น นโยบายภาครัฐได้แสดงออกผ่านการควบคุม ก ากบั อนุญาต หรือปิด
โอกาส ผา่นกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐโดยตรงและระเบียบค าสั่งของส่วนราชการ  เช่น  มาตรา  
27 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ระบุวา่ “การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลไม่วา่ดว้ยความแตกต่างดา้นถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
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กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะ
กระท ามิได”้ 

มาตรา 10 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ของพระราชบญัญติั
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

(1) ก าหนดนโยบายมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน 

(2) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อบังคับต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งพระราชบญัญติัน้ี 

(3) ก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกขแ์ก่บุคคล
ซ่ึงตกเป็นผูเ้สียหายจากการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ 

(4) ตรวจสอบแนะน าและให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(5) ส่งเสริมการศึกษาการวิจยัและการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัมิให้มีการเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ 

(6) ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจ าแนกเพศรวมทั้งเสนอรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัน้ีต่อคณะรัฐมนตรีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(7) วางระเบียบเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

(8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ สทพ. 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงการก าหนดมาตรการ
พิเศษดงัต่อไปน้ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมระหวา่งเพศอยา่งแทจ้ริง 

(1) ส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงสิทธิดา้นต่างๆ ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 
(2) ปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวฒันธรรมระหวา่งเพศเพื่อขจดัอคติวิธี

ปฏิบติัท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเหล่ือมล ้าและความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพื่อขจดัอุปสรรคใน
การเขา้ถึงสิทธิดา้นต่างๆ” 

หรือ มาตรา 25 ตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ระบุถึงการพิจารณาออก
ใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาลของผูอ้นุญาตจะตอ้งปรากฏวา่ผูข้อรับใบอนุญาตวา่ 
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(1) เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ์
ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์หรือผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม แต่บุคคลเช่นวา่
นั้นจะได้รับอนุญาตให้เป็น ผูด้  าเนินการตามประเภทใด หรือสถานพยาบาลท่ีให้บริการทางการ
แพทยใ์ดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) ไม่เป็นผูด้  าเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีท่ีเป็นผูด้  าเนินการประเภทท่ีรับ
ผูป่้วยไว ้คา้งคืนอยู่แล้วแห่งหน่ึง จะอนุญาตให้เป็นผูด้  าเนินการประเภทท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนอีก
แห่งหน่ึงไม่ได ้

(3) เป็นผูท่ี้สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโ้ดยใกลชิ้ด เป็นตน้ 
จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนโยบายรัฐจึงเป็นกรอบก าหนดส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจหรือการ

จดัการสถานพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โดยกลไกรัฐท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
ควบคุมและก ากบัสถานประกอบการให้เป็นตามกฎหมาย โดยมุ่งพิทกัษสิ์ทธิของพลเมืองไปพร้อม
กนั บุคคลขา้มเพศจึงย่อมได้รับประโยชน์จากตวัอย่างกฎหมายข้างตน้ในทางออ้ม ซ่ึงโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ ส านกังานประเทศไทย (UNDP Thailand) หรือ UNDP & APTN (2560) 
ไดศึ้กษาถึง การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย 
พบวา่ 

“การป้องกนัการเลือกปฏิบติัและบุคคลขา้มเพศในประเทศไทย ปัจจุบนัมีพระราชบญัญติั
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 เพียงฉบบัเดียวท่ีใหใ้หก้ารคุม้ครองบุคคลขา้มเพศอยา่งชดัเจน 
แต่การบงัคบัใช้กฎหมายยงัคงเป็นส่ิงท่ีตอ้งติดตามกนัต่อไป เน่ืองจากกฎหมายเพิ่งออกใหม่ ก่อน
หน้าการตราพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวน้ี มีเพียงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เท่านั้ นท่ี
สามารถน ามาตีความเพื่อคุ้มครองบุคคลข้ามเพศได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน ห้ามการเลือกปฏิบติัเอาไวแ้ต่ก็มิได้บญัญติัอย่าง
เจาะจงถึงอตัลกัษณ์ทางเพศเอาไวอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ 

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและเอกสารราชการของประเทศไทย ในปัจจุบัน
ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมาย ท่ีอนุญาตให้บุคคลขา้มเพศสามารถเปล่ียนค าน าหนา้นาม และเพศใน
เอกสารราชการได ้ส่งผลให้อตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคลขา้มเพศยงัคงเป็นประเด็นท่ีทา้ทายส าหรับ
บุคคลขา้มเพศในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ จนท าให้เกิดความจ าเป็นในการปฏิรูปกฎหมายในการ
รับรองเพศสถานะของบุคคลขา้มเพศ เน้ือหาของบทน้ีจะสะทอ้นความเป็นมาในการร่างกฎหมาย
การรับรองเพศ สถานะ หลกัการของระบบทะเบียนราษฎร์ของประเทศไทย การใช้ค  าน าหน้านาม 
และระบุวา่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดบา้งท่ีมีส่วนรับผดิชอบในการแกไ้ขเอกสารราชการต่างๆ 
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การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานท่ีท างานมีมาตรฐานและนโยบายจ านวนหน่ึงท่ี
เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับการรับรองเพศสถานะในสถานท่ีท างาน แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงไปท่ีมิติ 
อตัลกัษณ์ทางเพศสถานะและการแสดงออก แต่หลกัการของมาตรฐานและนโยบายเหล่านั้น อาทิ 
ส่วนท่ีวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในมาตรฐานแรงงานไทย ก็ไดค้รอบคลุมถึงการเลือกปฏิบติั ดว้ยเหตุ
แห่งเพศ และสามารถน ามาสู่การถกแถลงถึงแนวทางในการตีความมาตรฐานดงักล่าวภายใตบ้ริบท
ของการคุ้มครอง โดยรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีขอ้ก าหนดซ่ึงจ ากดัการแสดงออกทางเพศ เช่น ขอ้ก าหนดโดยระเบียบ
วา่ดว้ยเคร่ืองแบบราชการพลเรือน เป็นตน้ 

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษา ปัจจุบนัยงัไม่มีการปกป้องคุม้ครอง
บุคคลขา้มเพศจากการเลือกปฏิบติัในระบบการศึกษา นกัเรียนในประเทศไทยยงัคงตอ้งสวมใส่ชุด
เคร่ืองแบบของทางโรงเรียนในทุกระดบัรวมทั้งระดบั มหาวิทยาลยั ทั้งน้ีในระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา นกัเรียนตอ้งสวมใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนอยา่งเขม้งวด (เส้ือผา้และทรงผม) ตามเพศท่ีถูก
ก าหนด ณ แรกเกิดซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัยงัสืบเน่ืองไปถึงระดบัมหาวิทยาลยั โดยแต่ละมหาวิทยาลยั
จะสามารถออกระเบียบของตนเองได ้ซ่ึงหากนกัเรียนประพฤติผิดระเบียบก็จะมีผลต่อคะแนนผล
การเรียนและคะแนนความประพฤติ  

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกบัการเขา้ถึงสวสัดิการสังคมและการรับราชการทหาร 
ซ่ึงขอ้ก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ไดก้  าหนดใหก้ลุ่ม
บุคคลขา้มเพศเป็นกลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บการจดัสวสัดิการสังคม และยงัเป็นกฎหมายแรกของประเทศ
ไทยท่ีจ าแนกและให้นิยามความหมายท่ีชดัเจนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และบุคคล
ขา้มเพศ อีกทั้งยงัไดเ้สนอกระบวนการเกณฑ์ทหารท่ีเพศชายไทยทุกคนตอ้งผา่นกระบวนการน้ี โดย
ท่ีก่อนปี พ.ศ. 2554 ผูห้ญิงขา้มเพศทุกคนตอ้งเขา้สู่กระบวนการเกณฑ์ทหารในฐานะเพศชายภายใต้
กฎหมาย แมไ้ดรั้บการยกเวน้ในการเขา้รับราชการทหารกอง เกินดว้ยการถูกระบุวา่เป็นโรคจิตถาวร 
แต่ดว้ยกรณีการฟ้องร้องศาลปกครองในปี พ.ศ. 2549 ไดมี้การเปล่ียนแปลงกฎขอ้บงัคบั ให้ไดรั้บ
การยกเวน้ดว้ยการถูกระบุใหม่วา่เพศสถานะไม่ตรงกบัเพศก าเนิด 

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับความคลุมเครือของกฎหมายอาญา การขาดการ
รับรองเพศสถานะทางกฎหมายอาจน าไปสู่ความคลุมเครือในการตีความกฎหมายอาญามาตราต่าง ๆ 
ซ่ึงก็ส่งผลต่อเน่ืองให้ เกิดความเปราะบางกบับุคคลขา้มเพศในการเขา้ถึงความยุติธรรม โดยพบว่า
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณีถูกน ามาใชอ้ยา่งไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มผูห้ญิงขา้มเพศ ซ่ึงเกิด
ขอ้เสนอให้มีกฎหมายและนโยบายในการปกป้องคุม้ครองกลุ่มบุคคลขา้มเพศ คนกลุ่มนอ้ยทางเพศ 
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และบุคคลเพศก ากวมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอให้คนกลุ่มน้ีถูกครอบคลุมอยูภ่ายใต้
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมีข้ึน เพื่อคุม้ครองบุคคลทุกคนดว้ย 

บุคคลข้ามเพศท่ีถูกคุมขังในระบบยุติธรรมอาญาของประเทศไทย ด้วยเหตุท่ีขาดการ
รับรองเพศ สถานะทางกฎหมาย และความไม่สอดคลอ้งกนัของตวัตนในเอกสารอนัเป็นผลสืบเน่ือง
จากการขาดกฎหมายดงักล่าวท่ีมีต่อประสบการณ์ของบุคคลขา้มเพศในฐานะผูก้ระท าผิดในระบบ
ยุติธรรมอาญาของประเทศไทย ควรมีการคุม้ครองตามกฎหมายเก่ียวกบัการส ารวจไปถึงการออก
หมายเรียก การปฏิบติัต่อบุคคลขา้มเพศในช่วงควบคุมตวัและคุมขงั ซ่ึงรวมถึงขั้นตอนการตรวจคน้ 
และการเขา้ถึงฮอร์โมนและการตรวจสุขภาพบุคคลขา้มเพศ 

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกบัการวนิิจฉยัทางการแพทย ์(พยาธิสภาพทางจิตวทิยา) 
ในประเทศไทย หลกัฐานทางการแพทย ์และวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัในการพฒันาและตีความ
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัส่งผลให้บทบาทของหลกัฐานทางการแพทยก์ลายเป็นประเด็นส าคญัใน
การพิจารณาถกเถียงในเร่ืองการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลขา้มเพศในประเทศไทย  
และบุคคลเพศก ากวมก็ควรไดรั้บกบัการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเหมือนกบับุคคลขา้มเพศ
ดว้ยเช่นกนั” 

ดงันั้นจึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า บุคคลขา้มเพศจึงย่อมไดรั้บประโยชน์จากตวัอยา่งกฎหมาย
ขา้งตน้ในทางออ้ม เน่ืองจากนโยบายของรัฐยงัไม่แสดงออกชัดเจนมากพอท่ีจะก าหนดให้มีการ
รับรองสิทธิพลเมืองของบุคคลขา้มเพศ และบุคคลเพศก ากวมให้เท่ากบัสิทธิบุคคลตามเพศสรีระ
ตามปกติ 
 

2.1.3 การวเิคราะห์ตัวแบบการประเมินผลการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
หากพิจารณาถึงปัญหาของการแปลงนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัตินั้ น สุรสิทธ์ิ  

วชิรขจร (2549, หน้า 105-110) และชาญชยั จิตรเหล่าอาพร (2560, หนา้ 93-122) ไดส้รุปให้เห็นว่า 
ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบติัมีหลายประการ ไดแ้ก่  
 ประการแรก ปัญหาดา้นสมรรถนะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ยอ่ยอีกหลายประการไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมกัจะพบวา่หน่วยงานภาครัฐมกัจะมีบุคลากรท่ี
ไม่สมดุลกบังานท่ีรับผิดชอบ (2) ปัจจยัดา้นงบประมาณ โดยจะพบว่าฝ่ายก าหนดนโยบายมกัจะ
พยายามก าหนดนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ท ามากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็จะพบวา่งบประมาณท่ี
จดัสรรให้มกัจะไม่เป็นไปตามภาระหน้าท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึน (3) ปัจจยัด้านวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ตลอดจนปัจจยัดา้นวชิาการหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งในนโยบาย 
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ประการท่ีสอง ปัญหาดา้นการควบคุม หมายถึงความสามารถในการวดัความกา้วหนา้หรือ
ผลการปฏิบติัของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ซ่ึงปัญหาการควบคุมจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขหลายประการ เช่น ความสามารถของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบาย
ว่าสามารถแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของนโยบาย
เพียงใด กิจกรรมของนโยบายมีวตัถุประสงค์ชดัเจนเพียงใด การก าหนดภารกิจ หรือมาตรฐานใน
การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติังานโดยรวมเพียงใด เป็นตน้ 

ประการท่ีสาม ปัญหาดา้นความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ปัญหาท่ีเกิดจาก
การต่อตา้นของผูป้ฏิบติันั้นมาจากสาเหตุส าคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ (1) การท่ีนโยบายนั้นไม่ไดม้าจาก
รากฐานความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสมาชิกในองคก์าร หรือสมาชิกไม่ใหค้วามส าคญัต่อนโยบายนั้น 
(2) นโยบายส่งผลให้ดุลยพินิจในการปฏิบติังานตลอดจนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของสมาชิก
ในองคก์ารตอ้งเปล่ียนแปลงไป (3) หัวหนา้หน่วยปฏิบติัไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนนโยบายเท่าท่ีควร 
(4) สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบติัท าการต่อตา้น เห็นว่าการปฏิบติัตามนโยบายจะส่งผลให้
งบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตอ้งลดลงในระยะยาว อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
ภารกิจและหนา้ท่ีของบุคลากรอยา่งมาก (5) สมาชิกในองคก์ารหรือหน่วยปฏิบติัเห็นวา่นโยบายถูก
ก าหนดข้ึนโดยฝ่ายบริหารท่ีไม่เขา้ใจสภาพความเป็นจริงในการปฏิบติังาน (6) สมาชิกในองค์การ
หรือหน่วยปฏิบติัไม่เห็นดว้ยกบัสาระหรือวธีิปฏิบติัในนโยบาย เพราะไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ติดสินใน (7) สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือและต่อด้านเน่ืองจากขาด
ความรู้ความเขา้ใจวา่จะปฏิบติัตามนโยบายนั้นอยา่งไร 

ประการท่ีส่ี ปัญหาดา้นอ านาจและความสัมพนัธ์กบัองคก์ารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาอีกดา้น
หน่ึงในการน านโยบายไปปฏิบติัคือ ปัญหาด้านน้ีจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัปัจจยัย่อยหลาย
ประการ เช่น (1) ลกัษณะของการติดต่อและความสัมพนัธ์ท่ีหน่ึงงานปฏิบติัมีกบัหน่วยท่ีควบคุม
นโยบายดงักล่าว (2) ระดบัความจ าเป็นท่ีหน่วยปฏิบติัจะตอ้งแสวงหาความร่วมมือหรือท าการตกลง
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และ (3) ระดบัของความเป็นไปไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีของแต่ละหน่วยจะสามารถท างาน
ร่วมกนัได ้

ประการท่ีห้า ปัญหาด้านความสนับสนุนและความผูกพนัขององค์การหรือบุคคลส าคญั 
องค์การหรือบุคคลส าคัญท่ีกล่าวมาน้ี หมายถึง กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์นักการเมือง 
ขา้ราชการระดบัสูง ตลอดจนส่ือมวลชน เป็นต้น องค์การหรือบุคคลส าคญัดังกล่าวอาจให้การ
สนับสนุนทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจนสามารถสร้างอุปสรรคหรือการต่อตา้นได้
ตลอดเวลาตามสภาวะอ านาจและสถานการณ์ กล่าวโดยสรุปคือ การน านโยบายไปปฏิบติัจะเกิด
อุปสรรคมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บั (1) ผูรั้บผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบาย
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ไปปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารหรือไม่ (2) กลุ่มอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและเห็นประโยชน์ของนโยบายมากนอ้ยเพียงใด (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบติักบัส่ือมวลชนมีความส าคญัในการสร้างแนวร่วม 
และความน่าเช่ือถือของนโยบาย และ (4) บุคคลส าคญัใหค้วามสนบัสนุนนโยบายพียงใด 

ประการท่ีหก ปัญหาความซ ้ าซ้อนของนโยบายและผูรั้บผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบติั ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนก็คือ การแยง่งานกนัท า หรือเกิดการแข่งขนัในการให้บริการระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจเป็นไปในรูปแบบของการให้บริการมากเกินไป หรือไม่ก็เป็นการบงัคบัใช้
กฎ ระเบียบในลกัษณะท่ีหย่อนยานกว่าท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ีแลว้ความซ ้ าซ้อนของนโยบายจะ
เพิ่มปัญหามากข้ึนในกรณีท่ีนโยบายท่ีก าหนดข้ึนภายหลงัขดัแยง้กบันโยบายท่ีก าหนดข้ึนก่อนโดย
ไม่มีการยกเลิกนโยบายเดิม 

ซ่ึงทศันะขา้งตน้สอดคล้องกบั ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552, หน้า 101) ท่ีสรุปว่า มีปัจจยั
หลายประการท่ีก าหนดความส าเร็จหรือลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
ประการแรก ลกัษณะของนโยบายนั้นๆ ประการท่ีสอง วตัถุประสงค์ของนโยบาย ประการท่ีสาม 
ความเป็นไปได้ทางการเมือง ประการท่ีส่ี ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ประการท่ีห้า ความ
พอเพียงของทรัพยากร ประการท่ีหก ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั ประการท่ีเจ็ด 
ทศันคติของผูท่ี้น านโยบายไปปฏิบัติ และประการท่ีแปด กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 

ปัจจยัทั้งหมดขา้งตน้ต่างมีความเก่ียวขอ้งต่อกนัและกนั กล่าวคือ วตัถุประสงคข์องนโยบาย
ต้องมีความชัดเจนสะท้อนถึงความต้องการท่ีแท้จริงของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนส่วนเสียจาก
นโยบาย ทั้งน้ีลกัษณะของนโยบายแต่ละประเภทยอ่มมีวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนัไปพร้อมๆ กบัระดบั
ความเป็นไปไดใ้นทางการเมืองต่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อ
คนส่วนใหญ่และตอ้งการความเร่งด่วนในการแกไ้ขย่อมท่ีทุกฝ่ายจะเห็นพอ้งต่อการแปลงหรือน า
นโยบายนั้นๆ ไปสู่การปฏิบติัไดง่้าย และหากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการน า
นโยบายไปปฏิบติั ทศันคติท่ีดีของผูป้ฏิบติั และรวมถึงกลไกความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก ยอ่มมีส่วนอยา่งยิ่งต่อการเก้ือหนุนให้นโยบายท่ีถูกก าหนดข้ึนแลว้
สามารถบรรลุผลจริงในทางปฏิบติัได ้

นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงตวัแบบท่ีใช้ในการประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบติัของ
นกัวิชาการต่างประเทศจะพบวา่ งานวิชาการของ มยุรี อนุมานราชธน (2549, หนา้ 49-86); สุรสิทธ์ิ 
วชิรขจร (2549, หน้า 83-92) และสมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (2543, หน้า 446-474) ไดร้วบรวมตวัแบบ
ของการน านโยบายไปปฏิบติัจากนกัวิชาการต่างๆ หลายท่าน พบวา่มีหลายตวัแบบมีความน่าสนใจ 



19 
 

อาทิ ตวัแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบติั ตวัแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั ตวัแบบ
กระจายอ านาจ ตวัแบบกระบวนการ ตวัแบบทัว่ไปของ Mazmanian & Sabatier (1983) และตวัแบบ
เชิงบูรณาการ (Integrated Model) รวมทั้งงานของ สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2543, หนา้ 446-474) ซ่ึงได้
รวบรวมตวัแบบจากทศันะของนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ ตวัแบบสหองคก์ารในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (Intergovernmental Policy Implementation Model) ตัวแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย 
(Interactions between Factor Model) ตัวแบบการกระจายอ าน าจ  (Model of Decentralization 
Program Implementation Process) และตัวแบบกระบวนการ (Policy Program-Implementation 
Process) ซ่ึงแต่ละตวัแบบมุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการนโยบายในการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบติัดงัสรุปพอสังเขปไดด้งัน้ี 

1) ตวัแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงพฒันาโดย Van Horn & Van Meter 
(1975) โดยให้ความส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การของรัฐท่ีมีผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบติั เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารเป็นตวัตดัสินผลการน านโยบายไปปฏิบติั ดว้ยเหตุน้ี
ในการประเมินผลการปฏิบติังานจึงตอ้งคดัเลือกเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อวดัผลการปฏิบติังานของ
องคก์ารวา่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบายหรือไม่ การวดัผลการปฏิบติังานจะพิจารณาถึงผล
การด าเนินงานตามนโยบายวา่หมายถึงอะไร กิจกรรมในการน านโยบายไปปฏิบติัมีความเหมาะสม
หรือไม่ และองค์การมีความสามารถในการเสนอแนวทางแกไ้ขความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาก
นอ้ยเพียงใด ตวัแบบน้ีมุ่งอธิบายปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการน านโยบายระดบัชาติไปปฏิบติั 
ไดแ้ก่ มาตรฐานนโยบาย ทรัพยากรนโยบาย การส่ือขอ้ความ การบงัคบัใชก้ฎหมายคุณลกัษณะของ
หน่วยปฏิบัติงาน เง่ือนไขทางการเมือง เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และทัศนคติของ
ผูป้ฏิบติังาน 

(1) มาตรฐานนโยบาย หมายถึง รายละเอียดของวตัถุประสงคข์องนโยบายในลกัษณะท่ีเป็น
ปริมาณหรือคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามนโยบาย มาตรฐานน้ีควรเช่ือมโยงกบั
การวดัผลการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่นโยบายจะก าหนดมาตรฐานไวใ้นกฎระเบียบของแผนงานและ
กฎหมาย เพื่อให้ผูน้  านโยบายไปปฏิบัติทุกระดับเข้าใจอย่างเดียวกันว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร 
มาตรฐานจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัและท าให้นโยบาย
น าไปปฏิบติัอยา่งสัมฤทธิผล 

(2) ทรัพยากรนโยบาย หมายถึง งบประมาณ ผูป้ฏิบัติงาน วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้รวมทั้งสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั ทรัพยากรดงักล่าวตอ้ง
มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ เช่น ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความสามารถ งบประมาณ
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ท่ีสนบัสนุนนโยบายตอ้งมากพอ สารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงานตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นตน้ จึง
จะท าใหน้โยบายประสบความส าเร็จ 

(3) การส่ือขอ้ความ หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูก้  าหนดนโยบายไปยงัผูป้ฏิบติังาน
ตามนโยบาย ให้เขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินงานในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้ น การสั่งการหรือค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารระดับประเทศหรือรัฐบาลกลางไปยงั
หน่วยงาน/องคก์ารระดบัรองๆ ลงมาตอ้งถูกตอ้ง ชดัเจน และไม่ถูกบิดเบียนโดยการตีความโดยผูน้ า
นโยบายไปปฏิบติั 

(4) การบงัคบัใชก้ฎหมาย ในการด าเนินการประกาศใชน้โยบายหน่ึงๆ ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
หรือฝ่ายบริหารจะตอ้งตรานโยบายนั้นข้ึนเป็นกฎหมาย กฎหมายท่ีฝ่ายบริหารระดบัประเทศตราข้ึน
เรียกว่า กฤษฎีกา ซ่ึงจะก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารระดับประเทศสามารถ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามบทบงัคบัแห่งรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายตน้แบบหรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์ารระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ินอาจไดรั้บมอบหมายอ านาจให้ออก
กฎหมายของตนเองตามความเหมาะสม เพราะการออกกฎหมายรองรับนโยบายเฉพาะด้านใน
กิจการต่างๆ ในรูปของกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของหน่วยงานในระดบัรองๆ ลงมา เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของนโยบาย เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐไม่มีสายการบังคับบัญชาท่ีจะสั่งการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ถา้ปราศจากกลไกดา้นกฎหมายดงักล่าว 

(5) คุณลกัษณะของหน่วยปฏิบติังาน หน่วยปฏิบติังานองค์การท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นอยา่งมาก คุณลกัษณะ
ของหน่วยปฏิบติังาน หมายรวมถึง คุณภาพ ประสบการณ์ และความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ตาม
นโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการท่ีได้รับมอบหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงาน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน รวมทั้งสถานภาพของหน่วยงาน
ภายในองคก์าร 

(6) เง่ือนไขทางการเมือง นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดออกมาจากระบอบการเมืองใน
ลกัษณะของกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัประชาชน ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหารในหน่วยงานหรือองคก์าร สาธารณชนหรือประชาชนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
นั้น และกลุ่มบุคคลในภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือน านโยบายไปปฏิบติั ในทาง
ตรงกนัขา้ม นโยบายหน่ึงๆ อาจจะไดรั้บการต่อตา้นจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ซ่ึงส่งผล
ใหน้โยบายด าเนินการไม่ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์
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(7) เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรมของคนในองคก์ร 
หรือสังคม หรือชุมชนท่ีเก่ียวข้องกบันโยบาย คุณลกัษณะของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
นโยบายท่ีน าไปปฏิบติั ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนท่ีอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
หรือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบด้านบวกและด้านลบจากการด าเนินงานตามนโยบาย ทรัพยากรของ
ชุมชน/สังคม และระดบัความเจริญของชุมชน/สังคม 

(8) ทศันคติของผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานตามนโยบายอาจมีทศัคติดา้นบวกหรือดา้นลบต่อ
นโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ ท่ีตนไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงค์
ทศันคติของผูป้ฏิบติังานดา้นบวกเอ้ืออ านวยให้การน านโยบายไปปฏิบติัสัมฤทธิผล ในทางตรงกนั
ข้ามทัศนคติด้านลบขัดขวางการด าเนินงานตามนโยบาย ทัศนคติของผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐานนโยบาย ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
วตัถุประสงคข์องนโยบายและกระบวนการด าเนินงานตามนโยบาย และความเต็มใจหรือความตั้งใจ
ของผูป้ฏิบติังานในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบสหองคก์าร มีขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้วา่ 
ปัจจยัต่าง ๆ ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัมีลกัษณะพลวตั เช่น ทศันคติของผูป้ฏิบติังานท่ี
ขดัขวางนโยบายอาจแปรเปล่ียนไปเป็นสนบัสนุนเห็นพอ้งกบัวตัถุประสงค ์และการด าเนินงานตาม
นโยบาย ซ่ึงช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมในลักษณะท่ีเอ้ืออ านวยให้นโยบายสัมฤทธ์ิผล เป็นต้น 
ดงันั้น จึงตอ้งศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัดว้ยมุมมองต่างๆ ในระยะยาว ไม่ใช่มุมมองในระยะ
สั้นขณะใดขณะหน่ึงเท่านั้น 

2) ตวัแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั โดย Edwards (1980) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติปัจจยัท่ีส าคญัได้แก่ การส่ือข้อความทรัพยากร 
ทศันคติของผูป้ฏิบติังาน และโครงสร้างของระบบราชการ ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อความส าเร็จ และ/
หรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามนโยบาย ผูมี้อ  านาจตดัสินใจควรท าความเข้าใจปัจจยั 
ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเหล่าน้ี โดยเฉพาะควรคน้หา ค าตอบว่า เหตุใดปัจจยั
เหล่าน้ีจึงส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั ทั้งน้ี Edwards ได้
อธิบายปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 4 ดงัน้ี 

(1) การส่ือขอ้ความ วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายท่ีน ามาส่ือความ
อยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น และคงเส้นคงวา ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจตรงตามความตั้งใจของผู ้
ก  าหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีก าหนดไว ้เม่ือการสั่งการชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ยอ่มท าใหไ้ม่เกิดความสับสนคลุมเครือในความเขา้ใจของฝ่ายปฏิบติังานความคลุมเครือของการส่ือ
ขอ้ความอาจเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานใช้ดุลยพินิจของตน ซ่ึงแตกต่างไปจากความตั้งใจของผู ้
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ก าหนดนโยบาย ลกัษณะการส่ือขอ้ความดงักล่าวจึงส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ของการน านโยบายไปปฏิบติั นอกจากน้ียงัส่งผลทางออ้มต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ การส่ือข้อความมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน ทศันคติของผูป้ฏิบติังาน และโครงสร้างของระบบราชการ โดยความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การส่ือขอ้ความกบัผลการน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวพนักบัปัจจยัทั้งสามในกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 

(2) ทรัพยากรขององค์การ ทั้ งบุคลากร/ผู ้ปฏิบัติงาน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และ
สารสนเทศ ต่างก็มีความสัมพนัธ์ต่อผลการน านโยบายไปปฏิบติั แมว้า่ผูป้ฏิบติังานจะมีความเขา้ใจ
อยา่งดีในวตัถุประสงค์และแนวทางการปฏิบติังานผา่นทางการส่ือขอ้ความ แต่ถา้ผูป้ฏิบติังานขาด
ปัจจยัทางการบริหารข้างต้น ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของนโยบาย 
ผูบ้ริหารซ่ึงรับผิดชอบในความส าเร็จของนโยบาย จึงตอ้งจดัหาทรัพยากรมาให้พร้อมตามความ
ตอ้งการในช่วงเวลาหน่ึงๆ ตามก าหนดเวลาท่ีวางแผนไว ้

(3) ทัศนคติของผูป้ฏิบัติงาน มีความส าคัญต่อผลการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ
ผูป้ฏิบัติงานซ่ึงมีความสามารถและมีความเข้าใจในนโยบายอย่างแท้จริง ตรงตามท่ีผูก้  าหนด
นโยบายปรารถนา อาจใช้ ดุลยพิ นิ จในการน านโยบายไปปฏิบั ติตามทัศนคติของตน 
นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผลประโยชน์ขององค์การท่ีตนสังกัดอยู ่
สถานการณ์เช่นน้ีย่อมส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ีเบ่ียงเบนไปจากวตัถุประสงคแ์ละแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบาย ทศันคติของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อนโยบายยอ่มส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อการน านโยบายไปปฏิบติั 

(4) โครงสร้างของระบบราชการ ได้แก่ ระเบียบข้อบงัคบั มาตรฐานหรือแบบแผนการ
ปฏิบติังาน การแบ่งส่วนงานขององค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์การ และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เหล่าน้ีล้วนมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั แมว้า่ผูป้ฏิบติังานจะมีทศันคติดา้นบวกต่อนโยบาย ทรัพยากร
มีจ านวนท่ีเพียงพอ และการส่ือขอ้ความเป็นไปเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งแลว้ก็ตาม 

3) ตวัแบบกระจายอ านาจ ซ่ึง Cheema & Romdimelli (1983) ไดพ้ฒันาตวัแบบน้ีเพื่อศึกษา
แผนงานการกระจายอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบติัในเอเชีย โดยให้ความส าคญักบัสมรรถนะ
ขององคก์ารทอ้งถ่ินในการพฒันาชนบท ผลการศึกษาปรากฏวา่ ปัจจยั 4 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังาน และผลกระทบของการน าแผนงานการกระจายอ านาจไปปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 
เง่ือนไขทางสภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารทรัพยากรขององค์การท่ีน าแผนงานไป
ปฏิบติั และคุณลกัษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(1) เง่ือนไขทางสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ในท่ีน้ีปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสังคมหมายถึง รูปแบบทาง
การเมือง โครงสร้างการก าหนดนโยบาย ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม
ผลประโยชน์ของแผนงานต่อองค์การ และความพอเพียงของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ซ่ึง
ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร ความเช่ือมโยงระหวา่งองคก์ร และการจดัการเชิงบูรณาการ ปัจจยัเหล่าน้ีมี
ความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลต่อปัจจยัในการน านโยบายไปปฏิบติั  ตามตวัแบบการกระจายอ านาจ
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์การ ทรัพยากรขององคก์าร คุณลกัษณะและสมรรถนะของหน่วย
ปฏิบติังาน รวมทั้งมีความสัมพนัธ์/อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน และผลกระทบต่อชุมชน/สังคม/
ประเทศโดยตรงและโดยออ้ม ยิ่งกว่าน้ีผลการปฏิบติังาน และผลกระทบของนโยบาย ยงัส่งผล
สะทอ้นกลบัไปสู่เง่ือนไขทางสภาพแวดลอ้มอีกต่อหน่ึงเง่ือนไขทางสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีอาจเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนหรือปัจจยัขดัขวางต่อความส าเร็จของนโยบาย 

(2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์าร ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั หน่วยงานองคก์าร
ท่ีเก่ียวข้องหลายๆ ฝ่ายจะต้องปฏิสัมพนัธ์และประสานงานกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์การ
ภาครัฐระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน และหน่วยงานหรือองค์การภาคประชาชน เช่น 
องค์การพฒันาเอกชน กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล เป็นตน้ หน่วยงาน/องค์การเหล่าน้ีอาจม
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะถูกควบคุม และประเมินผลการปฏิบติังานโดยหน่วยงานระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
ปัจจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารมีความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์การน้ีเก่ียวข้องอย่างมากกับปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของ
นโยบาย ความเหมาะสมของการมอบหมายหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงาน/องค์การท่ีรับผิดชอบระเบียบ
และมาตรฐานในการด าเนินงานตามนโยบาย การจดัสรรงบประมาณ การประเมินผลนโยบาย การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างองค์การในระดับต่างๆ และการได้รับการสนับสนุนด้านกิจกรรมของ
โครงการ/แผนงาน/นโยบาย จากผูบ้ริหารระดบัสูงขณะด าเนินงานตามนโยบาย 

(3) ทรัพยากรขององคก์ารท่ีน าแผนงานไปปฏิบติั องคก์ารท่ีไดรั้บมอบหมายใหน้ านโยบาย 
หรือแผนงาน หรือโครงการไปปฏิบติั ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ดา้นอ านาจหน้าท่ี
ในขอบเขตท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงาน เช่น อ านาจในการวางแผน อ านาจในการจัดสรร
ทรัพยากร เป็นต้น การสนับสนุนจากนักการเมือง ผูบ้ริหารระดับสูงและระดับรองๆ ลงมาท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นส่ิงส าคญัมาก โดยเฉพาะกรณีการถ่ายโอนอ านาจให้หน่วยงาน/องค์การท่ีน านโยบาย
ไปปฏิบติั มกัเกิดการต่อตา้นหรือขดัขวางจากผูป้ฏิบติังาน/หน่วยงาน ซ่ึงไดรั้บมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีนั้นอยูก่่อนแลว้ ขณะเดียวกนัผูป้ฏิบติังาน/หน่วยงานซ่ึงไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีท่ีถ่าย
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โอนมาอาจไม่มีความพร้อมดา้นทรัพยากร ท าให้เกิดความลงัเลใจท่ีจะใชอ้  านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย
มาใหม่ 

(4) คุณลกัษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบติังาน เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการ
น านโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการไปปฏิบติัจนสัมฤทธิผล คุณลกัษณะและสมรรถนะของ
หน่วยปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

4.1) ทกัษะของผูป้ฏิบติังานทั้งดา้นการจดัการ ดา้นเทคนิค และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
4.2) การประสานงาน การควบคุม และการตดัสินใจเชิงบูรณาการของผูป้ฏิบติังาน 
4.3) ความผกูพนัของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน กบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย หรือ

แผนงาน หรือโครงการ 
4.4) ภาวะผูน้ าในการบริหารงาน 
4.5) ต าแหน่งของหน่วยปฏิบติังานในล าดบัชั้นของสายการบงัคบับญัชา 
4.6) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของหน่วยปฏิบติังานกบักลุ่มเป้าหมาย ทั้งกบัหน่วย

ปฏิบติังานอ่ืนภายในองคก์าร และกบัหน่วยงาน/องคก์ารภาคประชาชนภายนอกองคก์าร 
4.7) การส่ือข้อความภายในองค์การ และการสนับสนุนจากผู ้บ ริหารและ

นกัการเมือง 
ในส่วนของผลการปฏิบติังาน และผลกระทบของนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการนั้น

จะตอ้งท าการวดัผลของนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ โดยประเมินผลการน านโยบายไป
ปฏิบัติด้วยตัวแบบการกระจายอ านาจ ซ่ึงด าเนินการได้ 2 วิธีการ คือ วิธีการประเมินโดยอิง
วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม 
และผลการพฒันาโดยอิงวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ียอมรับกนัทัว่ไป ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การน านโยบายไปปฏิบติัท่ีกล่าวมา 4 ปัจจยั เป็นตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์ หรืออิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานและผลกระทบของนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการซ่ึงเป็นตวัแปรตาม ในการ
ประเมินผลจะตอ้งสร้างตวัช้ีวดัของผลการปฏิบติังาน และผลกระทบของนโยบาย หรือแผนงาน 
หรือโครงการ เช่น การเพิ่มข้ึนของผลิตภาพ การกระจายความเสมอภาค และการให้ความยุติธรรม
มากข้ึน การเพิ่มโอกาสในการจา้งงาน การมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มข้ึน 
การลดช่องว่างหรือความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค และการขยายโอกาสในการเขา้รับ
บริการจากหน่วยปฏิบติังานหรือองคก์ารของรัฐบาล 

4) ตวัแบบกระบวนการ ซ่ึง Alexander (1985) ได้กล่าวว่า การศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบติัในมิติของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัมีหลายวิธีการ และแต่ละวิธีการอาจเหมาะสม
กบัการวิเคราะห์ เพื่อวตัถุประสงค์ประการใดประการหน่ึง การศึกษากระบวนการการน านโยบาย
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ไปปฏิบัติส่วนใหญ่ช่วยสร้างความเข้าใจบางส่วน โดยมักใช้วิธีการนิยามแนวความคิดของ
กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ีเช่ือมแนวความคิดกบักิจกรรมของนโยบาย หรือแผนงาน 
หรือโครงการเข้าด้วยกัน ประกอบกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติมีความ
ซับซ้อน เทคนิคการค านวณความน่าจะเป็นท่ีใช้คาดคะเนผลของนโยบาย หรือแผนงาน หรือ
โครงการ และเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน ก็ไม่สามารถสร้างความเข้าใจ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัในลักษณะภาพรวม เพราะยงัไม่มีกรอบทัว่ไปท่ีจะสามารถ
พรรณนา และอธิบายกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบติัทั้งกระบวนการไดช้ดัเจน การน าตวั
แปร/ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานบางตวัท่ีมีความส าคญัมาใชใ้นการศึกษา ท าให้มุมมองของ
การศึกษาขาดความสมบูรณ์ และไม่สามารถสร้างมุมมองแบบภาพรวม จากข้อจ ากดัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ Alexander จึงพยายามเสนอตวัแบบกระบวนการนโยบาย-แผนงานและการน าไปปฏิบติั 
หรือเรียกสั้ นๆ ว่า ตวัแบบกระบวนการ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนตวัแบบให้สอดคล้องกับแต่ละ
สถานการณ์ ตวัแบบน้ีสามารถสะทอ้นความหลากหลายของบริบทของนโยบายระดบัต่างๆ ของการ
ปฏิบติังานตามนโยบาย ปัจจยัต่างๆ ในขั้นตอนของการก่อตวัของนโยบาย รวมทั้งการก าหนด
นโยบายท่ีมีผลต่อเน่ืองถึงตัวนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนงาน/โครงการในขั้นตอนการน า
นโยบายไปปฏิบติั 

ทั้งน้ีปัจจยัต่างๆ ในตวัแบบกระบวนการมีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
(1) ปัจจยักระตุน้ หมายถึง การตระหนกัหรือรับรู้ในปัญหาท่ีเพิ่งเกิดใหม่หรือปัญหาของ

นโยบายท่ีก าลงัด าเนินงานอยู่ การวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนการระบุวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ี
ตอ้งการยกร่าง หรือตอ้งการปรับเปล่ียนวตัถุประสงคเ์ดิมของนโยบายท่ีก าลงัด าเนินงาน 

(2) นโยบาย เม่ือไดนิ้ยามวตัถุประสงคข์องนโยบายหน่ึงๆ ท่ีตอ้งการยกร่างแลว้ และมีการ
ก าหนดวธีิการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นๆ  

(3) แผนงาน คือ ชุดของกิจกรรมหรือการกระท า ทรัพยากร สถานท่ีด าเนินงาน เพื่อ
ด าเนินการกบัประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น 

(4) การปฏิบัติ  คือ กลุ่มของกิจกรรมเพื่อด าเนินงานให้ว ัตถุประสงค์ของแผนงาน
สัมฤทธิผลตามท่ีก าหนดไว ้

ขั้นตอนต่างๆ ในตวัแบบกระบวนการ ได้รับผลกระทบจากลกัษณะบางประการของชั้น
ตอนท่ีกล่าวมาแลว้ แต่ละขั้นตอนไม่ไดเ้สร็จส้ินเฉพาะในขั้นตอนนั้นๆ และอาจถูกคัน่ดว้ยปัจจยั
ต่างๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายเทคนิคหน่ึงอาจน ามาใช้ในขั้นตอนของกระบวนการ
นโยบายมากกวา่ 1 ขั้นตอน ไดแ้ก่ เทคนิคเดลฟี เป็นตน้ ความซบัซ้อนของปัจจยัต่างๆ ยอ่มมีผลต่อ
กระบวนการนโยบายโดยรวม แต่ตวัแบบกระบวนการช่วยแสดงใหเ้ห็นความต่อเน่ืองเช่ือมโยงของ
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ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตามล าดบั ในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหว่างขั้นตอนอาจมีการพิจารณา
ทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปได้ในทุกจุดเช่ือมโยงในกระบวนการ นอกเหนือจากน้ียงัใช้วิเคราะห์
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนในระบวนการก าหนดนโยบาย จุดเช่ือมโยงของแต่ละขั้นตอนและผลยอ้ม
กลบัท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการ 

(5) ตวัแบบทัว่ไปของ Mazmanian & Sabatier (1983) โดยทั้ง Mazmanian & Sabatier ได้
พฒันาตวัแบบน้ีโดยจ าแนกปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัออกเป็น 3 
กลุ่มคือ ความยากง่ายของปัญหา สมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างของกระบวนการ
การน านโยบายไปปฏิบติัและสภาพแวดล้อม หรือปัจจยัท่ีไม่ใช่กฎหมาย ท่ีมีผลต่อขั้นตอนของ
กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. 2543, หน้า 470) กล่าวคือ กรอบ
แนวความคิดดงักล่าวของ Mazmanian & Sabatier เป็นขอ้เสนอทัว่ไปท่ีจะน ามาศึกษากระบวนการ
การน านโยบายไปปฏิบติั จึงเรียกวา่ ตวัแบบทัว่ไปของกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติั หรือ
เรียกสั้นๆ วา่ ตวัแบบทัว่ไป 

ทั้งน้ี Mazmanian & Sabatier (1989) (อา้งถึงในสมบติั ธ ารงธัญวงศ.์ 2543, หน้า 472-474) 
ไดอ้ธิบายปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) ความยากง่ายของปัญหา นโยบายส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคมุ์่งแกไ้ขปัญหาพื้นฐานหรือ
ปัญหาท่ีมีระดบัความซับซ้อน และเป็นท่ีเขา้ใจได้ง่ายหรือยากแตกต่างกนั ลกัษณะของปัญหาท่ี
ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั เช่น ปัญหาด้านเทคนิค ปัญหาท่ีนโยบายมุ่งแก้ไขเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนักบัปัญหาอ่ืน ปัญหาท่ีนโยบายมุ่งแก้ไขเปล่ียนแปลงไป พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย จ านวนกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย ขอบเขตของการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย เป็นตน้ 

(2) สมรรถนะของกฎหมาย ในการก าหนดโครงสร้างของกระบวนการการน านโยบายไป
ปฏิบติั เม่ือมีการประกาศใช้นโยบายสาธารณะแลว้ ก็หมายความวา่ กฎหมายต่างๆ ค าสั่งของฝ่าย
บริหาร และค าพิพากษาของศาลสามารถน าไปก าหนดโครงสร้างของกระบวนการการน านโยบาย
ไปปฏิบติั โดยผา่นกลไกต่างๆ ไดแ้ก่ กรอบของวตัถุประสงคข์องนโยบายหน่วยปฏิบติังาน/องคก์าร
ท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ี ทศันคติของผูป้ฏิบติังานตามนโยบาย กฎระเบียบท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูไ้ดรั้บ
ผลได้หรือผลเสียจากนโยบาย เข้าไปมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้ น ในการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ถ้าวตัถุประสงค์ของนโยบายชัดเจน หน่วยปฏิบติังาน/องค์การใน
ระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการน านโยบายไปปฏิบติั มีการจดัสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงาน/องคก์ารอยา่งเพียงพอ ผูป้ฏิบติังานมีทศันคติท่ีเห็นพอ้งและเต็มใจใน
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การน านโยบายไปปฏิบติั ผูไ้ดรั้บผลไดห้รือผลเสียจากนโยบายสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่างๆ ของนโยบายบาย ยอ่มท าใหเ้กิดสัมฤทธิผลของนโยบาย 

(3) สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่กฎหมายไดแ้ก่ 
ความร่วมมือ/การสนบัสนุนจากมติมหาชนหรือประชาชน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบดา้นลบจากนโยบาย/
ผูซ่ึ้งเสียประโยชน์จากนโยบาย ถ้านโยบายด าเนินงานจนสัมฤทธิผล และการเป ล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบติั 

ปัจจัยทั้ งสามเป็นตัวแปรอิสระท่ี มี อิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซ่ึ งได้แก่  ขั้ นตอนของ
กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติัอนัประกอบดว้ย ผลผลิตนโยบายของหน่วยปฏิบติังาน เป็น
ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง 
กฎหมายท่ีดีเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ฏิบัติงานตามนโยบาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
สภาพการณ์ท่ีพึงปรารถนาเม่ือฝ่ายการเมืองให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มท่ี ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวย การสนับสนุนจากผูก้  าหนด
นโยบาย และประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ทศันคติ และทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมายของ
นโยบาย รวมทั้งภาวะผูน้ า และความผูกพนัของผูป้ฏิบติังานตามนโยบาย มีอิทธิพล/ความสัมพนัธ์
กบัผลผลิตจากนโยบายของหน่วยปฏิบติังาน อีกทั้งขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตดัสินใจของหน่วยปฏิบติังานซ่ึงน าไปสู่ผลผลิตนโยบายการ
ปฏิบติัตามผลผลิตนโยบายซ่ึงเป็นการตดัสินใจของหน่วยปฏิบติังาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
การตดัสินใจของหน่วยปฏิบติังาน การรับรู้ของผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัผลกระทบของผลผลิตนโยบาย 
และการประเมินผลกฎหมายท่ีน ามาก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั เพื่อ
ปรับปรุงเน้ือหาสาระของกฎหมาย 
 

2.1.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะ  
ฐิติมา พูลเพชร และพิทกัษ ์ศิริวงศ ์(2559, หนา้ 93-102) ศึกษาเร่ือง “สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการในการแต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาชายรักชายท่ีแต่งกายข้ามเพศ : กรณีศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแห่งหน่ึง” พบวา่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ในการแต่งกายเคร่ืองแบบนกัศึกษาของนกัศึกษาชาย รักชายท่ีแต่งกายขา้มเพศ 2) น าเสนอแนวทาง
ในการก าหนด การแต่งกายเคร่ืองแบบนกัศึกษาของนกัศึกษาชายรักชายท่ีแต่งกายขา้มเพศ การวิจยั
น้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีวทิยา การสนทนากลุ่ม เพื่อหาขอ้สรุปจากนกัศึกษาชายรักชายท่ี
แต่งกายขา้มเพศ ในเร่ืองของสภาพปัญหาและความตอ้งการในการแต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษา 
ของวิทยาลยัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง 
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และเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกต การจดบนัทึก และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจยัพบว่า 1) นักศึกษา
ชายรักชายท่ีแต่งกายขา้มเพศ มีความอึดอดัใจในการแต่งกาย ตามระเบียบของวิทยาลยั การขาด
ความมัน่ใจในบุคลิกของตนเอง การแต่งกายชุดนกัศึกษาชาย ท าใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกกา้วร้าว เม่ือ
เพื่อนนกัศึกษาชายพูดหยอกลอ้ ส่วนความตอ้งการในการแต่งกาย เคร่ืองแบบนกัศึกษา ชายรักชาย 
นกัศึกษาชายรักชายตอ้งการแต่งกายเป็นแบบนกัศึกษาหญิงทัว่ไปรวมทั้งในการรับวุฒิบตัร เม่ือจบ
การศึกษา 2) แนวทางของวิทยาลัยได้มีการก าหนด กฎระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาของ
นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงเท่านั้น แต่ถ้ามีนักศึกษาชายรักชาย ผ่านการผ่าตดัแปลงเพศมา
สมคัรเรียน ตอ้งมีการแจง้ท่ีเป็นทางการจากผูป้กครอง พร้อมทั้งเอกสารทางการแพทยท่ี์ระบุถึงการ
แปลงเพศ และตอ้งมีการปรับกฎระเบียบต่อไป 

กนกนนัท์ ศรีคชา และวริยา ล ้ าเลิศ (2558, หน้า 9-21) ศึกษาเร่ือง “การรับรองสถานะทาง
กฎหมายศึกษา กรณีการใช้ค  าน าหน้านามของบุคคลท่ีแปลงเพศ” พบว่า การรับรองสถานะทาง
กฎหมาย กรณีการใช้ค  าน าหน้านามของบุคคลท่ีแปลงเพศ เป็นการศึกษาทั้ งในด้านของหลัก
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพของบุคคลแปลง
เพศวา่มีอยูอ่ยา่งไร และสามารถใช้สิทธิเสรีภาพท่ีตนมีอยูน่ั้นไดใ้นทางใดบา้ง การคน้ควา้ทั้งความ
เป็นมาว่าการแปลงเพศนั้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากจุดใด โดยรวมถึงความนึกคิดของคนในสังคมทั้งใน
สมยัโบราณและในสมยัปัจจุบนัวา่มีความคิดเห็นเก่ียวกบับุคคลท่ีแปลงเพศนั้นอยา่งไร การศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ น้ีก็เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงนิยามความหมายท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
นั้นว่าหมายถึงกลุ่มบุคคลประเภทใดบ้าง และมีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร ซ่ึงจะต้องมีการให้
ความหมายอย่างชดัเจน ศึกษาถึงหลกักฎหมายสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกบัหลกัสิทธิขั้นพื้นฐานและ
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรับรองสิทธิและสถานะในทางกฎหมายให้แก่บุคคลผู ้มีความ
หลากหลายทางเพศรวมถึงหลกักฎหมาย หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขของกฎหมายไทยท่ีเป็นปัญหาใน
การรับรองสถานะทางกฎหมายของผูแ้ปลงเพศในปัจจุบนั อธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคของการท่ี
ยงัมิได้มีการบญัญติักฎหมายเพื่อการรับรองสิทธิแก่บุคคลผูมี้ความหลากหลายทางเพศไวอ้ย่าง
ชดัเจนวา่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมภายใตก้ฎหมายแก่บุคคลดงักล่าวอยา่งไร ตลอดจนความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาและการบญัญติักฎหมายเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นไปและสภาพ
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยท่ีบทบญัญติัทางกฎหมายควรจะมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กับ
แนวทางปฏิบติัทางการแพทย ์ซ่ึงหลักเกณฑ์ทางการแพทยเ์ก่ียวกับผูท่ี้จะผ่าตดัแปลงเพศ ก็คือ 
ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเร่ือง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลง
เพศ พ.ศ. 2552 ท่ีวา่ดว้ยหลกัเกณฑข์องผูท่ี้จะท าการผา่ตดัแปลงเพศ และแนวทางการปฏิบติัส าหรับ
จิตแพทยใ์นการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาเอกลกัษณ์ทางเพศ พ.ศ. 2552 โดยราชวิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่ง
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ประเทศไทย ซ่ึงหลกัเกณฑ์ท่ีผูต้อ้งการผ่าตดัแปลงเพศควรจะตอ้งปฏิบติั คือ หลกัเกณฑ์ตามแนว
ทางการปฏิบติัส าหรับจิตแพทยใ์นการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาเอกลกัษณ์ทางเพศ โดยในล าดบัแรกท่ี
ตอ้งให้ผูท่ี้มีปัญหาในดา้นน้ีเขา้พบจิตแพทยเ์พื่อท่ีจะไดท้  าการพูดคุยกบัผูป่้วยก่อน เพราะบุคคลนั้น
อาจไม่ต้องท าการรักษาโดยการแปลงเพศเสมอไป แต่ถ้าบุคคลนั้นต้องการท่ีจะแปลงเพศ และ
จิตแพทยล์งความเห็นใหท้ าการผา่ตดัได ้บุคคลนั้นก็สามารถท่ีจะท าการผา่ตดัแปลงเพศได ้
 ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ (2543) ศึกษาเร่ือง “สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตาม 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : วเิคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย” พบวา่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2540 ไม่มีบทบญัญติัใด ท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพแห่งความพึงพอใจทางเพศ ของบุคคล
รักร่วมเพศชายไว ้ถึงแมว้า่ความพึงพอใจทางเพศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเกิดข้ึนและติดตวัมนุษยม์า
ตั้ งแต่เกิด และถือเป็นสิทธิส่วนตัว ซ่ึงไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้ และรัฐจะต้องให้ความ
คุม้ครองดว้ย จากการศึกษาพบว่าเม่ือรัฐธรรมนูญไม่รับรองสิทธิและเสรีภาพ แห่งความพึงพอใจ
ทางเพศของบุคคลรักร่วมเพศ กฎหมายล าดบัรองจึงไม่สามารถบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพ ของ
บุคคลรักร่วมเพศชายได ้ไม่วา่จะเป็นการจดทะเบียนการอยูร่่วมกนั การให้สิทธิไดรั้บสวสัดิการท่ี
จ าเป็นจากภาครัฐและเอกชน สิทธิในการเป็นผูอุ้ปการะบุตรโดยสายเลือด สิทธิไดรั้บการลดหยอ่น
ภาษี สิทธิในการรับมรดกจากคู่รักในฐานะทายาทโดยธรรม สิทธิไดรั้บความคุม้ครองในทางแพง่ใน
ชีวิตความเป็นส่วนตวั และทรัพยสิ์นจากการถูกละเมิดของบุคคลภายนอก รวมถึงการไดรั้บความ
คุม้ครองในชีวติและร่างกายตามกฎหมายอาญา วทิยานิพนธ์เล่มน้ีไดว้จิยัในลกัษณะการวจิยัเอกสาร 
และวจิยัภาคสนามเพื่อการหาขอ้มูลเก่ียวกบั ทศันคติของนกักฎหมาย แพทย ์บุคคลทัว่ไปและบุคคล
รักร่วมเพศ โดยมุ่งศึกษาประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั สิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักร่วมเพศ 
ซ่ึงได้ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะจากการศึกษาว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ควรบญัญติั
รับรองสิทธิและเสรีภาพความพึงพอใจทางเพศ ของบุคคลไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และแกไ้ขกฎหมายล าดบัรองใหเ้กิดความสอดคลอ้ง กบัรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพความ
พึงพอใจทางเพศของบุคคล ทั้งน้ีการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบกระเทือน ต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนดว้ย 

จนัฑนา จินดาถาวรกิจ (2556) ศึกษาเร่ือง การโฆษณาสถานพยาบาล ตามพระราชบญัญติั
สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 พบวา่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ เก่ียวกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและการโฆษณา ศึกษากฎหมายและประกาศ ศึกษาปัญหาการกระท าความผิด
เก่ียวกบัการโฆษณา ศึกษาวิเคราะห์เปรียบกบักฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 
น ามาสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เสนอต่อกรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพวิธีการศึกษา เนน้การศึกษาวิจยัขอ้มูลจากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ โดย
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การรวบรวมข้อมูลจากรายงานการกระท าความผิดของสถานพยาบาลเอกชนท่ีถูกด าเนินค ดี
ยอ้นหลัง 3 ปี  น ามาสรุป และวิเคราะห์ผล เพื่อให้มีความครอบคลุมประเด็นการศึกษาตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดผลการศึกษาพบวา่ มีการกระท าความผิดตามมาตรา 38 ซ่ึงออกเป็นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา
สถานพยาบาลท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขอ้ 4.6 การใชข้อ้ความหรือรูปภาพโออ้วดเกินจริง รองลงมาคือ ขอ้ 
4.7 การโฆษณากิจการ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ หรือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ข้อ 4.18 การให้ส่วนลด ข้อ 4.6 เป็นการกระท าความผิดร่วมกับข้ออ่ืนมากท่ีสุด ทั้ งน้ี  ยงัพบ
สถานพยาบาลมีการกระท าความผิดในมาตราอ่ืนๆ ดว้ย ไดแ้ก่ มาตรา 31 ไม่แสดงใบอนุญาตไวใ้น
ท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย มาตรา 32 (3) ไม่แสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล และมาตรา 35 (1) ไม่จดัให้มี
ผูป้ระกอบวิชาชีพอยูใ่นเวลาท าการตามท่ีกฎหมายก าหนด ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาเห็นสมควร
จดัให้มีการแจง้ให้สถานพยาบาลรับทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยยกกรณีตวัอย่างท่ี
กระท าความผดิและถูกลงโทษ ตรวจสอบสถานพยาบาลท่ีไดรั้บอนุญาตโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีทุกปี 
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือให้ประชาชนรับทราบ รู้เท่าทนักลยุทธ์การโฆษณาและแจง้เบาะแสผูก้ระท า
ความผิดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ให้มีหมวดวา่ดว้ยการโฆษณาให้มี
ความชดัเจน ครอบคลุม และเพิ่มบทก าหนดโทษใหสู้งข้ึน 
 

2.1.5 สรุปองค์ประกอบของตัวช้ีวดัการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ  
สรุปองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ ไดด้งัตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบตวัช้ีวดัการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ 

ตวัช้ีวดัการวเิคราะห์ 
นโยบายสาธารณะ 

Van Horn & 
Van Meter 
(1975) 

Edwards 
 

(1980) 

Cheema & 
Romdimelli 

(1983) 

Alexander  
 

(1985) 

Mazmanian 
& Sabatier 

(1989) 

1. ความชัดเจนของวตัถุประสงค์
ของนโยบาย 

     

2. ทรัพยากรพ้ืนฐานขององค์กร 
(สมรรถนะขององค์กร ได้แก่ 
บุ คลากร งบประมาณ  วัส ดุ
อุปกรณ์)  

     

3. การส่ือสาร      
4. การบงัคบัใชก้ฎหมาย      
5. ความยืดหยุ่นของโครงสร้าง

องคก์ร (การกระจายอ านาจ) 
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ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบตวัช้ีวดัการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัการวเิคราะห์ 
นโยบายสาธารณะ 

Van Horn & 
Van Meter 
(1975) 

Edwards 
 

(1980) 

Cheema & 
Romdimelli 

(1983) 

Alexander  
 

(1985) 

Mazmanian 
& Sabatier 

(1989) 

6. เง่ือนไขทางการเมือง      
7. เง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ      
8. ทัศนคติของผู ้ปฏิบัติงานและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

9. การกระตุ ้นให้เกิดการรับรู้ถึง
ความส าคญัของนโยบาย 

     

10. เท ค นิ ค และวิ ธี ก าร ใน ก าร
ด าเนินการ 

     

11. ความซบัซอ้นของปัญหา      
12. ผลกระทบของนโยบาย      
 

จากการเปรียบเทียบองคป์ระกอบตวัช้ีวดัการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะพบวา่ ตวัแบบการ
เคราะห์นโยบายของนักวิชาการทั้งหมด ได้แก่ Van Horn & Van Meter (1975); Edwards (1980) 
Cheema & Romdimelli (1 9 8 3 ) ; Alexander (1 9 8 5 ) ; Mazmanian & Sabatier (1 9 8 9 )  ต่ า ง ใ ห้
ความส าคญักบัตวัช้ีวดัท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องนโยบาย  ทรัพยากร
พื้นฐานขององค์กร (สมรรถนะขององค์กร ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์) การส่ือสาร 
การบังคับใช้กฎหมาย ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กร (การกระจายอ านาจ) เง่ือนไขทาง
การเมือง เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ ทศันคติของผูป้ฏิบติังาน การกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ถึง
ความส าคัญของนโยบาย เทคนิคและวิธีการในการด าเนินการ ความซับซ้อนของปัญหา และ
ผลกระทบของนโยบาย 

อย่างไรก็ดีในการศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” พบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงด้าน
นโยบายรัฐกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอย่างชัดเจน ไดแ้ก่  1. ความ
ชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย  2. การส่ือสาร  3. การบังคับใช้กฎหมาย  4. เง่ือนไขทางการเมือง   
5. เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ  และ  6. ทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมดดงักล่าวมีงานวชิาการรองรับ ดงัน้ี 
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1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย พิจารณาไดจ้ากงานของ  Van Horn & Van Meter (1975); 
Cheema & Romdimelli (1983); Alexander (1985) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้ น ความชัดเจนของ
วตัถุประสงคข์องนโยบายสะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจากวตัถุประสงคข์องนโยบาย
สาธารณะท่ีชดัเจนเป็นการสะทอ้นถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเป้าหมาย ความตอ้งการ และความจ าเป็นใน
การก าหนดนโยบายรัฐเร่ืองนั้น  ๆการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติัจ าเป็นตอ้งด าเนินการในระดบัโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของนโยบาย  โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายจะบุให้เห็นถึงเน้ือหาสาระท่ีสามารถ
แปลงไปสู่การปฏิบติัได ้รวมถึงความคาดหวงัถึงผลส าเร็จท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของนโยบาย
รัฐนั้น  ๆความส าเร็จหรือความลม้เหลวของนโยบายหน่ึง  ๆจึงสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องนโยบายอยา่งเล่ียง
ไม่ได ้

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ วณิฎา ศิริวรสกุล และวชัรินทร์ อินทรพรหม (2561, หนา้ 
203-209) ศึกษาพบวา่ ดา้นวตัถุประสงค์ของนโยบายหมู่บา้นรักษาศีล 5 ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจงัหวดัลพบุรี ส่วนในงานของเวชสุวรรณ อาจวิชัย (2561, หน้า 
494-501) ช้ีให้เห็นว่า ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติักรณี
ยุทธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี และในงานของ
พรรณสุภา โพธ์ิยอ้ย และณัฐกริช เปาอินทร์ (2561, หนา้ 132-151) สะทอ้นให้เห็นวา่ เป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของนโยบายส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสภาวฒันธรรมไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษาสภาวฒันธรรมต าบล จงัหวดัสมุทรสาคร รวมทั้งงานของ เวชสุวรรณ อาจวิชยั (2561, 
หนา้ 494-501) เป็นตน้ 

2. การส่ือสาร พิจารณาได้จากงานของ  Van Horn & Van Meter (1975); Edwards (1980); Cheema & 
Romdimelli (1983) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้ น การส่ือสารสะท้อนความเช่ือมโยงกับประเด็นใน
การศึกษาเน่ืองจาก  การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รมีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายหน่ึง  ๆเสมอ โดยการ
สร้างความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของนโยบายรัฐนั้นๆ จ าเป็นตอ้งมีการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบันโยบายตอ้งมีการรับรู้และความเขา้ใจท่ีตรงกนัและสอดคลอ้งกนั โดยการส่ือสารภายในองคก์ร
ทั้งส่วนท่ีก าหนดนโยบายและส่วนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติันั้นเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมถึง
เป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนาให้เกิดข้ึนจากนโยบายนั้ น ในขณะท่ีการส่ือสารภายนอกองค์กรคือการส่ือ
ความหมายของวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขา้ใจและการยอมรับร่วมกนัต่อนโยบายนั้น ซ่ึงถือเป็นประโยชน์
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในนโยบายรัฐท่ีเกิดข้ึน 

ดงัพบว่ามีงานวิจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ พรรณสุภา โพธ์ิยอ้ย และณัฐกริช เปาอินทร์ (2561, หน้า 
132-151) ศึกษาการติดต่อส่ือสารของนโยบายมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสภา
วฒันธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวฒันธรรมต าบล จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนงานของ เดชา  
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คนธภกัดี และคณะ (2561, หน้า 267-279) พบว่า การรับรู้นโยบายของผูบ้ริหารโรงพยาบาลและ
ผูป้ฏิบติังานปฐมภูมิมาจากการประชุมถ่ายทอดนโยบายเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียว ท าให้
มีความเข้าใจนโยบายท่ีแตกต่างกัน แต่มีความรู้สึกดีต่อนโยบายเน่ืองจากเป็นนโยบายท่ีให ้
ความส าคญักบัการบริการปฐมภูมิและส่งผลดีต่อประชาชน และ บุญมี โทท า, เสาวลกัษณ์ โกศล
กิตติอมัพร และสัญญา เคณาภูมิ (2561, หน้า 149-158) สะท้อนให้เห็นว่า การส่ือสารระหว่าง
องคก์ารและกิจกรรมในการน านโยบายไปปฏิบติั ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือขอ้ความไดช้ดัเจน 
ถูกตอ้ง ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในทิศทางท่ีตรงกนั ซ่ึงมีผลต่อการน านโยบายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุไปปฏิบัติ รวมทั้ งงานของ พัชรา เดชโฮม (2562, หน้า 133-148) พบว่า สภาพการน า
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องในเขตธนบุรี ตามตวัแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั ดา้นการส่ือขอ้ความ พบวา่ ไดรั้บนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จากตน้
สังกดั มีความชดัเจน เท่ียงตรง และมีความคงเส้นคงวาดา้นทรัพยากร 

3. การบั งคับใช้กฎหมาย  พิ จารณาได้จากงานของ Van Horn & Van Meter (1975); Cheema & 
Romdimelli (1983);  Mazmanian & Sabatier (1989) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น การบังคบัใช้กฎหมาย
สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพต่าง ๆ  อยา่งเป็น
รูปธรรมล้วนถูกก าหนดออกมาเป็นกฎหมายหรือระเบียบ ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการใช้อ านาจรัฐใน
กระบวนการตรากฎหมายนั้น ซ่ึงมีผลต่อการบงัคบัใชก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในนโยบายรัฐท่ีตราออกมาเป็น
กฎหมายนั้น  ๆดว้ย ความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมหรือประสิทธิผลของนโยบายหน่ึง  ๆท่ีตราเป็นกฎหมายแลว้
จึงสัมพนัธ์กบัการบงัคบัใช้กฎหมายในทางปฏิบติั โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันโยบายตอ้งเขา้ใจและยอมรับถึง
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนนโยบายรัฐหรือกฎหมายนั้น  ๆ

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ งานของขจี ดวงจกัร ณ อยุธยา และรัชยา ภกัดีจิตต์ (2562, 
หน้า 163-171) ท่ี ช้ีให้ เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายส่งผลต่อพฤติกรรมการเกิดอุบัติ เหตุมี
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัตามกฎหมายของ
ผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนงานของ พสธร จุฑามณี (2562, หน้า 
87-104) พบวา่ การให้ฝ่ายการเมืองกลุ่มหน่ึงเป็นผูมี้อ  านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขนั
ทางการคา้ หรือในทางปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายทางส านกังานฯ ยงัไม่ไดมี้การจดัท าขอ้มูลขนาด
ตลาดสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดและเผยแพร่ต่อสาธารณะตามท่ี
กฎหมายก าหนด ท าให้การติดตามพฤติกรรมอนัจะก่อให้เกิดการจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ท าได้
ยาก และส่งผลให้ไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายในหมวดป้องกนัการผกูขาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่วนในงานของ อนันต์ เพียรวฒันะกุลชัย (2562, หน้า 207-215) พบว่า เม่ือมีการยกเลิกการใช้
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รูปแบบของผูข้นส่งอ่ืนท่ีมีสถานะไม่ชัดเจนและจะต้องน าหลกัการตวัการ ตวัแทนมาใช้บงัคบั
แทนท่ีจะใชพ้ระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 บงัคบัจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
ขนส่งของทางทะเลมากกวา่ รวมทั้งงานของ สุรเชษฎ์ เดชมณี, สงวน ลือเกียรติบณัฑิต และสุนทรี 
ท ชยัสัมฤทธ์ิโชค (2563, หน้า 92-113) พบวา่ อุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีการโฆษณา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายทางวิทยุประเภทกิจการบริการทางธุรกิจในมุมมองของพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  พบวา่ อุปสรรคของการบงัคบัใชก้ฎหมายทางส่ือ
วิทยุ ประกอบดว้ย ทศันคติของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ความเช่ือวา่ เป็นปัญหาท่ีไม่มีทางแกไ้ด ้การให้
ความส าคญัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการจดัการปัญหาทางส่ือวทิยุ ความยากและความซบัซ้อนของ
ปัญหา ความพร้อมของบุคคลากรและองคก์รสนบัสนุนในการแกปั้ญหา 

4. เงื่อนไขทางการเมือง  พิ จารณาได้จากงานของ  Van Horn & Van Meter (1975); Cheema & 
Romdimelli (1983);  Mazmanian & Sabatier (1989) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้ น เง่ือนไขทางการเมือง
สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจากนโยบายสาธารณะถือเป็นผลผลิต (Output) ท่ีส าคญั
ของระบบการเมือง โดยมีรัฐบาลเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในประเด็นหน่ึง  ๆรัฐบาล
และกลไกของรัฐหรือระบบราชการจะก าหนดนโยบายรัฐตามความต้องการ (Demand) และการสนับสนุน
ผลกัดนั (Support) จากภาคส่วนทางสังคม รัฐบาลจึงมีบทบาทในการใชอ้ านาจรัฐเพื่อการจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่า
อนัส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายรัฐนั้น  ๆทั้งน้ีเง่ือนไข
ทางการเมืองจึงมีตวัแสดงแวดลอ้มท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลายกลุ่ม อาทิ รัฐบาล ระบบราชการ กลุ่ม
ผูไ้ดรั้บประโยชน์ กลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์ และหน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ รัฐบาลและส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายจึงมีบทบาทส าคญัใน
การก าหนดและผลกัดนันโยบายรัฐนั้นใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ วณิฎา ศิริวรสกุล และวชัรินทร์ อินทรพรหม (2561, หน้า 
203-209) ช้ีให้เห็นวา่การมีส่วนร่วมในนโยบายหมู่บา้นรักษาศีล 5 มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจงัหวดัลพบุรี สอดคล้องกับงานของ เวชสุวรรณ อาจวิชัย 
(2561, หนา้ 494-501)  การเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการน านโยบายไปปฏิบติั
กรณียทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี รวมทั้งงานของ 
อฐัวีร์ เอกนิธิวฒันา และศุภณัฏฐ์ ทรัพยน์าวิน (2562, หน้า 1229-1247) ท่ีศึกษาพบวา่ ความส าเร็จ
ของกระบวนการน านโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไปปฏิบติัเกิดข้ึน
จากการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษทัเอกชนในการ
จดัการพื้นท่ีสีเขียวให้สอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ี และงานของกมัปนาท พรพรหมวินิจ เกษมชาติ 



35 
 

นเรศเสนีย ์และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2560, หนา้ 1-17) ท่ีอธิบายวา่ การสนบัสนุนทางการเมืองมีผลต่อ
ประสิทธิผลการน า นโยบายพฒันาชุมชนไปปฏิบติัของเทศบาลในภาคตะวนัออก 

5. เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ  พิจารณาไดจ้ากงานของ  Van Horn & Van Meter (1975); Cheema 
& Romdimelli (1983);  Mazmanian & Sabatier (1989) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น เง่ือนไขทางสังคมและ
เศรษฐกิจสะท้อนความเช่ือมโยงกับประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก บริบททางสังคมและเศรษฐกิจล้วนมี
อิทธิพลต่อการสะทอ้นถึงความตอ้งการและการสนับสนุนต่อนโยบายหน่ึง  ๆซ่ึงรวมไปถึงการต่อตา้นหรือ
ปฏิเสธนโยบายรัฐนั้น  ๆดว้ยเช่นกนั อิทธิพลของค่านิยม วฒันธรรม และความตอ้งการของสังคม ประกอบกบั
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความตอ้งการของตลาดต่อสินคา้หรือบริการล้วนเป็นปัจจยัผลกัดนัให้รัฐ
จ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายรัฐให้สัมพนัธ์กบัเง่ือนไขเหล่าน้ี เพราะนโยบายรัฐตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่ในสังคม ดว้ยเหตุน้ีปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจจึงสัมพนัธ์กบัการเมืองไปพร้อมกนัดว้ย   

ดงัพบว่ามีงานวิจยัสนับสนุนได้แก่ งานของบุญมี โทท า และคณะ (2561, หน้า 149-158) ท่ี
อธิบายให้เห็นว่า เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หมายถึง การท่ีกลุ่มผูป้ฏิบัติงาน 
ประชาชน หรือบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย โดยแสดงออกดว้ยการสนบัสนุน 
หรือคดัคา้นนโยบายในสภาวะช่วงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น และงานของวณิฎา ศิริวรสกุล 
และวชัรินทร์ อินทรพรหม (2561, หน้า 203-209) ช้ีให้เห็นวา่ดา้นทศันคติหรือการยอมรับนโยบาย
หมู่บา้นรักษาศีล 5 ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของนโยบายหมู่บา้นรักษาศีล 5 
ของจงัหวดัลพบุรี สอดคลอ้งกบังานของ พชัรา เดชโฮม (2562, หน้า 133-148) ท่ีสะทอ้นว่า แนว
ทางการจดัการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบติั
ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนทางสังคม และงานของกมัปนาท พรพรหมวินิจ และคณะ 
(2560, หน้า 1-17) ท่ีอธิบายว่า ความร่วมมือของประชาชนมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย
พฒันาชุมชนไปปฏิบติัของเทศบาลในภาคตะวนัออก 

6. ทศันคติของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  พิจารณาไดจ้ากงานของ  Van Horn & Van 
Meter (1975);  Edwards (1980); Cheema & Romdimelli (1983) ;  Mazmanian & Sabatier (1989) โดยในทางทฤษฎี
และแนวคิดนั้น ทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นใน
การศึกษาเน่ืองจาก ผูท่ี้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้ นถือเป็นผูท่ี้ต้องท างานร่วมกับทุกภาคส่วนใน
กระบวนการนโยบาย  ทั้งในส่วนผูมี้อ านาจในการก าหนดนโยบาย ผูผ้ลกัดนันโยบาย และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในนโยบาย  ความคิดในการยอมรับและเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องนโยบายของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งลว้นส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของนโยบายเม่ือน าไปสู่การปฏิบติั  

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ นิภาพร รอดไพบูลย ์และคณะ (2562, หนา้ 22-43) ศึกษา
พบวา่ การน านโยบายการจดัการศึกษาเด็กต่างดา้วไปปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้นั้น หน่วยงาน
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ท่ีเก่ียวข้องก็สามารถแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามนโยบายได้และทัศนคติของผูบ้ริหาร พบว่า 
ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกต่อนโยบาย ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีการรับรู้และเขา้ใจ เกิดการยอมรับ และ
สามารถตอบสนองต่อนโยบายไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้การน านโยบายมาปฏิบติัประสบความส าเร็จได ้
ส่วนงานของ เดชา คนธภกัดี และคณะ (2561, หน้า 267-279) สะทอ้นให้เห็นวา่ การสร้างการรับรู้
ของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานปฐมภูมิต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวเป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความ เขา้ใจความรู้สึกความตอ้งการความคาดหวงัและน าไปสู่การปฏิบติัตรงตามวตัถุประสงคข์อง
นโยบาย ซ่ึงรวมถึงงานของ บุญมี โทท า และคณะ (2561, หน้า 149-158) ท่ีบ่งช้ีว่า ทศันคติของ
ผูป้ฏิบติังาน หมายถึง แนวความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อนโยบายเบ้ียยงัชีพ
สามารถน าไปสู่ผลของการน านโยบายไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคคื์อคุณภาพชีวติและการ
ด ารงอยู่ในชุมชนของผูสู้งวยัอย่างเหมาะสม และในงานของพชัรา เดชโฮม (2562, หน้า 133-148) 
พบวา่ ทศันคติของผูป้ฏิบติั พบวา่ มีวิธีการถ่ายทอดหรือส่งต่อนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่
การปฏิบติั เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบาย และดา้นโครงสร้างระบบราชการ พบวา่ มี
วธีิการหรือระเบียบปฏิบติั ท่ีจะสามารถท าให้การปฏิบติังานตามโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่
การปฏิบติัมีความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
2.2 แนวคิดภาพลกัษณ์องค์กร 

2.2.1 ความหมายและลกัษณะของภาพลกัษณ์องค์กร  
ค าวา่ “ภาพลกัษณ์” มาจากภาษาองักฤษค าวา่ “Image” โดยแต่เดิมมกัใช้ค  าวา่ “ภาพพจน์” 

ซ่ึงเป็นค าท่ีตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Figure of Speech” หมายถึง การพูดท่ีเป็นส านวนโวหารท าให้
นึกภาพ ทั้งน้ีปัจจุบนัค าว่า  “ภาพพจน์” และ “จินตภาพ” ได้ถูกน ามาใช้ให้มีความหมายตรงกับ
ภาษาองักฤษวา่ “Image” ซ่ึงนกัวิชาการในสาขาวชิาต่างๆ ทั้งทางนิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจต่าง
ให้ค  านิยามไวค้ลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ความคิด และความรู้สึกต่อ
ส่ิงหน่ึงๆ ท่ีเกิดข้ึนในใจของตนเองเก่ียวกับส่ิงนั้ นทั้ งในด้านท่ีดีและไม่ดี เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ (Kotler, 2001, p. 64; Anderson and Rubin; 1986, p. 53; 
Lesly, 1971, p. 120; Boulding, 1975, p. 91; Jefkins, 1977 , p. 14; เสรี วงษ์มณฑา, 2542; วิจิตร  
อาวะกุล, 2542)  

นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงค าว่า “ภาพลักษณ์องค์กร (Organizational Image)” จะพบว่า 
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างเร่ืองการส่ือสารในองค์กร (Organizational 
Communication) การส่ือสารในภาพรวมขององค์กรขนาดใหญ่ (Corporate Communication) ตรา
หรือเค ร่ืองหมายขององค์กรขนาดใหญ่  (Corporate Branding) การประชาสัมพันธ์  (Public 
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Relations) และการศึกษาองค์กรในมิติต่างๆ (Organization Studies) (Frandsen. 2017, pp.1796-
1797) ซ่ึ งสามารถสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์องค์กร  (Organizational Image) หมายถึง ความคิด 
ความรู้สึก และมุมมองของบุคคลทั้งภายในภายนอกองค์กรท่ีมีต่อองคก์รหน่ึงๆ ทั้งในดา้นท่ีดีและ
ไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ก็ได้ (Frandsen (2017, pp. 1795-1804; 
Leblanc & Nguyen; 1996, p. 45; Dowling, 1986)  

เม่ือพิจารณาถึงคุณลกัษณะของภาพลกัษณ์องค์กรนั้นพบว่า มีนักวิชาการแสดงทศันะไว้
คลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

Kotler (2000, p. 296) ได้กล่าวถึงภาพลกัษณ์องค์กรก็คือส่ิงท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวองค์กร
หรือผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์รหน่ึงๆ ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่  

1) ภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองค์กรหรือตวั
ธุรกิจ  

2) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อตรา
สินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง หรือเคร่ืองหมายทางการคา้ใดเคร่ืองหมายทางการคา้หน่ึงเท่านั้น แมบ้ริษทั
จะมีสินคา้หลายตราสินคา้หรือหลายยีห่อ้ท่ีเป็นบริษทัเดียวกนั แต่ตราสินคา้แต่ละช่ือก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
มีภาพลกัษณ์เหมือนกนั เพราะภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ถือวา่เป็นส่ิงเฉพาะตวัของตราสินคา้นั้น  

3) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารหรือสถาบนั ซ่ึงเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองค์กรเพียงส่วนเดียว 
ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่าย ดงันั้นภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึง
การบริหารและการด าเนินงานขององค์การทั้ งในแง่ 1.ระบบบริหารจดัการบุคลากร 2.ความ
รับผดิชอบต่อสังคม และ 3.การท าประโยชน์แก่สาธารณะ  

Jefkins (1993, pp. 14-19) กล่าวถึงลกัษณะของภาพลกัษณ์องคก์รไวด้งัน้ี  
1) ภาพลกัษณ์ซ้อน (Multiple Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีตั้งมาจากสมมติฐานว่าบุคคลใน

สังคมนั้ นมาจากแหล่งต่างๆ มีความรู้ ความคิด ความเช่ือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
การศึกษา และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีต่างกนั โดยเฉพาะการมีความรู้และประสบการณ์ต่อองค์กรต่างๆ นั้น
ยอ่มท าให้แต่ละบุคคลมองภาพลกัษณ์ขององคก์รหน่ึงๆ ใหเ้หมือนกนันั้นจึงเป็นไปไม่ได ้อีกทั้งใน
ตวับุคคลหน่ึงอาจมีทั้งภาพลกัษณ์ในทางบวกและภาพลกัษณ์ในทางลบไดเ้ช่นกนั  

2) ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึง
อาจเป็นภาพลกัษณ์เชิงลบหรือบวกก็ได ้จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดมาโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนาก็
ตาม หนา้ท่ีของผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ปัจจุบนัใหดี้ 
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3) ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็นภาพสะทอ้นถึงส่ิงท่ีองค์กรเป็นภาพท่ีคนใน
องคก์รมองเห็นตวัตนในภาพรวมขององคก์รผา่นมุมมองของผูบ้ริหารองคก์รนั้น 

4) ภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลักษณ์องค์กรของผู ้บริหารหรือ
พนกังานมีความประสงคท่ี์จะให้เกิดข้ึนจริงแก่องค์กรของตน เช่น เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คง หรือมุ่งหวงัท่ีจะเป็นองคก์รท่ีกา้วหนา้และทนัสมยั เป็นตน้ การ
ก าหนดความปรารถนาเปรียบเสมือนการก าหนดเป้าหมายของงานท่ีเราจะได้ด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ขององคก์ร 

5) ภาพลกัษณ์สูงสุด (Optimum Image) หมายถึง ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการตระหนกัใน
ความจริง และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการสร้างข้ึนมาอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและสภาวะท่ีเป็นไปได ้ 

6) ภาพลกัษณ์ท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) เป็นภาพลักษณ์อีก
ลักษณะหน่ึงซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ตรงต่อความเป็นจริงหรือผิดเพี้ ยน อาจเป็นเพราะ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช่น ข่าวลือ อุบติัเหตุ ฯลฯ หรือกระบวนการส่ือสาร การรับรู้ของ
ผูรั้บสาร และเม่ือเกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ถูกตอ้งแล้วก็จ  าเป็นตอ้งมีการแก้ไขภาพลักษณ์ให้ถูกตอ้ง
ต่อไป  

7) ภาพลกัษณ์สินคา้/บริการ (Product Service Image) สินคา้หรือบริการก็มีภาพลกัษณ์ของ
ตนเองเช่นเดียวกบัองค์กร สินคา้หรือบริการบางอย่างอาจมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ค่อยดี เช่น บุหร่ี หรือ
สถานอาบอบนวด แต่สินคา้หรือบริการบางอยา่งกลบัมีภาพลกัษณ์ในทางตรงกนัขา้ม เช่น ยาสีฟัน 
โรงพยาบาล เม่ือสินคา้/บริการท่ีองคก์รมี ไม่วา่จะมีภาพลกัษณ์เชิงบวกหรือลบ หรือกลางๆ ก็ยงัมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องปรุงแต่งให้มีภาพลักษณ์ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นท่ียอมรับมากข้ึนจากสังคม 
นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ขององค์กรจะเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของสินคา้น้ีก็จะมีความเก่ียวพนัเป็น
อยา่งมาก ในการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้/บริการ ส่วนหน่ึงอาศยัวธีิการโฆษณาซ่ึงช่วยบ่งบอกถึง
บุคลิกลกัษณะของสินคา้โดยเนน้ถึงคุณลกัษณะหรือจุดขาย  

8) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) ภาพลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยภาพลกัษณ์สินคา้ 
เพียงแต่กรณีน้ีเป็น ตราสินคา้หรือยีห่อ้สินคา้ สัญลกัษณ์ โลโก ้  

9) ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรหน่ึงๆ โดยเน้น
ภาพรวมทุกส่ิงทุกอยา่งขององค์กร ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ ระบบ การบริหารการจดัการ ความมัน่คง 
การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ ทั้ งน้ีภาพลักษณ์ขององค์การจึงมี
ความหมายค่อนขา้งกวา้งขวาง และเป็นองคร์วมขององคก์ร  

10) ภาพลกัษณ์สถาบนั (Institutional Image) ซ่ึงคลา้ยกบัภาพลกัษณ์องคก์ารดงัขา้งตน้ แต่
มุ่งให้ความส าคญัเฉพาะตวับริษทัหรือตวัสถาบนัซ่ึงเป็นองคก์รหลกั ความรับผดิชอบของสถาบนัท่ี
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มีต่อสังคม ความเป็นสถาบนัท่ีมัน่คง เจริญกา้วหน้า แต่ทั้งน้ีจะไม่มุ่งมองในเชิงธุรกิจการคา้หรือ
การตลาดหรือตราสินคา้ นอกจากบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบนัแต่เพียงอยา่งเดียว  
 Boorstin (1973, pp. 185-194) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาพลกัษณ์องคก์รไวด้งัน้ี  

1) ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นส่ิงท่ีไม่มีจริง ถูกสร้างข้ึนเพื่อสนองต่อวตัถุประสงค์ และสร้าง
ความประทบัใจบางอย่าง อาจเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการคา้
และช่ือสินคา้ใหป้ระทบัใจอยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภคโดยมีวตัถุประสงคท์างการคา้เป็นส าคญั  

2) ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือได ้ภาพลกัษณ์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัสามญั
ส านึกโดยทัว่ไปของประชาชนโดยยอมรับต่อความเป็นองคก์รหน่ึงๆ ทั้งน้ีการสร้างความน่าเช่ือถือ
ใหเ้กิดการยอมรับข้ึนแก่องคก์รหน่ึงๆ จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร  

3) ภาพลักษณ์องค์กรเป็นส่ิงท่ีได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนมาอย่างมีแผนการ การสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รจะไดรั้บการก าหนดใหเ้หมาะสมกบัความเป็นจริง เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีสร้าง
ภาพลกัษณ์และเหมาะสมกบัผูรั้บหรือกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ทั้งน้ีในระยะแรกของการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรจะตอ้งสร้างความสอดคล้องลงตวัระหว่างหน่วยงานหรือผลิตภณัฑ์ไป
พร้อมกบักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ แต่หลงัจากนั้นภาพลกัษณ์องค์กรจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม 
ค่านิยมของหน่วยงานผูเ้ป็นเจา้ของภาพลกัษณ์ และอาจน ามาเป็นปรัชญาในการด าเนินงานของ
หน่วยงานไดต่้อไป  

4) ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจได้ง่าย โดยการน าเสนอภาพลกัษณ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ ส่วนมากจะเลือกกล่าวถึงเฉพาะขอ้ดีบางอยา่งของผลิตภณัฑ์ องคก์ร หรือบุคคลเหล่านั้น ทั้งน้ี
การเลือกน าเสนอภาพลกัษณ์สู่สาธารณชนจึงตอ้งน าเสนอส่ิงท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ตอ้งตีความลึกซ้ึง  

5) ภาพลกัษณ์องค์กรมีลักษณะท่ีเรียบง่าย ซ่ึงในบางคร้ังส่ิงท่ีตอ้งการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรบางอย่าง โดยท่ีตวัตนท่ีแทจ้ริงแล้วอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนและยากแก่การเขา้ใจ สินคา้
บางประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสูง ส่วนใหญ่จะมีการน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีเรียบง่าย เพื่อหลกั
เล่ียงปัญหาความน่าร าคาญใจของกลุ่มเป้าหมาย แต่จะสร้างความรู้สึกท่ีดีอยา่งยากจะบรรยาย  

6) ภาพลกัษณ์องค์กรมีสองนยั การมีสองนัยน้ีถือเป็นความคลุมเครือระหว่างจินตนาการ
และความรู้สึก ระหวา่งความคาดหวงัและความเป็นจริง ซ่ึงการมีลกัษณะสองนยัน้ีเหมาะกบัอนาคต
ท่ีไม่สามารถคาดคะเนหรือรสนิยมท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงได ้

Harrison (1995, pp. 71-75) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์องค์กรเกิดจากองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กนั 
ดงัน้ี  

1) บุคลิกภาพขององคก์ร (Personality) หมายถึง บุคลิกภาพหรือผลรวมของคุณสมบติัหรือ
ลกัษณะในเร่ืองต่างๆ โดยการรับรู้ขอ้มูลของบุคคลภายนอกองคก์ร ซ่ึงบ่งบอกวา่องคก์รเป็นอยา่งไร 
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มีลักษณะอย่างไร ทัศนคติหรือความคิดเห็นของบุคคลในการมองบุคลิกภาพขององค์กรเป็น
หลกัการหน่ึงซ่ึงไดน้ ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐาน  

2) ช่ือเสียงขององคก์ร (Reputation) คือ ช่ือเสียงหรือกิตติศพัทข์ององคก์รท่ีประชาชนหรือ
บุคคลมีความเช่ือถือ ให้ความไวว้างใจ มัน่ใจในเร่ืองคุณภาพ ความมีมาตรฐานของผลผลิตและการ
บริการ ช่ือเสียงขององค์กรเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคให้ความเช่ือถือ และท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จ  

3) เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) หมายถึง ความโดดเด่นขององค์กร 
เคร่ืองบ่งช้ีทางกายภาพขององคก์ร องคก์รสามารถใชเ้อกลกัษณ์ในการสะทอ้นบุคลิกภาพและแสดง
โครงร่างขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจนและมีคุณค่า  

4) คุณค่าหรือจรรยาบรรณขององค์กร (Value/Ethics) หมายถึง ความดีหรือจรรยาบรรณ
ขององค์กร ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ ประเมินคุณค่าและยกย่องจากบุคคลภายนอก ความมีคุณค่าและ
จรรยาบรรณขององค์กรท่ีเป็นมาตรฐานในการประพฤติดีของบุคคลในองค์กร จะไม่ท าให้เกิด
ภาพลกัษณ์ในทางลบหรือมีผลกระทบต่อองคก์รในทางท่ีไม่ดี  

Leblanc & Nguyen (1996, p. 91) สามารถแยกภาพลักษณ์องค์กรในธุรกิจให้บริการ
ออกเป็น องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  

1) เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative Identity) หมายถึง ความเก่ียวข้องกับรูปลักษณะ
ต่างๆ ของบริษทั อาทิ ช่ือเสียงของบริษทั โลโก้ ราคา การบริการ ระดบัคุณภาพของการโฆษณา 
สามารถสังเกตไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยท่ีสามารถน ามาเป็นส่ิงเปรียบเทียบในแต่ละบริษทั และนบัเป็น
ตวัช้ีของพฤติกรรมท่ีก ากบัควบคุมโดยบริษทั เพราะว่าภาพลกัษณ์องค์กรคือ ความประทบัใจท่ี
เกิดข้ึนจากใจของลูกคา้ซ่ึงเกิดข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ท่ีควบคุมโดยบริษทั  

2) ช่ือเสียง (Reputation) หมายถึง การยอมรับในตวัสินค้าหรือการให้บริการจนกระทั่ง
ไดรั้บช่ือเสียง มีกิตติศพัท์ท่ีสามารถรับประกนัหรือมัน่ใจได ้เช่น ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีจะประเมินคุณภาพในการบริการได ้ช่ือเสียงในการให้บริการขององคก์รจะสร้าง
ข้ึนจนเกิดความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ แกไ้ขปัญหาอนัอาจจะเกิดข้ึนให้กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงหมายถึง 
ระบบการจดัการภายในอนัประกอบด้วย ภาวะผูน้ าในการบริหารองค์กร บุคลิกภาพ พร้อมทั้ ง
บรรยากาศและการใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้  

3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารจุดประสงค์หรือความมุ่งหวงัของบริษทัแก่ลูกคา้ หรือเป็นภาพลกัษณ์
ใหลู้กคา้รับรู้ อีกทั้งยงัใช ้สภาพแวดลอ้มน้ีเป็นส่ิงกระตุน้ใหพ้นกังานไดมี้แรงจูงใจท่ีจะบริการอยา่ง
มีคุณภาพ  
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4) การใหบ้ริการ (Service Offering) การใหบ้ริการประกอบดว้ยส่ิงท่ีถือวา่เป็นทั้งแกนหลกั
และส่งเสริม การบริการหลกัจะเก่ียวกบัหลกัการและเหตุผลท่ีวา่ เหตุใดลูกคา้จึงเลือกใชบ้ริการของ
บริษทั ในขณะท่ีการบริการเสริมคือ การบริการท่ีเพิ่มมูลค่าให้นอกเหนือจากการบริการหลกั คือ มี
ความพยายามท่ีจะให้บริการแบบผสม พร้อมให้บริการโดยไม่ตอ้งให้ลูกคา้รอ ซ่ึงการรอจะท าให้
เกิดผลเชิงลบและมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งควบคุมอารมณ์  

5) การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact Personnel) การรับ รู้ธรรมชาติของลูกค้าและ
ใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลโดยผา่นพฤติกรรม
และทศันคติ เป็นตวับ่งช้ีของระดบัคุณภาพของการบริการของบริษทัท่ีจะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ 

จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ ลกัษณะของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีนบัเป็นองคป์ระกอบ
ของภาพลกัษณ์องค์กรหน่ึงๆ ไดแ้ก่ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายในองค์กร การรับรู้
ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี สาระส าคญั
ของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี และวธีิการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงแต่
ละองคป์ระกอบยอ่ยดงักล่าวมีลกัษณะดงัน้ี 

ประการแรก การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายในองคก์ร หมายถึง การสร้างให้เกิด
การรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับจนกลายเป็นทศันคติส่วนบุคคลและค่านิยมร่วมขององคก์รถึงส่ิง
ดีๆ ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร หรือภาพรวมท่ีอธิบายถึงอตัลกัษณ์ จุดเด่น อนัดีงามขององคก์รนั้นๆ แก่บุคคล
ในองคก์ร บริษทัธุรกิจนั้น 

ประการท่ีสอง การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร หมายถึง การสร้างให้
เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับจนกลายเป็นทศันคติส่วนบุคคลและค่านิยมร่วมขององคก์รถึง
ส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือภาพรวมท่ีอธิบายถึงอตัลกัษณ์ จุดเด่น อนัดีงามขององค์กรนั้นๆ แก่
ลูกคา้ ผูรั้บบริการ หรือประชาชนโดยทัว่ไป 

ประการท่ีสาม สาระส าคญัของภาพลักษณ์องค์กรท่ีดี หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีต้องการ
น าเสนอให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับจากบุคคลต่างๆ ในส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอ้ง เหมาะสม 
หรือเป็นประโยชน์   

ประการท่ีส่ี สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี  หมายถึง 
สินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีไดรั้บการยอมรับหรือเช่ือมัน่ไดถึ้งคุณภาพและความมัน่ใจในส่ิงท่ีรับรู้ได้
จากตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการผลิตหรือใหบ้ริการ และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัสินคา้หรือบริการนั้น และ 
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ประการท่ีห้า วิธีการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์ร หมายถึง การใชช่้องทางส่งข่าวสารเก่ียวกบั
สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี และผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี ให้เกิดการรับรู้ 
ความเขา้ใจ การยอมรับจากลูกคา้ ผูรั้บบริการ หรือประชาชนโดยทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.2.2 ความส าคัญของภาพลกัษณ์องค์กรในธุรกจิศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ภาพลกัษณ์องค์กรนับเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนองค์กรใน

ภาคธุรกิจให้ประสบความส าเร็จเน่ืองจากภาพลกัษณ์องคก์รมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของ
บุคคลภายนอกองคก์รในฐานะลูกคา้หรือผูรั้บบริการจากธุรกิจท่ีก าลงัด าเนินอยู ่และถือเป็นรากฐาน
ในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัในตลาด (Sutton & Callahan, 1987) ซ่ึง Elsbach (1994) ยอมรับ
วา่เทคนิคการสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้มีความส าคญัต่อการรักษาฐานการตลาดของธุรกิจ การ
สร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี ซ่ึงหมายถึง การสร้างทศันคติในทางท่ีเหมาะสม แก่บุคคลทั้งภายใน
ภายนอกองค์กรท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจย่อมท าให้องค์กรธุรกิจเป็นท่ียอมรับทั้งในตราผลิตภณัฑ์และ
บริการไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงส่งผลต่อการกลบัมาบริโภคสินคา้ซ ้ าหรือกลบัมารับบริการในภายหลงัอีก 
(Brand Royalty) ขณะเดียวกันภาพลักษณ์องค์กรก็เป็นตัวบ่งช้ีถึงความล้มเหลวในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจไดเ้ช่นเดียวกนั หากผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการในฐานะลูกคา้นั้นมีมุมมองในเชิง
ลบต่อองค์กรนั้ น (Hatch & Schultz, 2000) เพราะภาพลักษณ์องค์กรคือการสร้างการรับรู้ต่อ
บุคคลภายนอกองคก์รท่ีช่วยเอ้ือให้องคก์รธุรกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งมัน่คง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ซ่ึงเก่ียวพนักบักลุ่มประชาชนในฐานะลูกคา้จ านวนมาก จนกล่าวไดว้า่ในทางธุรกิจ
ยงัอาจตีค่าได้ว่าภาพลกัษณ์องค์กรเปรียบเสมือนสินทรัพยอ์นัมีค่าจนยากจะประเมินออกมาเป็น
ตวัเลขทางบญัชีได ้(Morley, 1998, p. 8)   

จากขา้งตน้ยอ่มพบวา่ภาพลกัษณ์องคก์รมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ กล่าวคือ โรงพยาบาลเอกชน
โดยทัว่ไปในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน โดยภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล
ของไทยมีแนวโน้มการจดัตั้งธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มีการจดัตั้งเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.81 
เม่ือเทียบกบัปี 2560 ในขณะท่ีมูลค่าทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนของธุรกิจค่อนขา้งแปรผนัตาม
ขนาดและศกัยภาพของธุรกิจท่ีเขา้มาด าเนินกิจการในแต่ละปี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562) ซ่ึงถือ
วา่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัและการเติบโตสูง ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงจ านวนศลัยแพทยต์กแต่งเสริม
สวยในประเทศไทยพบวา่ ปัจจุบนัมีเพียง 343 คนเท่านั้น (สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยแห่ง
ประเทศไทย, 2563) และเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูมี้ความประสงครั์บการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศแล้วยงัมีสัดส่วนไม่สมดุล เพราะโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในด้านการให้บริการท่ีส าคญัๆ 
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ไดแ้ก่ โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลสมิติเวท สุขุมวิท และโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ ต่างมีแผนกศลัยกรรมตกแต่งความงาม เปิดให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) 
เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการในทุกรูปแบบ ซ่ึงหากพิจารณาสถิติเบ้ืองตน้จาก
โรงพยาบาลยนัฮีจะพบวา่ มีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการแปลงเพศเฉล่ีย 2-5 รายในแต่ละสัปดาห์ หรือปีละกวา่ 
100 ราย ในช่วงปี พ.ศ. 2558 โดยมีผูม้ารับการแปลงเพศเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 10 ขณะท่ี
สถิติเบ้ืองตน้จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบวา่ มีผูเ้ขา้รับการผา่ตดัแปลงเพศเฉล่ียเดือนละ 2-3 ราย 
ทั้ งน้ีสถิติของโรงพยาบาลยนัฮี พบว่า ส่วนใหญ่ผูท่ี้มาแปลงเพศมกัเป็น “ชายแปลงเป็นหญิง” 
ขณะท่ี “หญิงแปลงเป็นชาย” มีนอ้ยมาก เพราะแปลงชายเป็นหญิงง่ายกวา่ ขั้นตอนไม่ซบัซ้อน และ
มีค่าใชจ่้ายไม่สูงข้ึนอยู่กบัความยากง่ายเป็นกรณีไป ขณะท่ีการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายราคาจะ
สูงกว่าถึง 3 เท่า เน่ืองจากมีความซับซ้อนในการศลัยกรรม และตอ้งปรับสภาพร่างกายในหลายๆ 
ดา้นมากกวา่ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2559)  

ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการดา้นศลัยกรรมแบบครบวงจรถือเป็นจุดเด่นท่ีส าคญั
ต่อการสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู ้ท่ีต้องการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เน่ืองจากการให้บริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายในการด าเนินธุรกิจ อาทิ ความพร้อมของ
บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย ์สถานพยาบาลพกัฟ้ืน รวมทั้งความพร้อม
ของผูรั้บบริการเอง ซ่ึงความพร้อมทั้งหมดท่ีกล่าวมาถือเป็นภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัของโรงพยาบาลใน
ด้านความปลอดภัย การตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และการดูแลหลังการรับ
บริการ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เห็นว่าภาพลกัษณ์ขององค์กรจึงถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
อีกประการหน่ึงต่อธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของไทยท่ีมีแนวโน้มขยายส่วนแบ่งพื้นท่ี
การตลาดใหเ้ติบโตสูงข้ึนต่อไปในอนาคต 
 

2.2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาพลกัษณ์องค์กร 
วรัลชนาภทัธ์ิ ศรีนวลไชย (2555) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดของสถานพยาบาลสัตวใ์น

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า สถานพยาบาลสัตวใ์นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลสัตวแ์บบมีท่ีพกัสัตวป่์วยและคลินิกสัตวแ์บบไม่มีท่ีพกัสัตวป่์วย 
มีผูใ้ช้บริการต่อวนั 0-30 คน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 5,001-100,000 บาทโดยเม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความส าคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญั
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับขอ้เสนอแนะกลยุทธ์
การตลาดในการศึกษาวิจยัมีดงัน้ี สถานพยาบาลสัตวค์วรมีการน ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมา
ใช ้โดยอนัดบัแรกท่ีสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ความส าคญัคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีความครบครันและ
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มีความพร้อมในตวัผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ช้บริการได ้ส่วนปัจจยัด้านราคา ควรมีการก าหนดราคาโดยพิจารณาตน้ทุน 
คู่แข่งขยัและความสมเหตุสมผล ปัจจยัด้านสถานท่ี ท าเลท่ีตั้งควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สามารถ
มองเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของผูใ้ช้บริการ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ควรให้ความส าคญักบัการบริการท่ีมีคุณภาพใช้ส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่าง
ทัว่ถึง โดยเฉพาะวิธีการบอกกล่าวปากต่อปาก ปัจจยัด้านบุคลากร ควรค านึงถึงการมีสัตวแพทย์
ประจ าท่ีมีช่ือเสียง มีความรู้ ความสามารถและความช านาญในการรักษาโรค เฉพาะทาง และ
บุคลากรรักในการให้บริการและมีจิตใจท่ีรักสัตว์ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ควรมี  
สัตวแพทยป์ระจ าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และกระบวนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและ
ถูกตอ้งชดัเจน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รควรมีการปรับปรุงพฒันาสถานพยาบาลสัตวใ์หเ้ป็น
โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่ และมีการจดัการส่ิงแวดล้อมทางกายภาพให้มีคุณภาพและความ
เหมาะสม เพื่อรองรับการมาใชบ้ริการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

จันจิรา เพ็งอ่อน (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลเฉพาะทาง : กรณีศึกษาสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์” พบว่า ระดับ
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสถานพยาบาลเฉพาะทางโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้น
คุณภาพในการรักษาพยาบาล รองลงมา คือ ดา้นความมีช่ือเสียงของสถาบนัประสาทวิทยา จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัดา้นการให้บริการ ปัจจยัทางดา้น
คุณภาพในการรักษาพยาบาล ปัจจยัดา้นรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล และปัจจยัทางดา้นมีช่ือเสียงของ
สถาบนัประสาทวิทยา เป็นปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการในสถานพยาบาลเฉพาะทางท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

นนัทพร อารมณ์ช่ืน (2558) ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและภาพลกัษณ์องคก์ร
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ สถานพยาบาลเอกชนของพนักงาน บริษทั MOCAP ในการใช้สิทธิ
ประกนัสังคม” พบวา่ การศึกษาการวจิยัเร่ือง ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของพนักงาน บริษัท MOCAP ในการใช้สิทธิ
ประกนัสังคม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ให้บริการและภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของ
ผูป้ระกนัตนในการใช้สิทธิประกนัสังคมกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั 
MOCAP จ านวน 250 คนโดยใชส้ถิติในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis; MRA) เพื่อเป็นการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระหลายตวัแปร 
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จากผลการวิจยัพบว่าด้านประสิทธิภาพการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ภาพลกัษณ์องค์กรมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 มีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสถานพยาบาล อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรดา้น
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ พบวา่ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง การให้บริการอยา่งเพียงพอ และการ
ใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลเอกชน อยูใ่นระดบัมาก 
(R = .736) และมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของผูป้ระกันตน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 57.520, df = 5, Sig. = .000) ตัวแปรด้านภาพลักษณ์องค์กร 
พบวา่ ดา้นพนกังาน ดา้นองคก์ร ดา้นบริการ และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อ
การเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลเอกชน อยูใ่นระดบัมาก (R = .857) และมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้
บริการสถานพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 169.398, df 
= 4, Sig. = .000) ตวัแปรอิสระโดยรวม คือ ประสิทธิภาพการให้บริการ และภาพลกัษณ์องค์กรมี
ความ สัมพนัธ์ ต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมาก (R = .830) และมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (F = 273.488, df = 2, Sig. = .000) 

ภทัรวดี กฤตรัชตนันต์, ณิชากร ชยัศิริ, ศิริวรรณ สุขอนนัต์ และอนิวชั แกว้จ านงค์ (2562, 
หน้า 31-40) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของ
พนกังานส านกังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานส านักงานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 2) ศึกษาระดับ
ภาพลกัษณ์องค์กรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และ 3) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนกังานส านกังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์ร กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานส านักงานทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน 400 คน ใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
วเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
ของพนักงานส านกังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังานส านกังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา
ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์ร พบวา่ พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังานส านกังานใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาทั้ง 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้าน
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กฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ส่งผลในทิศ
ทางบวกต่อภาพลกัษณ์องคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ภสัสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค (2561, หน้า 124-132) ศึกษาเร่ือง “ความแข็งแกร่งของตรา
สินค้าคือความส าเร็จของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร” พบว่า ธุรกิจท่ีทันสมยัจ าเป็นต้องสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รจากตราสินคา้ (ตราสินคา้) ท่ีแข็งแกร่งในทุกช่วงของการเติบโตและทุกช่วงของ
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ธุรกิจต้องการการสร้างภาพลกัษณ์ด้วยตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง 
เพราะภาพลกัษณ์ของทุกองคก์รเกิดจากอตัลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ก่อนอ่ืน
ผูป้ระกอบการและผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดจ าเป็นตอ้งเขา้ใจอตัลกัษณ์ขององค์กรและส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภคเป้าหมายโดยส่ือท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก “อตัลกัษณ์ท่ีถูกตอ้ง ส่งดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ท่ีเขา้ถึง
เป้าหมายได”้ จะน าไปสู่ความส าเร็จของการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รและเป้าหมายของธุรกิจ คือการ
ตดัสินใจซ้ือเพราะพลงัของการส่ือสารตราสินคา้ท่ีเกิดจากความแข็งแกร่งของตราสินคา้สามารถ
ส่ืออตัลกัษณ์องคก์รท่ีผูบ้ริโภครับรู้และไวว้างใจ เน่ืองจากการรับรู้ในภาพลกัษณ์ขององคก์รเกิดข้ึน
ก่อนความประทบัใจจากการใชสิ้นคา้และบริการ ดงันั้นภาพลกัษณ์เชิงบวกของทุกองคก์ร จึงตอ้ง
อาศัยมีการวางแผนการส่ือสาร การด าเนินการ และกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค หากการรับรู้ประสานเขา้กบัประสบการณ์การบริโภคจะท าให้เกิด
ความประทบัใจและความภกัดีต่อตราสินคา้ ในท่ีสุดผูบ้ริโภคจะถ่ายทอดภาพลกัษณ์เชิงบวกนั้นต่อ
ญาติพี่นอ้ง เพื่อนและคนใกลชิ้ด เม่ือไรก็ตามท่ีองคก์รธุรกิจตระหนกัถึงการตระหนกัรู้ในตราสินคา้
และการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกได้ การบริหารภาพลักษณ์ด้วยความเข้าใจในการสร้างความ
แข็งแกร่งของตราสินคา้ในความหมายรวมของ “คุณค่าของตราสินคา้” ก็ส าคญัมากพอๆ กบัความ
พยายามท่ีจะใหผู้บ้ริโภคไดมี้ประสบการณ์ตรงกบัคุณค่าของตวัผลิตภณัฑ์ 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561, หนา้ 1-7) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร ส านกังานบญัชีในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทดสอบผลกระทบ
ของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีต่อความส าเร็จขององค์กรของส านักงานบญัชีในประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารส านกังานบญัชีในประเทศไทย 
จ านวน 130 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการวิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย  พบว่า  
1) ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา มีผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จขององคก์ร
โดยรวม 2) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นความเช่ือถือและยอมรับ มีผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จของ
องคก์รโดยรวม 3) ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นความคล่องตวัในการบริหารงาน มีผลกระทบเชิงบวกกบั
ความส าเร็จขององคก์รโดยรวม โดยตวัแปรทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 72.60 
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ปิยณัฐ ไชยกุล สุมิตรา จิระวุฒินนัท ์และชุติมา เรืองอุตมานนัท์ (2561, หน้า 85-95) ศึกษา
เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกกบัภาพลกัษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกกบั
ภาพ ลกัษณ์องคก์รของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริหารฝ่ายการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จ านวน 115 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกด้านการสร้าง
เอกลักษณ์  ด้านการสร้างเหตุการณ์ เทียม และด้านการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัมพนัธ์ และมีผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม ดงันั้นผูบ้ริหารฝ่ายการตลาด
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ควรให้ ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อให้ธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยมีภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีในระยะยาว จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัของธุรกิจท าใหธุ้รกิจเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญาพชัญ์ นาคภิบาล และวงศ์ธีรา สุวรรณิน (2561, หน้า 19-
33) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยั  คุณภาพการ
บริการ  ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคธุรกิจสปาในประเทศ
ไทย2)เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย 3)เพื่อสร้างรูปแบบของคุณภาพการบริการ 
ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทยการ
วจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ การ
วจิยัเชิงคุณภาพกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ก าหนดการศึกษาผา่นขอ้มูลดา้น
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูเ้ช่ียวชาญ  นักวิชาการผูป้ระกอบการและผูมี้ประสบการณ์
ธุรกิจสปา จ านวน 5 คนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  และการวิจยัเชิง
ปริมาณกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจสปาในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ (Hair et al., 2010) มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 760 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทยมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพการบริการและปัจจยัภาพลกัษณ์
องคก์ร 2) ผลการทดสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
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ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีอิทธิพลของเส้นทางของรูปแบบคือ (1) คุณภาพการบริการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (2) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 
(3) ภาพลกัษณ์องค์กรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และ (4) คุณภาพการบริการมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อตวัแปรแฝงปัจจยัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผา่นภาพลกัษณ์องค์กร ส่วน 3) รูปแบบของ
คุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคธุรกิจสปา
ในประเทศไทย  พบวา่ การวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ
มีค่า(c2 = 71.08 , df = 55 , c2/ df= 1.29 , P = 0.07 , GFI = 0.99 , AGFI = 0.97 , SRMR = 0.01 , 
RMSEA = 0.02)  และการยืนยนัผลการวิจยั (Confirm) ดว้ยการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
พบประเด็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัทั้ง 2 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี ว่ามีความเหมาะสมหากน าไปใช้
ปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ (1) ปัจจยัคุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การรับประกนั และการรู้จกัและ
เขา้ใจ (2) ปัจจยัภาพลกัษณ์องค์กร ประกอบดว้ย การติดต่อลูกคา้การให้ค  าแนะน า การขบัเคล่ือน
ความสัมพนัธ์ ต าแหน่งในตลาด การขบัเคล่ือนทางสังคม ความเอาใจใส่ในผูใ้ชบ้ริการ การส่ือสาร
การตลาดและเอกลกัษณ์สปาไทย รวมถึงเน้นมารยาทและน ้ าใจแบบไทย ใส่ใจในรายละเอียดการ
ให้บริการผูรั้บบริการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นส่วนตวั ความสะอาดของสถานท่ี เช่น 
ห้องสปา เตียงสปา อุปกรณ์สปาเนน้ธรรมชาติมีนวตักรรมท่ีผสมผสานกบัวฒันธรรมประเพณีของ
ไทยเป็นตวัสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัการบริการและสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทยของธุรกิจสปาไทย 

ไพศาล ฤทธิกุล, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, สิริภทัร์ โชติช่วง และ สุรินทร์ ชุมแก้ว (2560, 
หน้า 265-275) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการภาพลกัษณ์องค์กรเพื่อพฒันาธุรกิจบริการ” พบว่า 
การศึกษาการจดัการภาพลกัษณ์องค์กรในธุรกิจบริการ ซ่ึงการบริหารจดัการภาพลกัษณ์จึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีองค์กรจะต้องมีการวางแผน กลยุทธ์เพื่อให้ภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏมาเป็นภาพเชิงบวกต่อ
องค์กรมากท่ีสุด วตัถุประสงค์ของบทความน้ีเป็นการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และนโยบายธุรกิจ แนวคิดดา้นภาพลกัษณ์องค์กร และแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ บทความน้ีได้
ก าหนดเป็นกลยุทธ์การจดัการภาพลกัษณ์องค์กรเพื่อพฒันาธุรกิจ บริการ อาทิ กลยุทธ์การพฒันา
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร กลยุทธ์การจดัการคุณภาพสินคา้และบริการขององคก์ร กลยุทธ์การพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม กลยุทธ์การจดัการดา้นการเงินและความมัง่คัง่ขององค์กร กล
ยุทธ์การจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และกลยุทธ์การจดัการความสามารถในการ
สรรหา การพฒันา และการรักษาบุคลากร ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีไดน้ าเสนอในบทความคร้ังน้ีเป็นประโยชน์
ส าหรับองค์กรเพื่อน าไป ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการภาพลกัษณ์ให้มีการปรับปรุงพฒันา
องคก์รใหต้รง กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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มยุรี สีเชียงหา, นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวฒัน์ ไชยล้อม (2558, หน้า 104-116) 
ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของการบริหารภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ ธุรกิจโรงแรม
ในเขตภาคเหนือ” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทดสอบผลกระทบของการบริหารภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมี
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือ จ านวน 300 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารภาพลักษณ์องค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม 2) การบริหาร
ภาพลกัษณ์องค์กรดา้นความมัน่คงทางการเงิน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการ
ด าเนินงานโดยรวม 3) การบริหารภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นคุณภาพการบริหาร มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม และ 4) การบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นคุณภาพ
สินคา้และบริการ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม ดงันั้นผู ้
บริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือควรให้ความส าคญักบัการพฒันาองค์กรในทุกส่วนของการ
ด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การเกิดการบริหารภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดีท่ีส่งผลให้การด าเนินงานของ
องคก์รประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ฉตัรลดา กุง้ ศรัญญา รักสงฆ ์และธีรา เอราวณั (2557, หนา้ 45-54) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบ
ของการบริหารภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตรใน
ประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของการบริหารภาพลกัษณ์ องค์กรท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ของธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตรในประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ
แบบสอบถาม โดยมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาสมบูรณ์ทั้งส้ิน จ านวน 76 ฉบบั ผลการวิจยั
พบว่า 1) การบริหารภาพลักษณ์องค์กร ด้านความสัมพนัธ์อันดีกับลูกค้ามีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความพึง พอใจของลูกค้าโดยรวม 2) การบริหารภาพลักษณ์องค์กร ด้าน
เทคโนโลยีและวิธีการผลิตมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจ ของลูกค้า
โดยรวมประโยชน์ของการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันาการ สร้างความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้และการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการด าเนิน งาน ตลอดจนมีการพฒันาสินคา้และ
การบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดและ
ความส าเร็จขององคก์รในระยะยาว 

สุวิมล สุวรรณี วีรยา ภทัรอาชาชัย และอารีรัตน์ แซ่คู (2557, หน้า 236-247) ศึกษาเร่ือง 
“ผลกระทบของการประชาสัมพนัธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ของธุรกิจโรงแรม
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” พบวา่ การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบผลกระทบของการ
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ประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ ท่ี  มี ต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้
บริหารธุรกิจ โรงแรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 128 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ F-test  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกก าหนดให้เป็นตวัแปร
อิสระท่ี มี  ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
ประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์  ด้านการจดัวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับ 
ดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา และดา้นความคล่องตวัในการบริหารงาน และ 2) การประชาสัมพนัธ์
การตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนกิจกรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา โดยสรุป การประชาสัมพนัธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์
มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัภาพ ลกัษณ์องคก์ร ดงันั้น ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม จึงควร
ใช้ข้อมูลน้ีเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เป็น แนวทางการบริหารงาน 
สร้างให้เกิดภาพลกัษณ์องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศกัยภาพในการปฏิบติังาน ป้องกนัการเสีย
โอกาสในการแข่งขนั และน าไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบนัอนัจะน า ไปสู่ความส าเร็จในระยะยาวอีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการตดัสินใจในการ 
ด าเนินงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสนใจน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาด าเนินงานของธุรกิจในอนาคตต่อไป 
 

2.2.4 สรุปองค์ประกอบของตัวช้ีวดัการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์องค์กร   
สรุปองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์องคก์ร ไดด้งัตารางท่ี 2.2 

 

ตารางที ่2.2 องคป์ระกอบตวัช้ีวดัการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตวัช้ีวดัการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์องค์กร 
Kotler  
(2000) 

Jefkins  
(1993) 

Boorstin 
(1973) 

Harrison 
(1995) 

Leblanc 
& Nguyen 

(1996) 

1. การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายในองคก์ร      

2. การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร      
3. สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี      
4. สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบ

การใหบ้ริการท่ีดี 
     

5. วธีิการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์ร      
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จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบตวัช้ีวดัการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า แนวคิด
ของนักวิชาการทั้ งหมด ได้แก่ Kotler (2000); Jefkins (1993); Boorstin (1973); Harrison (1995); 
Leblanc & Nguyen (1996) ต่างให้ความส าคญักบัตวัช้ีวดัท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การรับรู้ภาพลกัษณ์
องคก์รของบุคคลภายในองคก์ร  การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร  สาระส าคญั
ของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี  สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี  
และวธีิการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์ร 

อย่างไรก็ดีในการศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” พบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงด้าน
ภาพลกัษณ์องค์กรกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะ
ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  โดยมุ่งเนน้การศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  การรับรู้
ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี และสาระส าคญัของ
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการให้บริการท่ีดี ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมดดงักล่าวมีงานวิชาการ
รองรับ ดงัน้ี 

1. การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร พิจารณาได้จากงานของ  Kotler (2000) 
Jefkins (1993); Boorstin (1973); Harrison (1995);  Leblanc & Nguyen (1996) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น 
การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์รสะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  
การสร้างให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับจนกลายเป็นทศันคติส่วนบุคคลและค่านิยมร่วมขององค์กร
ถึงส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือภาพรวมท่ีอธิบายถึงอตัลกัษณ์ จุดเด่น อนัดีงามขององค์กรนั้นๆ แก่ลูกคา้ 
ผูรั้บบริการ หรือประชาชนโดยทัว่ไป ส่งผลให้บุคคลภายนอก ซ่ึงอยู่ในฐานะผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเกิด
ทศันคติเชิงบวกท่ีพร้อมจะกลบัมาซ้ือสินคา้หรือรับบริการอีกในอนาคต ซ่ึงในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศนั้นถือวา่ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีต่อโรงพยาบาลท่ีเขา้ใชบ้ริการของผูมี้ความประสงคเ์ขา้รับการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการของโรงพยาบาล แต่หากรับรู้ถึงภาพลกัษณ์องคก์รเชิงลบก็จะ
มีพฤติกรรมปฏิเสธการใชบ้ริการ  ซ่ึงยอ่มส่งผลเสียโดยตรงต่อการท าการตลาดของโรงพยาบาลนั้น  ๆ 

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ ภทัรวดี กฤตรัชตนนัต ์และคณะ (2562, หนา้ 31-
40) ศึกษาพบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของพนักงาน
ส านกังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังาน
ส านักงานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาทั้ ง 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง 
ส่งผลในทิศทางบวกต่อภาพลกัษณ์องคก์ร และงานของ ฉตัรลดา กุง้หลา้ และคณะ (2557, หนา้ 45-
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54) พบว่า 1) การบริหารภาพลกัษณ์องค์กร ด้านความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความพึง พอใจของลูกค้าโดยรวม 2) การบริหารภาพลักษณ์องค์กร ด้าน
เทคโนโลยีและวิธีการผลิตมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจ ของลูกค้า
โดยรวมประโยชน์ของการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันาการ สร้างความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้และการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนมีการพฒันาสินคา้และ
การบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดและ
ความส าเร็จขององคก์รในระยะยาว รวมทั้งงานของ สุวมิล สุวรรณี และคณะ (2557, หนา้ 236-247) 
พบว่า การประชาสัมพนัธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับภาพ 
ลกัษณ์องค์กร ดงันั้ น ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม จึงควรใช้ขอ้มูลน้ีเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์
การตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เป็น แนวทางการบริหารงาน สร้างให้เกิดภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ป้องกันการเสียโอกาสในการแข่งขัน และน าไป
ประยุกต์ใชใ้ห้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัอนัจะน า ไปสู่ความส าเร็จใน
ระยะยาว  

2. สาระส าคัญของภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  พิจารณาได้จากงานของ  Kotler (2000); Jefkins (1993) 
Boorstin (1973) ; Harrison (1995) ;  Leblanc & Nguyen (1996) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น สาระส าคญัของ
ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีสะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  เน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอ
ให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับจากบุคคลต่างๆ ในส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอ้ง เหมาะสม หรือเป็นประโยชน์ 
ขององคก์ร จนกล่าวไดว้า่ช่ือเสียงขององคก์รคือการรับรองคุณภาพสินคา้และบริการขององคก์รนั้น ดงัท่ีพบ
ในองค์กรต่าง  ๆมกัสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีสะทอ้นภาพขององค์กรท่ีมีลกัษณะดงัน้ี เช่น องค์กรท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรธรรมาภิบาล องค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ ซ่ึงสาระส าคญัของภาพลกัษณ์
องค์กรท่ีโรงพยาบาลต่าง ๆ  มกัน าเสนอผ่านส่ือต่าง  ๆอาทิ โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมทางดา้นบุคลากรทาง
การแพทยเ์ฉพาะทาง ความเช่ียวชาญในการปฏิบติัการทางการแพทย ์ความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทย์
สมยัใหม่ ความปลอดภยัจากการรักษาพยาบาล  เป็นตน้ โดยเน้ือหาสาระของภาพลกัษณ์ดงักล่าวถือเป็นสาร 
(Message) ท่ีตอ้งการส่ือออกมาให้ผูมี้ความประสงคเ์ขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเกิดทศันคติเชิงบวก
และเกิดความเช่ือถือ ยอมรับในความพร้อม และกลา้ตดัสินใจเขา้รับบริการในโรงพยาบาล  

ดังพบว่ามีงานวิจัยสนับสนุน ได้แก่ บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ (2561,  หน้า 1-7) ศึกษาพบว่า 1) 
ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านความเล่ือมใสและศรัทธา มีผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จขององค์กรโดยรวม 2) 
ภาพลกัษณ์องค์กรด้านความเช่ือถือและยอมรับ มีผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จขององค์กรโดยรวม 3) 
ภาพลักษณ์องค์กร ด้านความคล่องตวัในการบริหารงาน มีผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กร
โดยรวม รวมทั้ งงานของ ปิยณัฐ ไชยกุล และคณะ (2561, หน้า 85-95) พบว่าความส าคัญกับการ
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ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดีในระยะยาว จะ
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจท าใหธุ้รกิจเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป และ
ในงานของสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ และคณะ (2561, หน้า 19-33) ศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์องค์กร
ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย  และในงานของ มยุรี สี
เชียงหา และคณะ (2558, หน้า 104-116) ศึกษาพบว่า 1) การบริหารภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงาน
โดยรวม 2) การบริหารภาพลักษณ์องค์กรด้านความมั่นคงทางการเงิน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม 3) การบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นคุณภาพการ
บริหาร มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม และ 4) การบริหาร
ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการ
ด าเนินงานโดยรวม  

3. สาระส าคัญของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการที่ดีพิจารณาได้จากงานของ  
Kotler (2000);  Boorstin  (1973);  Harrison (1995);  Leblanc & Nguyen (1996) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น 
สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดีสะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นใน
การศึกษาเน่ืองจาก  สินคา้หรือการให้บริการท่ีไดรั้บการยอมรับหรือเช่ือมัน่ไดถึ้งคุณภาพและความมัน่ใจใน
ส่ิงท่ีรับรู้ไดจ้ากตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการผลิตหรือให้บริการ และผลิตภณัฑ์อ่ืน  ๆท่ีสัมพนัธ์กบัสินคา้หรือบริการนั้น ซ่ึงโรงพยาบาลท่ี
ให้บริการแก่ผูมี้ความประสงคเ์ขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศลว้นส่ือให้เห็นภาพลกัษณ์องคก์รในดา้น
การให้บริการบนรากฐานความเช่ียวชาญ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการอย่างยาวนาน จากแพทย์
ผูช้  านาญการ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตลอดจนถึงการให้บริการหลงัการศลัยกรรมลว้นสะทอ้นถึงรูปแบบ
การใหบ้ริการท่ีดีของโรงพยาบาลนั้น  ๆ 

ดงัพบว่ามีงานวิจยัสนับสนุน ได้แก่ งานของ ภสัสรกนัต์ ทรัพยม์หาโชค (2561, หน้า 124-
132) ศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและเป้าหมายของธุรกิจ คือการ
ตดัสินใจซ้ือเพราะพลงัของการส่ือสารตราสินคา้ท่ีเกิดจากความแข็งแกร่งของตราสินคา้สามารถ
ส่ืออตัลกัษณ์องคก์รท่ีผูบ้ริโภครับรู้และไวว้างใจ เน่ืองจากการรับรู้ในภาพลกัษณ์ขององคก์รเกิดข้ึน
ก่อนความประทบัใจจากการใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั้งงานของ ไพศาล ฤทธิกุล และคณะ (2560, 
หน้า 265-275) ศึกษากลยุทธ์การจดัการภาพลกัษณ์องค์กรเพื่อพฒันาธุรกิจบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ี
องค์กรจะตอ้งมีการวางแผน กลยุทธ์เพื่อให้ภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏมาเป็นภาพเชิงบวกต่อองค์กรมาก
ท่ีสุดใหต้รง กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
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2.3 แนวคิดการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Management) 
 2.3.1 ความหมายของการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 

การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กร (Total Quality Management) เป็นระบบการจดัการเพื่อ
คุณภาพท่ีเน้นการบริหารจดัการในทุกดา้น ทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนขององค์กร เป็นท่ีนิยมใชอ้ย่าง
กวา้งขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การบริหารจดัการคุณภาพโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ และรวมถึงโรงพยาบาล ซ่ึงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รถือ
วา่การบริหารตอ้งด าเนินในทุกกระบวนการอยา่งเป็นระบบ โดยมีการสร้างความร่วมมือของทุกคน
ในองคก์รเพื่อการวางแผนและลงมือปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นการท างานร่วมกนัเพื่อ
บรรลุถึงจุดหมายทัว่ทั้งองคก์ร ค าวา่ “การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร”  มาจากค าวา่ “Total Quality 
Management (TQM)” มีพื้นฐานมาจากวิวฒันาการของการผลิตและการบริหารท่ีมุ่งท าให้เกิด 
“คุณภาพ” หรือ “Quality” ซ่ึงความหมายของค าวา่ “คุณภาพ” น้ีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยับา้ง 
ทั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร หรือ Total Quality Management (TQM) 
หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการภายในองค์กรทั้งหมดท่ีผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากรท่ีผ่านการ
พฒันาบุคลากรต่างร่วมกนับริหารจดัการให้กระบวนการผลิตสินคา้หรือการให้บริการนั้นมีคุณภาพ
ท่ีดี สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ โดยตระหนักถึงคุณภาพไปพร้อมกบัการ
สร้างประสิทธิภาพในการผลิตโดยมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพท่ีมีตน้ทุนต ่า ป้องกนัการสูญเสีย และมีราคา
ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมแก่ผูบ้ริโภค (Salis, 1993, p. 24; Goetsch and Davis, 1994, p. 4; Hardesky, 
1995; วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล. 2540, หน้า 37; Oakland, 1989, p. 287; Aggarwal, 1993, p. 12; 
Robert, 1996, p. 10; Torbica, 1997, p. 9; Holmes & McElwee, 1995, p. 9)  
 

 2.3.2 แนวคิดตามแนวทางของการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กร (Total Quality Management) นับเป็นระบบการจดัการ

คุณภาพท่ีเน้นการบริหารจดัการในทุกๆ ด้านของแต่ละขั้นตอนขององค์กรทั้ งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ซ่ึงพบวา่นกัวิชาการดา้นการจดัการองค์กรต่างน าเสนอแนวคิดตามแนวทางของการจดัการ
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์รไวค้ลา้ยคลึงกนัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

Sallis (1993, pp. 48-49) ได้สรุป Edward Deming ท่ีเรียกว่า “หลักการจดัการพื้นฐาน 14 
ประการของเดมม่ิง (Demings's 14 Management Principles)” ไวว้า่ 

1. การก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อน าสู่การปรับปรุงผลผลิต และการบริการ ซ่ึงถือเป็น
การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รใหช้ดัเจนวา่มีความมุ่งหมายในการประกอบการอยา่งไร   
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2. การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม่ๆ ซ่ึงหมายถึงการยอมรับแนวคิดของทุกคน ทุกฝ่าย ของ
ทุกคนในองคก์ร ซ่ึงถือเป็นลกัษณะของการตดัสินใจร่วมกนั  

3. การยึดมัน่ในหลักการพื้นฐานขององค์การ โดยไม่น าขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจ เพื่อ
ข้ึนมาใชป้รับกระบวนการด าเนินงานขององคก์ร  

4. ยุติการตอบสนองแนวด าเนินงานทางธุรกิจท่ีใชเ้งินเป็นหลกั แต่ควรสนใจ ยอมรับ และ
สร้างความเช่ือมัน่เพื่อใหลู้กคา้พอใจดา้นอ่ืน ๆ มากกวา่จะเนน้เฉพาะความพอใจท่ีตวัเงิน  

5. ปรับปรุงระบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ  
6. จดัการฝึกอบรมใหก้บับุคลากร (คนงานหรือพนกังาน) ในหน่วยงาน  
7. มุ่ งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพื่ อส ร้างภาวะผู ้น าให้ บุคลากรท างาน  มี

ประสิทธิภาพข้ึน  
8. ขจดัความกังวล ความกลัวของพนักงานให้หมดไป เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
9. ร่วมกนัท างานเป็นทีม โดยสนบัสนุนการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

องคก์ร  
10. ยุติวิธีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ค  าขวญัท่ีเลิศหรู เพราะเป็นพียงวิธีการสร้างแรงจูงใจท่ี

กระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรไปให้ถึงจุดหมายขององค์กรเท่านั้น แต่ไม่บอกวิธีการกระท าให้ถึง
เป้าหมายซ่ึงท าให้บุคลากรไม่รู้วิธีการหรือหนทางท่ีจะท าให้ถึงเป้าหมายได ้และไม่สามารถพฒันา
คุณภาพได ้ดงันั้นจึงเนน้วา่การไปใหถึ้งเป้าหมายไดจ้ะตอ้งท าอยา่งไร  

11. ขจดัการตั้งกฎเกณฑท่ี์เป็นตวัเลขหรือเป็นปริมาณ เพราะจะท าใหบุ้คลากรมุ่งการท างาน
ให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพ จนเรียกได้ว่ามีแต่ปริมาณผลผลิตท่ีไม่ได้
คุณภาพ 

12. ขจดัอุปสรรคท่ีมีผลต่อความภูมิใจในในการท างาน ทุกคนตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่อยา่ง
เท่าเทียมกนั หลีกเล่ียงการน าผลการประเมินในแต่ละปีท่ีเน้นดา้นลบมาท าลายหรือบัน่ทอนความ
มุ่งมัน่ท่ีตั้งใจท างาน ควรกระตุน้ใหทุ้กคนใชค้วามสามารถในการท างานใหเ้ตม็ศกัยภาพมากกวา่  

13. สนบัสนุนการศึกษาระยะยาวและการปรับปรุงตนเองของบุคลากร  
14. ลงมือปฏิบติังาน (Take Action) เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จโดยสร้างความร่วมมือและความ

คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งตรงกนัของทุกคนทุกฝ่ายในหน่วยงาน โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งใช้ยุทธวิธีท่ีเป็น
ดา้นบวกมาใชด้ าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

Crosby (1979) ซ่ึงน าเสนอถึงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรในงานเร่ือง “คุณภาพเป็น
ของฟรี (Quality is Free) เม่ือปี ค.ศ. 1979 และเร่ือง “คุณภาพโดยปราศจากการสูญเสียจากศิลปะ
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ของการจัดการ (Quality Without Tears: The Art of Management)” เม่ือปี ค.ศ.1984 ได้กล่าวถึง
โครงการลดความสูญเสียให้เป็นศูนย ์(Zero Defects) โดยเน้นการท างานเป็นทีมซ่ึงเรียกว่า “14 
ขั้ นตอนเพื่อคุณภาพของครอสบี (Phillip Crosby's 14 Steps to quality หรือ Crosby's 14 Steps 
Quality Improvement Program)” ไวด้งัน้ี  

1. การสร้างความรับผดิชอบดา้นการบริหาร  
2. การสร้างทีมงานปรับปรุงคุณภาพ  
3. การวดัคุณภาพ  
4. การประเมินค่าของคุณภาพ  
5. การตระหนกัถึงคุณภาพ  
6. การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
7. การร่วมกนัท าโครงการลดความสูญเสียใหเ้ป็นศูนย ์(Zero Defects)  
8. การฝึกอบรม  
9. การจดัวนัลดความสูญเสียใหเ้ป็นศูนย ์(Zero Defect Day)  
10. การก าหนดเป้าหมาย  
11. การขจดัความผดิพลาด  
12. การสร้างจิตส านึก  
13. การร่วมกนัสร้างคุณภาพ  
14. การตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การท างานมีคุณภาพ 
Juran (1951) ให้ความส าคญักบัการพฒันาองค์กรผ่านงานเร่ือง “คู่มือการควบคุมคุณภาพ 

(The Quality Control Handbook)” เร่ิมจากแนวคิดเก่ียวกบั “ลูกคา้ภายใน (Internal Customer)” และ
ให้ความส าคญักบัตน้ทุนแห่งคุณภาพ (Cost of Quality) ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัทุกส่วนขององคก์ร ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ไม่วา่จะเป็นการจดัการดา้นการเงิน หรือการจดัการดา้นการผลิตมีหลกัการ 3 
ประการดงัน้ี การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และ
การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) ซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัการท างานเป็นทีม (Team) ดงัน้ี 

1. การสร้างความตระหนกัในความตอ้งการและโอกาสเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  
2. ก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
3. การสร้างองคก์ารท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยการจดัตั้งหน่วยงานคุณภาพ เพื่อช้ีปัญหา 

เลือกโครงการ ก าหนดทีมงาน และเลือกเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้น กิจกรรม  
4. การใหทุ้กคนไดรั้บฝึกอบรม  
5. การด าเนินโครงการเพื่อแกปั้ญหา  
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6. การรายงานความกา้วหนา้  
7. การแสดงความส านึกรับผดิชอบ  
8. การน าแสดงผลท่ีส่ือความเขา้ใจได ้ 
9. การเก็บบนัทึกความส าเร็จ  
10. การร่วมมือพฒันาระบบการท างานปกติของหน่วยงานในแต่ละปี และกระบวนการ

ท างานเพื่อใหก้ารท างานของทุกฝ่ายไดรั้บการพฒันา เป็นไดด้ว้ยความราบร่ืน 
ทั้งน้ี Tenner & Detoro (1992, pp. 32-33) เสนอถึงแนวคิดการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร

ประกอบดว้ยหลกัการ 3C อธิบาย คือ Customer Focus, Continuous Improvement และ Company - 
Wide Involvement โดยมีลกัษณะการด าเนินการไดด้งัน้ี    

1. “Customer Focus” หรือการเนน้ความพอใจของลูกคา้ หมายถึง การบริหารงานแบบการ
จัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรเป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการเป็นส าคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการทั้ง “ภายนอก” และ “ภายใน” โดย
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการภายนอก คือ ผูท่ี้ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงลูกคา้ภายนอกจะ
เป็นผูท่ี้ตดัสินวา่สินคา้หรือบริการนั้นไดคุ้ณภาพหรือไม่อย่างไร ส่วนลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการภายใน 
คือ บุคคลภายในบริษทัหรือฝ่ายท่ีตอ้งรับผลงานจากฝ่ายตน้ทางไปปฏิบติัหรือด าเนินการต่อ เช่น 
ฝ่ายก่อสร้างเป็นลูกคา้ของฝ่ายออกแบบ ส าหรับลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นการบริหารงานจึงตอ้ง
ค านึงถึงการท าใหลู้กคา้ทั้งหมดเกิดความพึงพอใจสูงสุดทุกคร้ังท่ีเขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้  

2. “Continuous Improvement” หรือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การพฒันาคุณภาพ
ตามหลกัการบริหารงานแบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รจะเป็นการเปล่ียนแปลงแบบค่อยไป 
(Incremental Change) คือเปล่ียนแปลงท่ีละน้อย มิใช่การเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด (Radical 
Change) ดงัท่ีใช้ในการร้ือปรับระบบ (Reengineering) การพฒันาปรับปรุงในขั้นตอนน้ีจะเกิดข้ึน
ไดต่้อเม่ือมีการท าความเขา้ใจในกระบวนการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงหมายถึงการรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรท่ีอยู่ในกระบวนการปฏิบติังาน โดยอาศยัเทคนิคทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการตรวจวดั 
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของกระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์
หาทางปรับปรุงกระบวนการให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการใหไ้ด้
ดียิง่ข้ึน  

3. “Company - Wide Involvement” หรือ การยอมรับร่วมทั่วทั้ งองค์กร หมายถึง การ
บริหารงานแบบ TQM เป็นการบริหารงานท่ีคนทั้งองค์การ หรือทั้งบริษทัจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
พฒันา คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และทัว่ทั้งองค์การ ซ่ึงจะสัมฤทธ์ิผลก็ต่อเม่ือพนกังานทุกคนมี ความ
มุ่งมัน่ มีความพร้อมท่ีจะเสนอแนะและท าการพฒันาคุณภาพของงานนั้นๆ ดว้ย ความเต็มใจ โดย
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มิได้ถูกบงัคบั หรือเพียงถือว่าเป็นหน้าท่ี แต่ท าไปด้วยใจท่ีตอ้งการเห็น ส่ิงท่ีดีข้ึนกว่าเดิม และมี
ความสุขท่ีสามารถสร้างความถึงพอใจให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการได ้และพนกังานเอง ตอ้งมีความ
พึงพอใจเกิดข้ึนก่อนเป็นส าคญั 

ทั้งน้ีการจะปรับเปล่ียนองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ต้องอาศยัแนวทางท่ี Tenner & 
Detoro (1992, p.7) สรุปไว ้ไดแ้ก่ Paradigm Shift, Process Improvement และ People Development 
ซ่ึงมีแนวคิดในแต่ละดา้นสรุปได ้ดงัน้ี  

1. Paradigm Shift หรือการยกระดบักระบวนทศัน์ เป็นการปรับเปล่ียนโดยกระบวนทศัน์ท่ี
เปล่ียนแปลง จากกรอบแนวความคิดของเดิมไปสู่กรอบแนวความคิดใหม่ โดยเลิกยึดติดกบัความ
เช่ือหรือความคิดแบบเก่า การปรับกระบวนทศัน์น้ีจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นอนัดบัแรก 
คือ จะตอ้งท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ใจในบทบาทของตนเองว่า การท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นองค์กร
แบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รไดน้ั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเป็นผูน้ าดา้นการเปล่ียนแปลง
น้ี ดว้ยตนเองตอ้งตระหนกัวา่ตนเองเป็นผูน้ า(Leader) มิ ใช่ผูจ้ดัการ (Manager)  

2. Process Improvement หรือการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ เป็นการเปล่ียนแปลงและ
การปรับปรุงท่ีกระบวนการท างานเพราะกระบวนการเป็นขั้นตอนการท างานท่ีเพิ่มคุณค่าให้กบั
ลูกคา้และกระบวนการท างานเป็นจุดท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่เม่ือลูกคา้บอกตามความตอ้งการ จนกระทัง่
ลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการนั้นๆ กิจกรรมหรือส่ิงใดก็ตามท่ีมิไดเ้พิ่มคุณค่า
ใหก้บัลูกคา้จะตอ้งถูกก าจดัทิ้งไป หลกัส าคญักระบวนการจะตอ้งเรียบง่าย กระชบัและชดัเจน  

3. People Development หรือการพฒันาบุคลากร เป็นการปรับปรุงและการพฒันาตวับุคคล
ท่ีถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ โดยการพฒันาไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกอบรม เพื่อก่อใหเ้กิดทกัษะ
ในการปฏิบติังานเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมไปถึงการให้การศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ไดด้ว้ย และท่ีส าคญัท่ีสุด ก็คือจะตอ้งส่งเสริม
และพฒันาในระดบัตวับุคคลให้มากท่ีสุด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม และการ
มอบอ านาจการตดัสินใจให้ เพื่อสร้างทีมงานท่ีมีความพร้อม มีความตอ้งการ และเต็มใจท่ีจะท าให้
องคก์รกา้วไปสู่การบริหารงานแบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

ขณะท่ี เกณฑ์จากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ  (National Institute of 
Standards and Technology, 2020) ของสหรัฐอเมริกาตาม Baldrige Excellence Framework booklet  
ซ่ึงก าหนดตวัช้ีวดัอนัเป็นหลกัเกณฑ์ส าหรับพิจารณาการบริหารงานแบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ง
องคก์ร ประกอบดว้ย 

1. มุมมองต่อระบบต่างๆ (Systems perspective) 
2. วสิัยทศัน์ของผูน้ า (Visionary leadership) 
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3. การมุ่งเนน้การตอบสนองต่อลูกคา้อยา่งดีเลิศ (Customer-focused excellence) 
4. ค่านิยมของประชาชน (Valuing people) 
5. การปรับตวัอยา่งรวดเร็วและการเรียนรู้ขององคก์ร (Organizational learning and agility) 
6. การมุ่งเนน้ความส าเร็จ (Focus on success) 
7. การจดัการสร้างนวตักรรม (Managing for innovation) 
8. การจดัการโดยขอ้เทจ็จริง (Management by fact) 
9. การตอบสนองทางสังคม (Societal contributions) 
10. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency) 
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลพัธ์ (Delivering value and results) 
โดยในส่วนของโรงพยาบาลนั้นให้ความส าคญักบั การบูรณาการ (Integration) ระหว่าง 

ภาวะผู ้น า  (Leadership) กลยุท ธ์  (Strategy) ก ลุ่ม ลูกค้าผู ้ รับบ ริก าร (Customers) บุ คลากร 
(Workforce) การด าเนินการ (Operations) และผลลพัธ์ (Results)  

อย่างไรก็ตาม ชุลีพร เดช (2538, หน้า 53) อธิบายให้เห็นว่า แนวคิดและกระบวนการ
บริหารงานเชิงคุณภาพ จะพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย ดงันั้นการน าไปประยุกต์ใช้
จ  าเป็นตอ้งน าไปปรับให้เหมาะสมกบัสภาพและวฒันธรรมขององค์การ โดยปรัชญาหรือแนวคิด
ของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รจึงมิใช่โปรแกรมส าเร็จรูปใชไ้ดก้บัทุก ๆ ปัญหาและทุกองคก์ร 
ซ่ึงจากผลการศึกษาของสมาคมคุณภาพสหรัฐอเมริกา (American Society for Quality: ASQ) รัฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการส ารวจบริษทัท่ีใชก้ารจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) 
ทั้งหมด 584 แห่ง พบวา่มีเทคนิคการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รทั้งหมดรวม 945 แบบ (อา้งถึงใน 
ชุลีพร เดช. 2538, หนา้ 53) ท าใหไ้ดข้อ้คิดวา่ ไม่ไดมี้การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รเพียงวธีิเดียวท่ี
เป็นสากล และการจดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรท่ีใช้ได้ดีกับองค์การแห่งหน่ึง อาจใช้ไม่ได้กับ
องคก์ารแห่งหน่ึงก็เป็นได ้แนวคิดและกระบวนการบริหาร แบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รจึง
มีความหลายหลายและแตกต่างกนัเม่ือมีการน าไปสู่การปฏิบติั แต่มีหลกั การส าคญัท่ีสามารถศึกษา
เป็นพื้นฐานใหเ้ขา้ใจได ้
 

2.3.3 เกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาล 
จากเอกสารคู่ มือการประกันคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ได้สรุปถึงเกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาลท่ีส าคญั (มหาวิทยาลยัมหิดล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559) อาทิ  
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HA: Hospital Accreditation หมายถึง การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลของประเทศ
โดยท่ีปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสากล (ไม่สามารถน าไปใชก้บัการรับรองโรงงานหรือบริการ
อยา่งอ่ืนได ้ซ่ึงต่างจาก ISO) โดยการจะไดรั้บ HA ตอ้งผา่นการประเมินโดยสถาบนัรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) หากสถานพยาบาลใดตอ้งการได้รับ HA ตอ้งผ่านการประเมินหลายอย่าง 
เช่น จดัการให้ผูป่้วยมีส่วนร่วม การลดความเส่ียงในการรักษาพยาบาลและเกิดการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง สถานพยาบาลจะตอ้งมีการเตรียมตวัดว้ยการประเมินและพฒันาตนเอง รวมทั้งยนิดีท่ี
จะใหมี้การเยีย่มส ารวจจากภายนอก 

JCI: Joint Commission International เป็นองค์กรอิสระจากอเมริกาท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดบัสากลท าหนา้ท่ีรับรองคุณภาพสถานพยาบาลวา่ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

ISO: International Standards Organization เ ป็ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง าน คุ ณ ภ าพ ต า ม
มาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานการวดัคุณภาพองค์กรต่างๆ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการ
ด าเนินงานขององคก์รในแต่ละประเทศเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก เช่น 

ISO 15189 มาตรฐานสากลส าหรับหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์
ISO/IEC 17025 มาตรฐานสากลการประเมินความสามารถทางวิชาการทางห้องปฏิบติัการ 

ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสารการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
สถานท่ีและสภาวะแวดลอ้ม เคร่ืองมือ การประมวลค่าความไม่แน่นอน มีหลกัฐานความสอบกลบั
ได ้การสุ่มตวัอยา่ง  

ISO 9001 มาตรฐานระบบคุณภาพซ่ึงก ากบัดูแลตั้งแต่การออกแบบ การพฒันาการผลิต 
การก่อตั้งและการบริการ  

ISO 9001:2015 เพิ่มข้อก าหนดจาก ISO 9001ในเร่ืองการท าความเข้าใจกบัองค์กรและ
บริบทขององคก์ร การท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินการความเส่ียงและโอกาสรวมถึงขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยให้
องคก์รสามารถมุ่งสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป และ 

TQA : Thailand Quality Award เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติในระดบัสากลซ่ึงถูกน ามาใช้
เป็นบรรทดัฐานส าหรับการประเมินองคก์ร มีบทบาทในการเสริมสร้างความสามารถขององคก์รใน
การแข่งขนั โดยการปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถและผลลพัธ์ช่วยกระตุน้การส่ือสารและ
น าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระหว่างองค์กร ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑ์ของ  
สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology, 2020) 
ของสหรัฐอเมริกา ตาม Baldrige Excellence Framework Booklet ประกอบด้วยการประเมิน  
การบูรณาการ (Integration) ระหว่าง ภาวะผู ้น า (Leadership) กลยุทธ์  (Strategy) ก ลุ่มลูกค้า
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ผูรั้บบริการ (Customers) บุคลากร (Workforce) การด าเนินการ (Operations) และผลลพัธ์ (Results) 
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม นอกจากเกณฑ์ของตวัอย่างเกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาลขา้งตน้แลว้ย่อม
พบว่า Schrodt (2002) ยงัช้ีให้เห็นว่า มาตรฐานตามบรรทัดฐานหรือปทัสถานท่ีอยู่ในรูปของ
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพก็มีส่วนส าคญัต่อการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารดว้ย เพราะ
ขอ้ก าหนดเชิงจริยธรรมในการปฏิบติัน้ีส่งส่วนหน่ึงในการก่อรูปวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลกระทบ
ต่อวถีิของประชาชนและกลุ่มต่างๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มอ่ืนๆ ทั้งในฐานะท่ีเป็นลูกคา้และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียนั้นดว้ย 

เม่ือพิจารณาถึงขอ้บงัคบับางประการของ ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ย่อมพบว่า มีบรรทดัฐานในการปฏิบติัท่ีอธิบายให้เห็นว่า เป็น
มาตรฐานในการใหบ้ริการดว้ยความเหมาะสมแก่ผูรั้บบริการหลายประการ อาทิ 
 ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพท่ีกระท าต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจโรคการ
วนิิจฉัยโรค การบ าบดัโรค การป้องกนัโรค การผดุงครรภ ์การปรับสายตาดว้ยเลนส์สัมผสัการแทง
เข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบ าบดัโรคหรือเพื่อระงบัความรู้สึกและหมายความรวมถึงการกระท าทาง
ศลัยกรรม การใช้รังสี การฉีดยา หรือสสาร การสอดใส่วตัถุใดๆ เขา้ไปในร่างกาย ทั้งน้ีเพื่อการ
คุมก าเนิด การเสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกายดว้ย 
              ขอ้ 5  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมยอ่มด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อ
กฎหมายของบา้นเมือง 
  ขอ้ 6  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมยอ่มไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้
เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
  ขอ้ 7  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพดว้ยเจตนาดี โดยไม่ค  านึงถึงฐานะ
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลทัธิการเมือง 
 ขอ้ 15  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในระดับท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ ากัดตามภาวะ วิสัย และ
พฤติการณ์ท่ีมีอยู ่
  ข้อ 16  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เรียกร้องสินจ้างรางวลัพิเศษนอกเหนือจาก
ค่าบริการท่ีควรไดรั้บ 
  ขอ้ 17  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผูป่้วยให้มารับบริการทาง
วชิาชีพเวชกรรม เพื่อผลประโยชน์ของตน 
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  ข้อ 18  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ หรือรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทน
เน่ืองจากการรับ หรือส่งผูป่้วยเพื่อรับบริการทางวชิาชีพเวชกรรม หรือเพื่อการอ่ืนใด 
  ขอ้ 19  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งปฏิบติัต่อผูป่้วยโดยสุภาพ 
  ขอ้ 20  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งปฏิบติัต่อผูป่้วยโดยปราศจากการบงัคบัขู่เขญ็ 
  ขอ้ 21  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่หลอกลวงผูป่้วยให้หลงเขา้ใจผิดเพื่อประโยชน์
ของตน 
  ขอ้ 22  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยั
ของผูป่้วย 
  ขอ้ 23  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค  านึงถึงความส้ินเปลือง
ของผูป่้วย 
  ขอ้ 24  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่สั่ง ใช ้หรือสนบัสนุนการใชย้าต ารับลบั รวมทั้ง
ใชอุ้ปกรณ์การแพทยอ์นัไม่เปิดเผยส่วนประกอบ 
  ขอ้ 25  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย ์
  ขอ้ 26  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่ให้ความเห็นโดยไม่สุจริตอนัเก่ียวกบัวิชาชีพเวช
กรรม และ 
  ขอ้ 27  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วย หรือผูป่้วยท่ีเสียชีวิต
แลว้ซ่ึงตนทราบมาเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพ เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือเม่ือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามหนา้ท่ี เป็นตน้ 

โดยข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
สอดคลอ้งกบัทรรศนะของ นิธิพฒัน์ เจียรกุล (2562) ท่ีกล่าวโดยสรุปไวว้า่ ในยุคท่ีการแพทยมี์ความ
เจริญกา้วรุดหน้าควบคู่ไปกบัพฒันาการหลายๆ ด้านของสังคม ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยยึดเหน่ียวไม่ให้
แพทย์ต้องหลุดเข้าไปในวงัวนแห่งการท้าทายต่อความตระหนักในศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพแพทย ์
(Medical Professionalism) ก็คือ การปฏิบติัตามจริยธรรมทางการแพทย ์(Medical Ethics) ซ่ึงได้มี
วิวฒันาการควบคู่กบัวงการแพทยม์าอย่างช้านาน ปัจจุบนัไดมี้การแตกแขนงและการเกิดข้ึนใหม่
ของบริการทางการแพทยใ์นหลากหลายรูปแบบ จึงสมควรท่ีจะได้น าการปฏิบัติในกรณีต่างๆ 
เหล่าน้ีข้ึนมาถกเถียงวิเคราะห์วิจารณ์กนั เพื่อคน้หาแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับไดข้องทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรอบแนวคิดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัยึดของจริยธรรมทาง
การแพทย ์ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การยึดถือประโยชน์ของผูป่้วยและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง (Beneficence) แพทยมี์หน้าท่ีใน
การสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีและยงัประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูป่้วยและสุขภาวะของสังคมโดยรวม 
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2. การปฏิบติังานท่ีไม่ก่อให้เกิดความเจบ็ปวดและทุกขท์รมานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ
ต่อผู ้ป่วย (Nonmaleficence) แพทย์มีหน้าท่ีในการให้การดูแลรักษาในทุกขั้นตอนท่ีหลีกเล่ียง
ภยนัตรายในทุกกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 

3. การเคารพในเอกสิทธ์ิแห่งบุคคลของผูป่้วย (Autonomy) แพทยมี์หน้าท่ีในการปกป้อง 
และสนบัสนุนใหผู้ป่้วยตดัสินใจทางเลือกต่างๆ โดยอิสระและปราศจากการบงัคบัขู่เขญ็ และ  

4. การด ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรม (Justice) แพทยมี์หน้าท่ีจดัสรรโอกาสในการไดรั้บบริการ
ทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วยทุกคนโดยเท่าเทียมกนั  

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ย่อมพบว่าแนวคิดของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรเม่ือ
น ามาปรับใชโ้รงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนยอ่มพบวา่เป็นกรอบการท างานภายในองค์กรเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รให้เกิดความน่าเช่ือถือและความมัน่ใจจากผูรั้บบริการไปพร้อมกบัการสร้างการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รท่ีทุกคนในองคก์รตอ้ง
มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน พฒันา และแกไ้ขปัญหา โดยมีกรอบการปฏิบติัท่ีเป็นจริยธรรมใน
วชิาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินธุรกิจศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศท่ีให้ความส าคญักับประโยชน์ผูรั้บบริการ ด้วยการดูแลรักษาด้วยความปลอดภยั บน
ทางเลือกในการด าเนินการท่ีเหมาะ และเปิดโอกาสให้ผูมี้ความประสงค์ในการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ ซ่ึงยอ่มน าพาโรงพยาบาลให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนในมาตรฐานการด าเนินการทาง
การแพทยใ์นทา้ยสุด  
 

2.3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร   
สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556) ศึกษาเร่ือง “การพฒันาคุณภาพบริการกองสถานพยาบาลการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” พบวา่ การวิจยัเร่ืองการพฒันาคุณภาพบริการกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วน
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัต่อการรับรู้คุณภาพบริการของกอง
สถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการของกองสถานพยาบาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที (Independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.25 อายุช่วง 45 ปี
ข้ึนไป มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.75 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 48.25 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นพนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจ านวนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 75.25 ผูต้อบแบบสอบถามเขา้มารับบริการน้อยกวา่ 3 คร้ังต่อ 1 เดือน มีจ านวนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.00 2) ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ประเภทผูม้ารับบริการ 
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จ านวนคร้ังท่ีมารับบริการท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณภาพการบริการดา้นรูปธรรม ดา้นความมัน่ใจ 
ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนองการให้บริการและดา้นความเช่ือมัน่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัน้ีโดยมุ่งหวงัให้มีการพฒันาคุณภาพบริการ ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ควร
มีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ควรพฒันาเจา้หน้าท่ีให้มีความมัน่ใจมากข้ึนในเน้ือหาของขอ้มูล
เพื่อส่ือสารให้ขอ้มูลกบัผูม้ารับบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยา ควรเพิ่มของบุคลากรให้เพียงพอใน
การให้บริการควรเพิ่ม ความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีบุคลากรท่ีไม่ใช่แพทยแ์ละพยาบาล ท่ีคอย
ให้บริการและให้คาแนะนาท่ีน่าเช่ือถือแก่ผูท่ี้มารับบริการของกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

วาสิทธ์ิ นงนุช (2560) ศึกษาเร่ือง “การพฒันาคุณภาพระบบส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินระหว่าง
สถานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด” พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู ้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด กลุ่มตวัอยา่งใชก้ารคดัเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 7 คน และผูป้ฏิบติั 
23 คน รวม 30 คน มีแบบส ารวจการปฏิบติังานและแบบสัมภาษณ์ของบุคลากรเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนและร้อยละ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ด าเนินการวิจยัระหว่างเดือน
เมษายน 2560–กรกฎาคม 2560 ผลการวิจยัพบว่า ขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระบบส่งต่อผูป่้วย
ฉุกเฉินคร้ังน้ีมี 10 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาบริบทและปัญหา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 3) 
เตรียมการประชุม 4) ประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดแนวปฏิบติั 5) ด าเนินงานตามแนวปฏิบติั 6) 
ติดตามการด าเนินงาน 7) ถอดบทเรียน 8) แก้ไขขอ้จ ากดั 9) ประเมินผล 10) รวบรวมขอ้มูลและ
สรุปผล มีการรวบรวมขอ้มูล 3 วงรอบ ซ่ึงทุกวงรอบไดถ้อดบทเรียนเพื่อหาจุดเด่นและขอ้จ ากดั อนั
ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการพัฒนาระบบส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอง ภายใต้ช่ือ 
PUDAR คือ มีนโยบายท่ีชัดเจน (Policy) ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน (Unity) การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง (Development) ประยุกตแ์นวปฏิบติัตามบริบท (Applied) ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ (Routine) 
ผลของการพฒันาดังกล่าวท าให้การส่งต่อท่ีไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานระบบส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติทุกประเด็น โดย
สรุปในด้านปัจจยัแห่งความส าเร็จในคร้ังน้ี ประกอบด้วยผูบ้ริหารให้ความส าคญัและบุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญและเกิดการเรียนรู้ในระบบส่งต่อผู ้ป่วยฉุกเฉินรวมทั้ งมีการพัฒนา
ระบบงานใหมี้มาตรฐานร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ประจกัษ์ ชูศรี,  ทศันา แสวงศกัด์ิ และนิภา ศรีไพโรจน์ (2563, หน้า 76-88) ศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดั
ชายแดนภาคใต”้ พบวา่ การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม
และระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม กับประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และเพื่อหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ 
ครูโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้5 โรงเรียน จ านวน 224 คน โดยสุ่มตวัอยา่งอยา่ง
ง่ายตามสัดส่วนของครูแต่ละโรงเรียนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง .80-1.00มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั
ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 2) การมีส่วน
ร่วมของทีมงาน 3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 4) การพฒันาบุคลากร 5) นวตักรรมและ
เทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกลยุทธ์ เท่ากบั 0.86, 0.90, 0.90, 0.91, 0.90 และ 0.92 ตามล าดบั
และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต 2) ดา้นประสิทธิภาพของการผลิต 3) ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ
และ 4) ดา้นประสิทธิภาพร่วมของครู มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96, 0.94, 0.95 และ 0.93 ตามล าดบั
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression : MMR)และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 6 

ปัจจยัอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี การวางแผนกลยุทธ์ การ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ การมีส่วนร่วมของทีมงาน การ
พฒันาบุคลากร และนวตักรรมและเทคโนโลยี ตามล าดบัประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้ ง 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี  
ดา้นประสิทธิภาพของการผลิต ดา้นประสิทธิภาพร่วมของครู ดา้นการปรับตวัและความยืดหยุน่ของ
องคก์าร และดา้นปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตามล าดบั 

2. ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม และประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 
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3. ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ปรากฏผลดงัน้ี  3.1 ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  ระดับ.01ได้แก่ 
นวตักรรมและเทคโนโลย ี และการวางแผนกลยทุธ์ มีค่าน ้าหนกัความส าคญัมาตรฐานเท่ากบั 0.302 
และ 0.194 ตามล าดบั 3.2 ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้น
ประสิทธิภาพของการผลิต ในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั.01 ไดแ้ก่ การปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าน ้าหนกัความส าคญัมาตรฐาน เท่ากบั 0.930 และ 
0.485 ตามล าดบั และส่งผลทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั.05 คือ การพฒันาบุคลากร มี
ค่าน ้ าหนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.1553.3 ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั.01ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ การพฒันาบุคลากร และการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง มีค่าน ้าหนกัความส าคญัมาตรฐาน เท่ากบั 0.328 , 0.302 และ 0.214 ตามล าดบั
3.4 ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นประสิทธิภาพร่วมของ
ครูในทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดับ.01ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ และการพฒันา
บุคลากรมีค่าน ้าหนกัความส าคญัมาตรฐาน เท่ากบั 0.326 และ 0.238 ตามล าดบั 

อุดมลกัษณ์ เวชชพิทกัษ์, ศศิพร โลจายะ และพชัรินทร์ นักธรรม (2561, หน้า 247-259) 
ศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพขอ้มูลสาเหตุการตาย จงัหวดัปทุมธานี” การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการ
จดัการคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย จงัหวดัปทุมธานี คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบ
เจาะจงจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบขอ้มูลสารสนเทศของ รพท./รพช./สสอ. และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลของ รพ.สต./ศบส./คลินิกอบอุ่นและส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 100 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม ขอ้มูลเชิง
คุณภาพใชแ้บบบนัทึกการสังเกต และแบบบนัทึกผลการสรุปกิจกรรมระหวา่งเดือนมกราคม 2559 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 รวม 2 ปี 5 เดือน กิจกรรมการพฒันาประกอบด้วย การประชุมวางแผน
แบบมีส่วนร่วม การพฒันาศกัยภาพ การนิเทศติดตาม การประเมินผล การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การคืนขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลคุณภาพใช้
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ด้านคุณลักษณะ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 59.00) 
สถานภาพโสด (ร้อยละ 60.00) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 89.00) ต าแหน่งนกัวิชาการ
สาธารณสุข (ร้อยละ 58.00) มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัขอ้มูลสาเหตุการตายนาน 6-10 ปี 
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(ร้อยละ 35.00) ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานขอ้มูลสาเหตุการตาย (ร้อยละ 100.00) เคยไดรั้บ
การนิเทศ/ติดตามเก่ียวกบัขอ้มูลสาเหตุการตาย (ร้อยละ 85.00) และเคยผา่นการอบรมหรือไดฟั้งการ
ช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลสาเหตุการตาย (ร้อยละ 78.00) 

2. รูปแบบการจดัการคุณภาพขอ้มูลสาเหตุการตาย จงัหวดัปทุมธานีประกอบด้วย 1) Input: 
ขั้นเตรียมการ(ศึกษาบริบท, ปัญหา) 2) Process: ขั้นด าเนินการพฒันา (ตั้งคณะกรรมการ, ประชุม
แบบมีส่วนร่วม, จดัท าแผน) 3) Output:การพฒันาบุคลากร การนิเทศติดตาม การคืนขอ้มูล ผลจาก
การพฒันากระบวนการดงักล่าวท าให้ได ้รูปแบบการลงบนัทึกสาเหตุการตาย Pathum Model’ 60 
ซ่ึงส่งผลให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการคุณภาพขอ้มูลสาเหตุการตายมีความรู้ท่ีดีข้ึนคุณภาพ 
ขอ้มูลดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาถูกตอ้งมากข้ึน มีการให้สาเหตุการตายเป็นไม่ทราบ
สาเหตุแน่ชดัหรือสาเหตุไม่ชดัแจง้ จากร้อยละ 46.08 ลดลงเหลือร้อยละ 7.93 ซ่ึงผา่นเกณฑ์คุณภาพ
ขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้ไม่เกิน ร้อยละ 25.00  

โดยสรุป การพฒันารูปแบบจดัการคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายซ่ึงผ่านกระบวนการ
วางแผน แบบมีส่วนร่วม การพฒันาศกัยภาพ การนิเทศติดตาม การประเมินผล การแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการคืนข้อมูล ส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้ น จึงควรน ารูปแบบการจดัการ
คุณภาพดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลอ่ืนๆ ต่อไป 

อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจ าแนกการเลือกใช้บริการหรือไม่เลือกใช้
บริการสุขภาพสถานพยาบาลเอกชนท่ีจะเปิดใหม่ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประเทศไทย พบวา่ การวิจยั
เชิงพรรณนาน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาตวัแปรท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มผูเ้ลือกใชห้รือไม่เลือกใช้
บริการสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชนท่ีจะเปิดใหม่ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ และ 2) วิเคราะห์และสร้าง
สมการจ าแนกการเลือกใช้การและไม่เลือกใชบ้ริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชนท่ีจะเปิด
ใหม่ของผูใ้ชบ้ริการดา้นสุขภาพในพื้นท่ีใกลเ้คียงเขตเศรษฐกิจการคา้ชายแดน ณ จุดผา่นแดนถาวร
ภูดู่ ต  าบลม่วงเจ็ดตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ์ ภายใตก้รอบทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action) ด าเนินการวิจยัดว้ยการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์เน้ือหา 
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างตามกรอบค าถามประเด็น และวิเคราะห์และสร้างสมการปัจจยั
จ าแนกการเลือกใชบ้ริการหรือไม่เลือกใชบ้ริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชนท่ีจะเปิดใหม่ 
โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้บริการท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ในจงัหวดั
อุตรดิตถ์ โดยไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาจ านวน 223 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยคุณภาพความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยู่ในระดับดีมาก (Cronbach's Alpha 
Coefficient = 0.932) และใช้ส ถิ ติวิ เคราะห์จ าแนกกลุ่ม  ด้วยวิธีการคัด เลือกแบบขั้ นตอน  
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ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาปัจจัยจ าแนกการเลือกใช้และไม่เลือกใช้บริการด้านสุขภาพใน
สถานพยาบาลเอกชนท่ีจะเปิดใหม่ของผูใ้ช้บริการด้านสุขภาพ มี 2 ตวัแปร สามารถร่วมกนัเป็น
ปัจจยัจ าแนกการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช ้หรือไม่เลือกใชบ้ริการในสถานพยาบาลเอกชนท่ีจะเปิดใหม่
ในอนาคตไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 70.1 ไดผ้ลการวิจยัเป็น โมเดลจ าแนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
ZD = 0.752 แพทยใ์นสถานพยาบาลเอกชน (จงัหวดัใกลเ้คียง) มีความน่าเช่ือถือ 0.566 สามารถเบิก
ค่ารักษาพยาบาลได ้เม่ือมาใชบ้ริการในสถานพยาบาลของรัฐ โมเดลจ าแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ 
คือ D=-1.152+0.898 แพทยใ์นสถานพยาบาลเอกชน (จงัหวดัใกล้เคียง) มีความน่าเช่ือถือ 0.536 
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้เม่ือมาใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า
ผูบ้ริหารการพยาบาลทั้งในสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
พฒันาคุณภาพบริการให้ดีข้ึนโดยให้ความส าคญัในองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพของคนในพื้นท่ี 

วาโย อศัวรุ่งเรือง (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทยจ์าก
สถานพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะตรวจสอบ
อิทธิพลของความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง และความกา้วหน้าในวิชาชีพ ต่อความ
ตั้งใจลาออกของแพทย ์และอิทธิพลของตวัแปรคัน่กลางคือ ความพึงพอใจในงานของแพทย ์ต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง ความกา้วหน้าในวิชาชีพ และ
ความตั้งใจลาออกของแพทย ์โดยศึกษาผา่นแบบสอบถามกบัแพทยจ์  านวน 444 คน ท่ีปฏิบติังานใน
สถานพยาบาลในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง 
และความกา้วหน้าในวิชาชีพ ล้วนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทย ์นอกจากน้ี ยงัพบว่า 
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเป็นตวัแปรคัน่กลางอยา่งสมบูรณ์ของความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึง
พอใจในค่าจา้งกบัความตั้งใจลาออกของแพทย ์โดยท่ีความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเป็นตวัแปร
คัน่กลางเพียงบางส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดจากงานกบัความตั้งใจลาออกของ
แพทย์ และความก้าวหน้าในวิชาชีพกับความตั้ งใจลาออกของแพทย์ ทั้ งน้ี ประโยชน์และการ
ประยุกต์ผลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจยัรวมถึงค าแนะน าส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคตได้ถูก
บรรยายไวใ้นเชิงลึกดว้ย การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเครียดจาก
งาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง และความกา้วหน้าในวิชาชีพ ต่อความตั้งใจลาออกของแพทย ์2.เพื่อ
ศึกษาถึงอิทธิพลของตวัแปรคัน่กลาง (ความพึงพอใจในงาน) ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด
จากงาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง และความก้าวหน้าในวิชาชีพกบัความตั้งใจลาออกของแพทย ์
ผลการวิจยัพบว่า 1.ความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ มี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจลาออกของแพทย์ 2.ความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจ้าง และ
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ความกา้วหน้าในวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของแพทย ์3.ความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทย ์4.อิทธิพลของความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจา้ง 
ความกา้วหน้าในวิชาชีพต่อความตั้งใจลาออก ได้รับอิทธิพลมาจากตวัแปรคัน่กลาง คือ ความพึง
พอใจในงานของแพทย ์

ณภทัร โกศล (2563, หนา้ 333-348) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบั
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ของบริษัทเอกชน กรณีกากของเสียอุตสาหกรรม/คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม/การจดัการ” พบวา่ งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัการ คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเอกชนในประเด็นปัญหาการก่อตั้งบริษทัเอกชน
ในการเข้ามาก่อตั้ งโรงงานก าจดัขยะมูลฝอย ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายจากพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เน่ืองจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า การก่อตั้ ง
บริษทัเอกชนในการเขา้มาก่อตั้งโรงงานก าจดัขยะมูลฝอย ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และขอ้บญัญติัเทศบาล กล่าวคือ การก่อตั้งโรงงาน ก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเท่านั้ นพบว่าไม่มี
หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ในด้านส่ิงแวดล้อมเขา้มาควบคุม ตรวจสอบในเร่ืองการออก
ใบอนุญาตซ่ึงแตกต่างกบัสาธารณรัฐเดนมาร์กท่ีหน่วยงานกระทรวง ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาสนบัสนุน
การด าเนินงานของทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยอีกทั้งในกฎหมาย ญ่ีปุ่นยงับญัญติัให้รัฐบาล
กลาง จงัหวดัและเทศบาลมีหน้าท่ีในการจดัการป้องกันการก าจดัขยะมูล ฝอยอีกด้วย ส่วนการ
ลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตามพระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 การบงัคบัใช ้กฎหมายในเร่ือง
บทลงโทษยงัหยอ่นสมรรถภาพในเร่ืองบทลงโทษท่ีต ่า (และสามารถเปรียบเทียบ ปรับได)้เน่ืองจาก
ไม่มีการก าหนดโทษขั้นต ่าส าหรับการลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไวแ้ละในส่วน ความรับผิดของ
ผูแ้ทน นิติบุคคลจากการลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมการพระราชบญัญติัโรงงานไม่ไดมี้การบญัญติั
ในเร่ืองความรับผิดทางแพ่งไวใ้ห้ผูแ้ทนนิติบุคคลตอ้งรับผิดจากการลกัลอบท้ิงกาก อุตสาหกรรม 
จากการศึกษาขอเสนอแนะวา่ ร่างกฎกระทรวงในการออกใบอนุญาตในการตั้งโรงงานก าจดัขยะมูล
ฝอยของเอกชนการตอ้งมีบุคลากรด้านส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีส่วนร่วมในการออกใบอนุญาต อีกทั้ง
เสนอเพิ่มโทษจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในมาตรา 45โดยให้มีโทษขั้นต ่าและแก้ไข
เพิ่ม เติมในส่วนความรับผิดทางแพ่งเก่ียวข้องกับผู ้แทนนิติบุคคลให้ มีการเพิ่ม เติมไว้ใน 
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ดว้ย 

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และชุติมา นุตยะสกุล (2562, หน้า 27-38) ศึกษาเร่ือง “การ
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC” โดยมีวตัถุประสงค ์
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(1) เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC (2) เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการ
คุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับ EEC และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการความรู้และ
การจดัการคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมเพื่ อรองรับ  EEC โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจ านวน 200 คนและภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์จ  านวน 200 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์ตวัแบบถดถอยพหุคูณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวจิยัพบวา่ 1. ดา้นการจดัการ
ความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้ นภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อยูใ่นระดบัมาก ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณพบว่า
ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเท่ากับ r = 0.571 และภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
เท่ากบั r = 0.695 ซ่ึงมีความเห็นในทิศทางเดียวกนั โดยให้ความส าคญักบัการแสวงหาความรู้ การ
เขา้ถึงขอ้มูลและการจดัการระบบความรู้ให้ไดม้าตรฐานตามท่ีองคก์ารก าหนดไว ้2. ดา้นการจดัการ
คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้ นภาคอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อยูใ่นระดบัมาก ผลการวิเคราะห์สถิติ
ถดถอยพหุคูณพบว่าภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเท่ากบั r = 639 และภาคอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์เท่ากบั r=0.787 ซ่ึงมีทิศทางเดียวกนั โดยให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม ความปลอดภยัในการท างาน การพฒันาบุคลิกภาพในการท างาน และความมัน่คง
และความกา้วหนา้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร และ 3. ส าหรับความสัมพนัธ์ของ
การจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานนั้น ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ มี
ทิศทางเดียวกนัโดยผลลพัธ์ท่ีไดคื้อคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาในการปฏิบติังาน ความไวว้างใจ
ในการท างาน และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ท่ีองคก์ารตอ้งมุ่งเนน้ในการพฒันาบุคลากรซ่ึงส่งผลต่อ
ความเช่ียวชาญในการท างานและท าใหเ้กิดความคิดท่ีสร้างสรรคต่์อการพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
จีระวฒัน์ กฤษณพันธ์  (2563, หน้า 39-67) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคัญส าหรับการ
ด าเนินการจดัการคุณภาพในโรงพยาบาลภาครัฐของไทย” พบว่า การจดัการคุณภาพ เป็นปรัชญา
การบริหารจดัการแบบบูรณาการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองทั้งในดา้น
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นการบริการ หลายองค์การไดต้ระหนักว่า 
การจดัการคุณภาพเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ คุณภาพจึงเป็นเคร่ืองมือ
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ทางกลยุทธ์ในการแข่งขนัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เพราะถูกค านึงเม่ือมีสภาพแวดล้อมการแข่งขนั 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีคือ คน้หาปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินการจดัการ
คุณภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ วตัถุประสงคพ์ื้นฐานของการศึกษาคือการเช่ือมโยงทฤษฎีการจดัการ
คุณภาพกับการวดัผลการปฏิบัติงาน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้การ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์เพียร์สันและการวเิคราะห์แบบถดถอย เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
และทดสอบสมมติฐาน ดา้นขอ้มูลจะถูกรวบรวมจาก 452 โรงพยาบาลภาครัฐไทย ผลการวจิยัพบวา่ 
มี 3 ปัจจยัจาก 10 ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารคือ ดา้นการพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง ดา้นวฒันธรรมองค์การ และดา้นการส่ือสารในโรงพยาบาล ในการศึกษาน้ี 
ดา้นผลการปฏิบติังานนั้น จะใชผ้ลจากการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบนัรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล กล่าวโดยสรุป จากการวิจยัน้ี ช่วยให้บุคลากรในโรงพยาบาลภาครัฐไทย ได้เขา้ใจ
แนวคิดในการด าเนินงานดา้นงานคุณภาพในการดูแลสุขภาพและพร้อมท่ีจะปรับปรุงการบริการ 
โดยมุ่งเนน้ในปัจจยัส าคญัต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน เพื่อใหผู้รั้บบริการและผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยั 
  รวมพล จนัทศาสตร์ (2561, หนา้ 7-14) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัลีนท่ีส่งผลต่อการคลงัสินคา้และ
การขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่า” พบวา่ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลีนท่ีส่งผลต่อ
การลดความสูญเปล่าและการเพิ่มคุณค่าของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้บริการการขนส่ง
และการคลังสินค้า ด้วยแนวคิดแบบลีน ท าการเก็บรวบรวม ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ นักวิชาการดา้นการขนส่งและการคลงัสินคา้ ผูบ้ริหาร และพนกังานใน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจงัหวดัชลบุรี 33 โรงงานและใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
อย่างมีสัดส่วน จากนั้ นท าการสุ่มอย่างง่าย ผลงานวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัด้านการจดัการคุณภาพ 
กระบวนการไหลและการจัดการโดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยท่ีมีระดับ
ความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง คือ ปัจจัย ด้านการจดัการคุณภาพเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ปัจจยัด้าน กระบวนการไหลเก่ียวกับสินค้าส ารอง มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากและอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นการ จดัการเก่ียวกบัการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจยัด้านการขนส่งและการคลัง สินค้าโดยรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดับมากโดยปัจจยัท่ีมีระดับความส าคญัเป็นอนัดับหน่ึง คือ ปัจจยัด้านการ 
คลงัสินคา้เก่ียวกบัขั้นตอนและการบริการในการจดัเก็บสินคา้และมาตรฐาน/รายละเอียดในการ
จดัเก็บสินคา้ มี ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการขนส่งเก่ียวกบัพาหนะใน
การส่งมอบสินคา้ มีความส าคญั อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจยัด้านการลดความสูญเปล่าโดยรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัท่ีมีระดบั ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นความ 
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สูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นความสูญเปล่าจาก
การเก็บวสัดุคงคลงัและดา้นความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว มีความส าคญั อยูใ่นระดบัมากและ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 4) ปัจจยั
ดา้นการเพิ่มคุณค่าโดยรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัเป็นอนัดบั
หน่ึง คือ ด้านการบริการ มีความส าคญัอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างองค์กร มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มากและอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นกระบวนการ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ตามล าดบั 

พรรณเพ็ญ พลาศยั (2561, หน้า 143-151) ศึกษาเร่ือง “การจดัการคุณภาพส าหรับการน า
เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน” พบวา่ การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการคุณภาพในการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน โดยการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูพ้ฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคุณภาพในการน าเทคโนโลยี
และนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งคือ 
ผูพ้ฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมและหัวหน้าชุมชน โดยเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 9 
ราย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธี วิเคราะห์เน้ือหา เพื่อสังเคราะห์ให้ไดปั้จจยัท่ี
ตอ้งการ ผลการศึกษาพบวา่ มีปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการจดัการคุณภาพในการน าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในชุมชนจ านวน 14 ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย ความเป็นผูน้ า, การส่ือสาร, 
การท างานเป็นทีม, มุ่งเน้นกระบวนการ, การมุ่งเน้นลูกค้า, การจดัการเทคโนโลยี, การวางแผน
เชิงกลยุทธ์, สารสนเทศและการวิเคราะห์ , การพฒันางานวิจยั, การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง, การ
จดัการฝึกอบรม, คุณภาพของผลิตภณัฑ์, การวดัผลลพัธ์, และประสิทธิภาพทางการเงิน ขอ้มูลจาก
การวิจัยคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้องค์กรต่างๆ น าไปพัฒนาการจัดการคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

สาธินี ผ่องอกัษร  สาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต และพีระพงษ์  สิทธิอมร  (2561, หน้า 198-212) 
ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่
มาตรฐานสากล” พบวา่ 

การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้การวิจบัแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี1 สังเคราะห์องค์ประกอบและสภาพการ
จดัการคุณภาพของการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่มาตรฐานสากลโดยใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตวัอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกนิ (Krejcie & Morgan, 1970) แลว้สุ่มแบบหลายขั้นตอน
ไดจ้  านวน 379 แห่ง: ภาคเหนือ 44 โรงเรียนภาคกลาง 108 โรงเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 98 
โรงเรียนภาคใต้ 69 โรงเรียนภาคตะวนัออก 35 โรงเรียนและภาคตะวนัตก 25 โรงเรียน และ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงผูบ้ริหารระดบัสูง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คนวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพฒันาสู่มาตรฐานสากลโดยการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 21 คน ระยะท่ี 3 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่มาตรฐานสากลโดยเก็บขอ้มูลจากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 21 
คน ใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจงเคร่ืองมือการวิจยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการจดัการคุณภาพของการ
จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่มาตรฐานสากลอยูใ่นระดบัมาก 
 2. รูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่
มาตรฐานสากล ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ีองคป์ระกอบท่ี 1 
การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้องคป์ระกอบท่ี 2 การก าหนดกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบท่ี 3 การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพองค์ประกอบท่ี 4 การบูรณาการส่ือ 
เทคโนโลยี และสินทรัพย์ทางความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบท่ี 5 การพัฒนาขีด
ความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษาองคป์ระกอบท่ี 6 การออกแบบและสร้างนวตักรรม
ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนและองค์ประกอบท่ี 7 ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันา
ขีดความสามารถ และทกัษะได้อย่างมีคุณภาพจนสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. รูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่
มาตรฐานสากล ท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สุรชัย ทุหมัด , ประสพชัย พสุนนท์  และธีรวฒัน์ จันทึก  (2561, หน้า 70-85) ศึกษาเร่ือง “การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการจดัการคุณภาพองค์การกบัประสิทธิผล การปฏิบติังานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” พบว่า งานวิจัยน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์
องค์ประกอบการจดัการคุณภาพของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  2) ศึกษาปัจจยัองค์ประกอบท่ี
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ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานมหาวิทยาลยัสาย
วิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง จ านวน 300 คน ใช้
วธีิการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจยัศึกษาจาก 40 ตวัแปร พบว่า มีค่าสถิติไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน เท่ากบั 0.842 
และค่าสถิติไค-สแควร์ท่ีใช้ในการทดสอบเท่ากับ 7946.553 ท าการสกัดด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบ พบว่า การจดัการคุณภาพองค์การมีองค์ประกอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 3) การสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
4) ทิศทางการปฏิบติังาน 5) มาตรฐานการปฏิบติังาน 6) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 7) การรายงานผลการ
ปฏิบติังาน 8) ส่ิงอ านวยความสะดวก 9) การท างานเป็นทีม โดยองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 2) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 3) ทิศทางการปฏิบติังาน และ 4) การรายงานผลการป ฏิบติังาน 
ตามล าดบั 

ลลิตา คุปตวนิชเจริญ และอัครกิตต์ิ พัฒนสัมพันธ์  (2561, หน้า 237-247) ศึกษาเร่ือง 
“แนวทางในการพฒันาบุคลากรของบริษทั ABC หลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาบุคลากรในองค์กรเพื่อการเป็นประชาคม 
อาเซียน ของบริษทั ABC ในจงัหวดัชลบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญผูมี้อ านาจตดัสินใจซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อจดัหาและ 
จดัสรรงบประมาณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผูจ้ดัการแผนก 
สรรหาและพฒันาทรัพยากรบุคคล ผูจ้ดัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และการจดัการคุณภาพ ผูจ้ดัการ 
บริหารการผลิต ผู ้จ ัดการฝ่ายคุณภาพสินค้า และผู ้จ ัดการแผนก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ี มี
ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลคือ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ มีความส าคญัในเร่ืองการใชทุ้น
มนุษย ์การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และความย ัง่ยืน ปัจจยั ดา้นคุณภาพทรัพยากรมนุษยคื์อ 
การมีทศันคติท่ีดีกบังานและเพื่อนร่วมงาน การพฒันาความรู้และ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี รวมถึง
การมีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าคือ การเป็นผูน้ าท่ีมี คุณธรรม มีการส่ือสารกับ
พนกังาน ก าหนดวิสัยทศัน์องคก์รอยา่งชดัเจน ปัจจยัดา้นองคก์รคือ การเป็น องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาความรู้ในทุกด้านให้กับพนักงาน ซ่ึงปัจจยัทุกด้านล้วนมีอิทธิพล กับการพฒันา
องค์กรเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน จากผลการวิจยัสามารถน าไปก าหนดแนวทางการพฒันา
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ส่งเสริมบุคลากรในองคก์รให้มี ศกัยภาพ เติบโตและแข็งแกร่ง โดยการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ดา้น
วฒันธรรมอาเซียนให้แก่พนกังาน เสริมทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง น าเทคโนโลยี เขา้มาช่วยในการปฏิบติังานและมีการฝึกอบรมก่อนใช้งาน 
รวมถึงสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ประนอม ค าผา,ประนอม ค าผา และอยัรดา พรเจริญ  (2561, หน้า 127-138) ศึกษาเร่ือง  
“บุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของส านกังานบญัชีในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผล การด าเนินงานของส านกังานบญัชี
ในประเทศไทย และ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ หวัหนา้ส านกังานบญัชีจ านวน 425 คน ไดม้าจาก การสุ่มตวัอยา่งแบบ
เป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัแฝงท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของส านกังานบญัชี จ  านวน 4 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ตวัแปรภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ตวัแปรองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ และตวัแปรการจดัการคุณภาพ โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน
ของส านักงานบญัชีสูงท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านการจดัการคุณภาพ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มสูง
ท่ีสุด คือ ปัจจยัองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวมสูงท่ีสุด คือ ปัจจยัการจดัการคุณภาพ 
และผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า รูปแบบมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีค่า X2= 218.071, df = 198, X2/df = 1.101, P-value 
= .156, GFI = .957, CFI = .984, RMSEA = .015 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ พบวา่ มี
ค่าระหวา่ง .359 ถึง .815 โดยปัจจยัการจดัการคุณภาพมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์มากท่ีสุด และ
ปัจจยัแฝงแต่ละตวัร่วมกนัพยากรณ์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุไดร้้อยละ 46.9 

อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และพรชัย นฤดมกุล (2548, หน้า 184-193) 
ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานสอบบญัชีของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน” พบวา่  

ขา้ราชการท่ีไดรั้บมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากรัฐในการปฏิบติังานจากความเช่ือถือให้ประชาชนเกิดความไวว้างใจต่อการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการแผ่นดินเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยและต่อประเทศชาติ ดงันั้น
การปฏิบติัภาระอนัยิ่งใหญ่จะส่งผลส าเร็จได้นั้น ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ปัจจยัองค์กร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินมีการกระท าและ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบ
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานสอบบญัชี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน121 คน 
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 ตุลาคม 2557 ? 31 ตุลาคม 2557 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงการปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัองคก์ร จรรยาบรรณในวชิาชีพ ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีเฉล่ียรวม ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยองค์กร ด้านวฒันธรรมองค์กร มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานสอบบญัชี 2) จรรยาบรรณในวชิาชีพ ดา้น
ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ และดา้นการให้ความเสมอภาค มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานสอบบญัชีเฉล่ียรวม 

วนั สุวรรณพงษ์ (2560, หน้า 55-69) ศึกษาเร่ือง “พุทธธรรมกับหลักวิชาชีพส าหรับ
ทนายความ”  พบว่า พุทธธรรมกับหลักวิชาชีพส าหรับทนายความประกอบด้วยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความ แนววิธีปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนเป็นส่วนรวม หากผูใ้ช้กฎหมายไม่มีหลกัคิดให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมในวิชาชีพ
แลว้  การใชก้ฎหมายก็ยอ่มไม่เกิดความเป็นธรรมกบัประชาชน และไม่เกิดประโยชน์กบัการอ านวย
ความยุติธรรมของรัฐ  ดังนั้ น  ผู ้ประกอบวิชาชีพทนายความควรธ ารงไว้ซ่ึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความ ซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการทางกฎหมายอยา่งเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล  และผดุงความยุติธรรมของบา้นเมืองควบคู่
กนัไป ขอ้ควรประพฤติปฏิบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นทนายความท่ีดี  
คือ 1) มีคุณธรรมจริยธรรม และ 2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน มารยาทอนัเป็น
จริยธรรมในวิชาชีพ ทนายความก็เป็นส่ิงควรปฏิบติั การปฏิบติัตามหลกัวิชาชีพทนายความอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น จะท าให้ทนายความมีหลกัปฏิบติัตนในการประกอบวิชาชีพอยา่งถูกตอ้ง เป็นการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมและจรรยาในวิชาชีพท่ีมุ่งเพื่อให้เป็นทนายความท่ีดีของประชาชนเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางวิชาชีพกฎหมายใน
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ทนายความท่ีปฏิบติัตามหลกัวชิาชีพทนายความไดอ้ยา่งครบถว้นนั้น จะส่งผลให้
เอ้ือประโยชน์และโอกาสแก่อาชีพทนายความ อนัส่งผลให้การประกอบวิชาชีพทนายความเป็น
สัมมาชีพทรงคุณค่าและคุณประโยชน์อยา่งอนนัตต่์อส่วนร่วมสืบไป 
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2.3.5 สรุปองค์ประกอบของตัวช้ีวดัการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร   
สรุปองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ไดด้งัตารางท่ี 2.3 

 

ตารางที ่2.3 องคป์ระกอบตวัช้ีวดัการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

ตวัช้ีวดัการจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

Sallis  
(1993) 

Crosby  
(1979) 

Juran  
(1951) 

Tenner & 
Detoro 
(1992) 

National 
Institute of 
Standards 

& 
Technology 
(2020) 

1. การก าหนดเป้าหมาย      
2. การยอมรับแนวคิดหรือแนวทางการ

ท างานใหม่ 
     

3. การใหค้วามส าคญัของวตัถปุระสงคข์อง
งานมากกวา่ความพึงพอใจเร่ืองเงิน 

     

4. การพฒันาปรับปรุงระบบอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือความยัง่ยนื 

     

5. การพฒันาบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ขององคก์ร 

     

6. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร      
7. การท างานเป็นทีมงาน      
8. การประเมินคุณภาพการท างานและ

ผลงาน 
     

9. การลดและป้องกนัความสูญเสีย      
10. การรายงานความกา้วหนา้      
11. ความส าคญัของลูกคา้      
12. การจดัการตามขอ้เท็จจริง      
13. การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและ

วฒันธรรมองคก์ร 
     

 
จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบตวัช้ีวดัการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร พบว่า แนวคิด

ของนักวิชาการทั้ งหมด ได้แก่  Sallis (1993); Crosby (1979); Juran (1951); Tenner & Detoro 
(1992); National Institute of Standards and Technology: NIST (2020) ต่างให้ความส าคัญกับ
ตวัช้ีวดัท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมาย การยอมรับแนวคิดหรือแนวทางการท างานใหม่ 
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การให้ความส าคญัของวตัถุประสงค์ของงานมากกว่าความพึงพอใจเร่ืองเงิน การพฒันาปรับปรุง
ระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยืน การพฒันาบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององคก์ร 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การท างานเป็นทีมงาน การประเมินคุณภาพการท างานและผลงาน การลด
และป้องกันความสูญเสีย  การรายงานความก้าวหน้า ความส าคัญของลูกค้า  การจัดการตาม
ขอ้เทจ็จริง และการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรมองคก์ร 

อย่างไรก็ดีในการศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” พบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นการ
จดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  
การพฒันาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยืน  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ขององค์กร และการท างานเป็นทีมงาน ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบย่อยทั้งหมดดงักล่าวมีงานวิชาการ
รองรับ ดงัน้ี 

1. การพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อความยั่งยืน พิจารณาได้จากงานของ Sallis  (1993); 
Juran (1951) Tenner & Detoro (1992); National Institute of Standards and Technology: NIST (2020) โดยในทาง
ทฤษฎีและแนวคิดนั้น การพฒันาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยืนสะท้อนความเช่ือมโยงกับ
ประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  องคก์รจ าเป็นตอ้งปรับระบบการท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การท างาน
ในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานในการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการได้ทนัเวลา สะดวก เขา้ใจได้ง่าย และมีบรรยากาศท่ีดี อีกทั้งยงัมีความยืดหยุ่นและ
ความพร้อมมากพอท่ีบุคลากรทั้งหมดสามารถด าเนินการได้จริง ซ่ึงกระบวนการปรับปรุงระบบเกิดข้ึนจาก
ความเห็นพอ้งจากการมีส่วนร่วมในการคิดและหาทางออกร่วมกนัในการพฒันาให้ระบบการท างานในส่วน
ต่าง ๆ  สามารถท างานไดอ้ยา่งสอดประสานกนัทัว่ทั้งองคก์ร โดยหมายรวมถึงทุกหน่วยงานในองคก์รสามารถ
รับช่วงส่งต่องานไดโ้ดยราบร่ืนไปพร้อมกนั    

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ จีระวฒัน์ กฤษณพนัธ์ (2563, หนา้ 39-67) บ่งช้ีวา่ 
การจดัการคุณภาพ เป็นปรัชญาการบริหารจดัการแบบบูรณาการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นการบริการ 
หลายองค์การไดต้ระหนกัวา่ การจดัการคุณภาพเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการ
บริการ คุณภาพจึงเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เพราะถูกค านึงเม่ือมี
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัโดยเฉพาะในบริบทของการบริการของโรงพยาบาลภาครัฐของไทย และ
ประจกัษ ์ชูศรี และคณะ (2563, หนา้ 76-88) ศึกษาพบวา่ การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองถือเป็น
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ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ส่วนงานของ รวมพล จนัทศาสตร์ (2561, หนา้ 7-14) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัลีนดา้นกระบวนการ
ส่งผลต่อการคลงัสินคา้และการขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่า และงานของ พรรณเพญ็ พลาศยั (2561, 
หน้า 143-151) ปัจจยัเร่ือง การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการมุ่งเน้นกระบวนการเป็นอีกน่ึงปัจจยั
ส าคญัต่อการจดัการคุณภาพส าหรับการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน  

2. การพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร พิจารณาได้จากงานของ Sallis 
(1993);  Crosby (1979);  Juran (1951) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม
และการเรียนรู้ขององค์กรสะท้อนความเช่ือมโยงกับประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  การพฒันาองค์กรให้
เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมจ าเป็นตอ้งใหบุ้คลากรมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถสอดคลอ้งกบัภารกิจและหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ รวมทั้งยงัตอ้งยอมรับถึงค่านิยมร่วมภายในองค์กรเพื่อให้วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องคก์รบรรลุถึงผลสัมฤทธ์ิไดใ้นทา้ยสุด  โดยในภาพรวมขององคก์รจ าเป็นตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ถ่ายเทประสบการณ์ของบุคลากรแก่กนัและกนั หรือรุ่นต่อรุ่น และการเปิดรับองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ตลอดเวลา เพื่อให้ขอบข่ายการเรียนรู้เกิดข้ึนอยู่ในกลุ่มบุคลากรในองค์กรและสามารถใช้ศกัยภาพ
เพื่อการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์รตามมา 

ดังพบว่ามีงานวิจยัสนับสนุน ได้แก่ งานของ ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ (2563, หน้า 76-88) 
ศึกษาพบวา่ การพฒันาบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส่วนงานของ ณภทัร โกศล 
(2563, หน้า 333-348) อธิบายวา่ การไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ในดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้
มาควบคุมเป็นปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ของ
บริษัทเอกชน กรณีกากของเสียอุตสาหกรรม/คุณภาพส่ิงแวดล้อม/การจดัการรวมทั้ งงานของ 
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และชุติมา นุตยะสกุล (2562, หน้า 27-38) ศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการ
จดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้นภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสะทอ้นว่ารูปแบบการจดัการความรู้
และการจดัการคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC และในงานของ พรรณเพญ็ พลาศยั (2561, หนา้ 143-151) ศึกษา
พบว่า การท างานเป็นทีมและการจดัการฝึกอบรมสัมพนัธ์กับการจดัการคุณภาพส าหรับการน า
เทคโนโลยีและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน ตลอดจนงานของ สาธินี ผอ่งอกัษร และคณะ 
(2561, หน้า 198-212) ศึกษาพบว่า การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการบูรณาการส่ือ เทคโนโลยี และสินทรัพยท์างความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
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องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการจดัการคุณภาพของการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพฒันาสู่มาตรฐานสากล  

3. การท างานเป็นทีมงาน พิจารณาได้จากงานของ  Sallis (1993); Crosby (1979); Tenner & Detoro  
(1992) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น การท างานเป็นทีมงานสะท้อนความเช่ือมโยงกับประเด็นใน
การศึกษาเน่ืองจาก การท างานเป็นทีมมีความส าคญัในทุกองค์กร ซ่ึงส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคก์ร การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของบุคลากรท่ีเป็นสมาชิกเป็นอยา่งดี ความร่วมมือบนความเห็นพอ้งในการตดัสินใจร่วมยอ่มน าไปสู่
ความรับผิดชอบในผลงานร่วมกนั โดยความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนถือเป็นรางวลัของสมาชิกในทีมทุกคน และไม่
จ  าเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินเสมอไป เพราะความพึงพอใจหรือความสุขของผูรั้บบริการหรือลูกค้าท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑก์็ถือเป็นรางวลัท่ีมีคุณค่าทางจิตใจแก่ทีมงานดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีการท างานเป็นทีมมิไดห้มายถึงเพียง
แค่กลุ่มงานหรือหน่วยงานใด  ๆเพียงหน่ึงเดียว กลบัยงัรวมถึงทุกทีมในฐานะท่ีทุกทีมเป็นสมาชิกในนามกลุ่ม
ขององค์กรดว้ย การท างานเป็นทีมจึงเป็นเร่ืองของการสอดประสานงานไปพร้อมกบัการด าเนินตามเป้าหมาย
ขององค์กรท่ีมีผูบ้ริหารระดับสูงเป็นหัวหน้าทีมใหญ่นั้นด้วย ดังสะท้อนผ่านการท างานตามนโยบายท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดทัว่ทั้งองคก์ร   

ดงัพบวา่มีงานวจิยัสนบัสนุน ไดแ้ก่  งานของ สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, หนา้ 70-85) ศึกษา
พบวา่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเป็นองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการคุณภาพองคก์าร
กบัประสิทธิผล การปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ส่วนงานของ ประจกัษ ์ชู
ศรี และคณะ. (2563, หน้า 76-88) ศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของทีมงานเป็นปัจจยัการจดัการ
คุณภาพโดยรวมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และงาน
ของ ลลิตา คุปตวนิชเจริญ และอคัรกิตต์ิ พฒันสัมพนัธ์ (2561, หนา้ 237-247) ศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น
คุณภาพทรัพยากรมนุษยคื์อ การมีทศันคติท่ีดีกับงานและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อแนวทางในการ
พฒันาบุคลากรของบริษทั ABC หลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร  พิจารณาได้จากงานของ Crosby 
(1979);  Tenner & Detoro (1992) ; National Institute of  Standards and Technology:  NIST (2020) โดยในทางทฤษฎี
และแนวคิดนั้น การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรมองค์กรสะท้อนความเช่ือมโยงกับ
ประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก มาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรมองคก์รต่างมีความสัมพนัธ์กนัในทาง
ปฏิบติั เพราะมาตรฐานจริยธรรมถือเป็นรากฐานในการก่อรูปวฒันธรรมองคก์รตามวิชาชีพนั้น  ๆขณะเดียวกนั
ความเช่ือมโยงระหวา่งการจดัการเชิงวฒันธรรมองคก์รและค่านิยมทางสังคมท่ีตอ้งสอดประสานไป
พร้อมกนั บรรทดัฐานหรือปทสัถานท่ีอยู่ในรูปของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพจึงเป็น
แกนหลักของการหล่อหลอมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรต่างๆ ซ่ึงรวมถึงองค์กรทาง



81 
 

การแพทยม์าโดยตลอด ขณะเดียวกนัค่านิยมทางสังคมก็มีส่วนส าคญัในการกระตุน้ให้องค์กรทาง
ธุรกิจผลิตสินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคในฐานะลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้หรือ
บริการนั้น ค่านิยมทางสังคมจึงมีนยัการสอดแทรกอยูใ่นองคก์รธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัให้รูปแบบ
การด าเนินธุรกิจนั้นเป็นไปตามกรอบท่ีพึงปฏิบติัต่อกนัและกนั โดยเฉพาะวิธีการปฏิบติัในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้จึงตอ้งตั้งอยูบ่นจรรยาบรรณในวชิาชีพท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการ
หล่อหลอมให้วฒันธรรมองคก์รธุรกิจนั้นด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป็นท่ียอมรับ และมีความเช่ือมัน่ถึง
มาตรฐานท่ีพึงไดรั้บต่อลูกคา้ตลอดไป ดงันั้นวฒันธรรมองคก์รและค่านิยมทางสังคมจึงตอ้งด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกนัเสมอ   

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ วนั สุวรรณพงษ์ (2560, หน้า 55-69) ศึกษาพบวา่ 
พุทธธรรมมีความสัมพันธ์กับหลักวิชาชีพส าหรับทนายความ ประกอบด้วยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชีพทนายความ  แนววิธีปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนเป็นส่วนรวม  หากผูใ้ช้กฎหมายไม่มีหลกัคิดให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมในวิชาชีพ
แลว้  การใชก้ฎหมายก็ยอ่มไม่เกิดความเป็นธรรมกบัประชาชน และไม่เกิดประโยชน์กบัการอ านวย
ความยติุธรรมของรัฐ และในงานของ อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และพรชยั นฤดม
กุล (2548, หน้า 184-193) ศึกษาพบว่า “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของ
นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดิน ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน” ขา้ราชการท่ีไดรั้บมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐในการปฏิบติังานจาก
ความเช่ือถือให้ประชาชนเกิดความไวว้างใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการแผ่นดินเพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนไทยและต่อประเทศชาติ ดงันั้นการปฏิบติัภาระอนัยิง่ใหญ่จะส่งผลส าเร็จได้
นั้น ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งงานของ แสงระวี อนันตพานิช 
(2552, หนา้ 146-160) พบวา่ ธุรกิจการแพทยต์อ้งตั้งอยูบ่นบรรทดัฐานของจรรยาบรรณแพทยจึ์งจะ
ท าใหอ้งคก์รเกิดความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการ 
 
2.4 แนวคิดการจัดการการตลาด 

2.4.1 ความหมายของการจัดการการตลาดตามแนวการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด (Marketing-Mix Factors) 

ค าว่า “การจดัการการตลาด” (Marketing Management) เป็นกระบวนการวางแผนและ
ปฏิบติัโดยอาศยัแนวคิด การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ
เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีสามารถสนองความตอ้งการของบุคคล และวตัถุประสงค์
ขององค์กร โดยในกระบวนการดังกล่าวจึงต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึง
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จุดมุ่งหมายส าคญัของการตลาดคือการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้เพื่อจดัสินคา้และบริการให้เหมาะสมแก่
ลูกคา้นั้น ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงแนวคิดท่ีใชใ้นการการจดัการเพื่อวางกลยุทธ์ในการลงทุนและการ
ขยายตลาดแล้วนั้น การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing-Mix Factors) ถือเป็น
แนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมมากวา่คร่ึงศตวรรษ นบัตั้งแต่ปี 1960 เป็นตน้มา ซ่ึงนกัวิชาการต่างให้ค  า
นิยามถึง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing-Mix Factors)” ไวค้ลา้ยคลึงกนั ดงัสามารถสรุป
ไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing-Mix Factors) หมายถึง การศึกษาปัจจยัความตอ้งการ
ของตลาดหรือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ทั้งในฐานะผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการในดา้นต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) ด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย (Price) ด้านสถานท่ีเข้าถึง
ผลิตภณัฑ์หรือรับบริการ (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler (2013, p. 92; 
McCarthy & Perreault, 1990, p. 153; Boone & Kurtz, 1989, p. 9; Lamb, Hair, & McDanial, 2000, 
p. 44; Wheelen & Hunger, 2012, p. 199)  
 

2.4.2 แนวคิดการจัดการการตลาดตามแนวการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
(Marketing-Mix Factors) 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing-Mix Factors) ถือเป็นกรอบแนวคิด
ในการท าความเข้าใจตลาดท่ีมีการแข่งขันของผู ้ค้ากับการพิจารณาถึงการวางกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีส าคญั โดยมีนกัวิชาการต่างแสดงทศันะท่ีต่อยอดแนวคิดของ 
McCarthy (1960) ในเร่ือง “การตลาดพื้นฐานแนวทางการจดัการ (Basic marketing, a managerial 
approach) และงานของ Kotler (2000) การจดัการการตลาด (Marketing Management) ท่ีอธิบายว่า 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาดประกอบด้วย 4Ps คือ ผลิตภณัฑ์ (Product), สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place), 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการก าหนดราคา (Price) 

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาตามแนวทางน้ี นกัวิชาการอ่ืนๆ ต่างก็เห็นพอ้งในการก าหนดปัจจยั
ในการศึกษาคลา้ยคลึงกนั โดยส่วนใหญ่ต่างต่อยอดความคิด 4Ps ขา้งตน้โดยเพิ่มเติมตวัแปรท่ีคิดวา่
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาดไปอีก อาทิ แนวคิดของนกัวชิาการดงัต่อไปน้ี อาทิ  

Wheelen & Hunger (2012, p. 199) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
รวมกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัแปรท่ีส าคญัภายใตก้ารควบคุมขององค์กรท่ีสามารถใช้ในการท าให้
เกิดความความตอ้งการ (Demand) และได้รับประโยชน์จากการแข่งขนั (Competitive advantage) 
ตวัแปรเหล่าน้ี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่วนส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
และราคา (Price) โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะมีองค์ประกอบย่อยท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบัความสามารถขององคก์ร 
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Lamb & McDanial (2000, p. 44) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง การน า กลยุทธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนด
ราคามาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาด
เป้าหมาย และท าใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนัสองฝ่าย 

Booms & George (1981, pp. 47-51) น าเสนอถึงแนววเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดใน
งานเร่ือง “กลยุทธ์การตลาดและโครงสร้างองคก์รส าหรับบริษทัท่ีให้บริการ” (Marketing Strategies 
and Organization Structures for Service Firms) โดยแบ่งส่วนผสมการตลาดประกอบเป็น 7Ps 
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู ้เข้าร่วม (Participants) หลักฐานทางกายภาพ (Physical 
evidence) และกระบวนการ (Process) 

Kar (2011) กล่าวว่า การตลาดด้านการบริการนั้นแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ จึงตอ้งมีการท า
การตลาดท่ีแตกต่างกนัตามไปดว้ย ดงันั้นโครงสร้างส่วนประสมการตลาดจึงมี 8Ps ได้แก่ สินคา้
และบริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) พนักงาน 
(People) กระบวนการ (Process) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และคุณภาพโดยรวม 
(Packaging) 

Borden (1964) อธิบายว่า ส่วนผสมการตลาดประกอบไปด้วย 12Ps ได้แก่ การวางแผน
ผลิตภัณฑ์  (Product Planning) ราคา (Pricing) ตราสินค้า (Branding) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Channel of Distribution) การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) การโฆษณา (Advertising) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotions) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การแสดงสินค้า (Display) การบริการ 
(Servicing) การขนยา้ย (Physical Handling) นโยบายและกระบวนการ (Fact Finding and Analysis) 
Judd (1987) ช้ีให้เห็นว่า องค์ประกอบของส่วนผสมการตลาดประกอบดว้ย 5Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) การส่งเส ริม
การตลาด (Promotion) คน (People) 

ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า การเพิ่มเติมตวัแปรหรือปัจจยัท่ีใช้ใน
การศึกษาเก่ียวกบัการตลาดนั้น ปัจจยัส่วนผสมการตลาดประกอบดว้ย 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์
หรือบริการ (Product หรือ Service) ด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย (Price) ด้านสถานท่ีเข้าถึงผลิตภัณฑ์
หรือรับบริการ (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพล
ในการวิเคราะห์ตลาดทางธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดีทั้งท่ีเป็นตลาดเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Product) 
และโดยเฉพาะการใหบ้ริการ (Service) 
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 2.4.3 การจัดการการตลาดของลกัษณะธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศไทย  
 จากผลการส ารวจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2562) เก่ียวกบัธุรกิจโรงพยาบาลและสถาน
บริการพยาบาลบทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 พบวา่ โรงพยาบาลเป็นปัจจยัพื้นฐาน
ท่ีทุกคนตอ้งการ ตั้งแต่การเกิด การรักษาโรคยามเจบ็ป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉินต่างๆ ก็มกัจะตอ้ง
ไปท่ีโรงพยาบาลแต่ดว้ยจ านวนประชากรท่ีมากข้ึน ปริมาณโรคอุบติัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนและการกา้วเขา้สู่
สั งคมผู ้สู งอายุ  (Aging Society) ท าให้ความต้องการใช้บ ริการท่ี เก่ี ยวข้องกับสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาล มีมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีหน่วยงานบริการสุขภาพทัว่ประเทศจ านวน 38,512 แห่ง 
แบ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพของรัฐร้อยละ 35 และหน่วยบริการสุขภาพของเอกชนร้อยละ 65 โดย
พบวา่จ านวนผูป่้วยท่ีใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนและสถานบริการเอกชนทัว่ประเทศในปี 2559 สูง
ถึง 61.6 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ถึงร้อยละ 33 ซ่ึงเป็นผูป่้วยนอกร้อยละ 95 และผูป่้วยในร้อยละ 
5 และแบ่งเป็นผูป่้วยชาวไทยจ านวน 57.4 ลา้นคน ชาวต่างชาติจ านวน 4.2 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี 
2554 ถึงร้อยละ 33 และร้อยละ 4 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัค่าใช้จ่ายสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพฯ สูงถึง 388,954 ลา้นบาท แต่มี
อตัราการเติบโตลดลงจากปี 2560 จ านวนล าดับ 1.18 และปริมาณผูป่้วยชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน
สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการทางการแพทยใ์นช่วงปี พ.ศ. 2557-
2560 ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 มีมูลค่า 25,462 ลา้นบาท เติบโตจากปี 2559 ถึง
ร้อยละ 45.63  
 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงการเติบโตของธุรกิจ พบวา่ จ  านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 
มีนาคม 2562 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลฯ เป็นธุรกิจ ท่ีด าเนินกิจการอยู ่
จ  านวน 750 ราย คิดเป็น 0.10% ของธุรกิจ ท่ีด าเนินการอยูท่ ั้งส้ิน และมีมูลค ่าทุน 108,730.39 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของธุรกิจท่ีด าเนินการอยูท่ ั้งส้ิน ธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบบริษทัจ ากดั 
จ านวน 661 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.13 มีมูลค่าทุน 87,380.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 โดย
ธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงกวา่ 5 ลา้นบาท มีจ านวน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.27 การเพิ่มทุนของ
ธุรกิจมีความผนัผวนเช่นเดียวกบัมูลค่าทุนจดทะเบียน โดยในปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) มีการเพิ่ม
ทุนมูลค่า 1,139 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 106.38 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 การจดัตั้ง
ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาลในปี 2561 มีจ านวน 82 ราย เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.81 เม่ือ
เทียบกบั ปี 2560 และ ในปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) มีจ านวน 22 ราย ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2561 ในส่วนของมูลค่า ทุนจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจ ในปี 2561 มีมูลค่า 1,875.82 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 88.94 ในขณะท่ี ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) มูลค่า 128.05 ลา้นบาท ลดลง
ช่วงเดียวกนัของปี 2562 ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาลจึงเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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วิชาชีพเฉพาะมีการจดัตั้ งธุรกิจต่อเน่ืองในทุกปี โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนมีความผนัผวนตาม
ศักยภาพของนิติบุคคลท่ีเข้ามาด าเนินธุรกิจในแต่ละปี การบริการทางการแพทย์ของไทยท่ีมี
บุคลากรทางการแพทย์ ท่ี มีความเช่ียวชาญและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี ดึงดูด
ชาวต่างชาติ ซ่ึงเลือกประเทศไทยเป็นอนัดบัแรกๆ ในการเขา้มา รับการรักษาทางการแพทย ์รวมทั้ง
บทบาทของภาครัฐท่ีผลกัดนั ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ท าใหธุ้รกิจน้ีไดรั้บความสนใจในการประกอบธุรกิจและเขา้มาร่วมลงทุน ทั้งน้ีจึงพบวา่ นิติบุคคลท่ี
จดทะเบียนด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีด าเนินกิจการอยู่จ  านวน 750 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.10 ของธุรกิจท่ีด าเนินการอยูท่ ั้งส้ิน และมีมูลค่าทุน 108,730.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของ
ธุรกิจท่ีด าเนินการอยูท่ ั้งส้ิน ธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบบริษทัจ ากดั จ านวน 661 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 88.13 มีมูลค่าทุน 87,380.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 โดยธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงกวา่ 
5 ลา้นบาท มีจ านวน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.27 การเพิ่มทุนของธุรกิจมีความผนัผวนเช่นเดียวกบั
มูลค่าทุนจดทะเบียน โดยในปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) มีการเพิ่มทุนมูลค่า 1,139 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 106.38 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 
 จากขอ้มูลผลการส ารวจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2562) เก่ียวกบัธุรกิจโรงพยาบาลและ
สถานบริการพยาบาลบทวิเคราะห์ธุรกิจขา้งต้น บ่งช้ีให้เห็นว่า โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
เอกชนเป็นบริษัทธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสูง เน่ืองจากตลาดมีขนาดใหญ่ตามอัตราการ
เจริญเติบโตของจ านวนประชากร ซ่ึงในประเทศไทยเองถือได้ว่ามีนัยความเป็นศูนยก์ลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) ในทุกด้านของโลก รวมถึงการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศด้วย ซ่ึง
รายงานน้ียงัเสนอต่อภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลวา่ อนาคตธุรกิจน้ีอาจตอ้งเพิ่มศกัยภาพในการ
ให้บริการเพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นต่างชาติมากข้ึน และสร้างความร่วมมือในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการสุขภาพเดียวกนัเพื่อสร้างความเขม้แข็งในการให้บริการ เช่น ในกลุ่ม 
ธุรกิจยา เคร่ืองมือแพทย ์สปา หรือการแพทยแ์ผนไทย ทั้งน้ี รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนในดา้น
นโยบายการบริการทางการแพทยข์องไทยใหมี้มาตรฐานไดรั้บการยอมรับเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อยา่งไรก็ตาม ก็ไม่ควรละเลยการบริการทางการแพทยข์องภาครัฐเพื่อ
ลดความเหล่ือมลา้ของผูใ้ชบ้ริการ 
 

2.4.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการจัดการการตลาด   
นิดา ชาแสน (2559) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด ต่อผลการ

ด าเนินงานของสถานพยาบาลสัตว ์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบวา่ การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดต่อผล การด าเนินงานของ
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สถานพยาบาลสัตว์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประชากรท่ีใช้ ในการศึกษาเป็น
ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลสัตว ์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 189 ราย ใชก้าร
สุ่มตวัอยา่ง จ านวน 129 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐาน โดยการวเิคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิCสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาล
สัตวใ์นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความ คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ดา้นกระบวนการให้บริการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นราคาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นสถานท่ีอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ และบริการอยู่
ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง ความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานสถานพยาบาลสัตว ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับผลการด าเนินงานของ
สถานพยาบาลสัตว ์อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภัทรา สุขะสุคนธ์  (2559) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการตลาดบ ริการของ
สถานพยาบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพฯ พบวา่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษา
ความตอ้งการรับบริการสถานพยาบาลผูสู้งอายุของผูรั้บบริการในกรุงเทพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
ตอ้งการรับบริการสถานพยาบาลผูสู้งอายุของผูรั้บบริการเม่ือจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 3) เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการให้บริการของผูป้ระกอบการสถานพยาบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพ 4)  เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการของผูป้ระกอบการสถานพยาบาลผูสู้งอายุ เม่ือจ าแนก
ตามข้อมูลผูป้ระกอบการ 5) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดบริการของสถานพยาบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพ ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูรั้บบริการสถานพยาบาลผูสู้งอายุ ผูป้ระกอบการ
สถานพยาบาลผูสู้งอายุ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผูสู้งอายุไทย เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
One Way ANOVA ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความตอ้งการรับบริการสถานพยาบาลผูสู้งอายุของผูต้อบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกตามรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากในดา้นพนกังาน ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นภูมิทศัน์ ดา้น
กระบวนการ ด้านการก าหนดราคา ดา้นการส่ือสารการตลาด ตามล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ส่วนดา้นบริการมีความตอ้งการในระดบัปานกลาง 2) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ความตอ้งการรับบริการสถานพยาบาลผูสู้งอายขุองผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และอายุของผูสู้งอายุท่ีรับ
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บริการท่ีแตกต่างกนั 3) ความสามารถในการให้บริการของผูป้ระกอบการสถานพยาบาลผูสู้งอายุ
ของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือแยกตามรายด้านพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความสามารถอยู่ในระดับมากในด้านภูมิทศัน์ ด้านสถานท่ีและช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นการก าหนดราคา ส่วนดา้นการส่ือสารการตลาด และ
ดา้นการบริการ มีความสามารถในระดบัปานกลาง ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 4) ผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความสามารถในการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการสถานพยาบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพฯ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลของผูป้ระกอบการ 5) แนว
ทางการพฒันาการตลาดบริการของสถานพยาบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพฯนั้น ผูป้ระกอบการตอ้ง
รวมตวักนัเป็นสมาคม เพื่อสร้างความเขม้แข็ง ช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิก ร่วมกนัสร้างมาตรฐาน
การให้บริการ และมีบริการหลากหลายระดับท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีรัฐบาลควรก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลสถานพยาบาล
ผูสู้งอายุให้ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือ ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และควบคุมดูแล
มาตรฐานการใหบ้ริการของสถานพยาบาลผูสู้งอายุ 

กฤตภาส ลยัวงศ ์(2556) ศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตวใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา่ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพ
การบริการของสถานพยาบาลสัตวมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตวใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เล้ียง
สัตวอ์ยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีเคยไดเ้ขา้ใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตว ์ทั้งเพศชายและหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 390 ตวัอยา่งผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยหาค่าแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อย
ละค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test ค่า F-test ชนิด (One 
Way ANOVA) และศึกษาระดับความส าคญัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศยัสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัทางการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพ พบว่า ด้านความสามารถในการ
ตอบสนองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
1. ปัจจัยเก่ียวกับด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาโดยรวมแสดงให้ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือด้านบุคลากร
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รองลงมาคือ ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกาย ส่วนดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น
สถานท่ีตั้ง ดา้นค่าบริการ และดา้นบริการ อยูใ่นระดบัมาก ผลการวเิคราะห์แต่ละดา้น คือ ปัจจยัดา้น
บุคลากรพบวา่ สัตวแพทยมี์ความรู้ความสามารถ และความช านาญในการรักษาและผา่ตดั 2. ปัจจยั
เก่ียวกับด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความสามารถในการตอบสนอง ดา้นความ
แน่นอน ดา้นความเช่ือถือ และดา้นเขา้ใจลูกคา้ ส่วนดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได้ อยู่ในระดบัมาก ผล
การวิเคราะห์แต่ละด้าน คือ ด้านความสามารถในการตอบสนอง 3. การตัดสินใจเลือกใช้
สถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนท่ีท่านจะน าสัตว์เล้ียงไปรับการบริการจาก
สถานพยาบาลสัตว ์พบวา่ มีการหาขอ้มูลก่อน ประเภทสัตวเ์ล้ียงท่ีท่านน ามารับบริการพบวา่ ไดน้ า
สุนขัมารับบริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตวต่์อคร้ัง 

นภาภรณ์ สมอ่อน และวีรวฒัน์ ซ่ือสิทธิผล (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของสถานพยาบาลแพทยแ์ผนไทยต่อการตดัสินใจของผูม้ารับบริการในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ไดแ้ก่ จงัหวดัอุตรดิตถ์ สุโขทยั และพิษณุโลก พบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรับบริการแพทย์
แผนไทยตามสภาพการตลาดอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผูป้ระกอบการ รองลงมา คือ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นสินคา้ ดา้นบริการ และดา้นราคา ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด โดยผล
การศึกษาคร้ังน้ี ควรน าไปวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานธุรกิจการ
บริการแพทยแ์ผนไทยของรัฐและเอกชนไดมี้โอกาสพฒันาทางระบบธุรกิจ อีกทั้งควรมีการพฒันา
และสร้างมาตรฐานผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการและความเหมาะสม
ของผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการในธุรกิจแพทยแ์ผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าผลการศึกษา
น้ีไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผูใ้ช้บริการ โดยให้ความส าคญัในดา้นส่ิงกระตุน้ตลาด โดยเฉพาะดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นสินคา้ 
และบุคลากร ส่วนปัจจยัดา้นวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับบริการแพทยแ์ผนไทยของผู ้
มารับบริการอายตุ  ่ากวา่ 40 ปี และอาย ุ40 ปีข้ึนไป ไม่แตกต่างกนั แต่ส่ิงกระตุน้การตลาดดา้นราคามี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกรับบริการแพทยแ์ผนไทยในสถานประกอบการของรัฐและเอกชนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

เลิศชาย พิพฒันสุคนธ์ (2562, หนา้ 213-225) ศึกษาเร่ือง “องคป์ระกอบของการให้บริการท่ี
มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัรักษาความปลอดภยัในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค
กลาง” พบว่า การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบของการให้บริการท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรักษาความปลอดภยั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง 
ท าการเก็บขอ้มูลจากผูจ้ดัการบริษทัผูใ้ช้บริการรักษาความปลอดภยัในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค
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กลาง จ านวน 400 คน ดว้ยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
และใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัขนาดของบริษทัรักษาความปลอดภยัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาพบว่ามีการให้
ความความส าคญักบัจ านวนพนกังานรักษาความปลอดภยัของบริษทัผูใ้หบ้ริการ และการรับผดิชอบ
ต่อความเสียหายวา่มีผลต่อความส าเร็จของการบริการ ส่วนความส าคญัดา้นคุณลกัษณะของบริษทัผู ้
ให้บริการรักษาความปลอดภยั พบว่า ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัผูใ้ห้บริการรักษาความ
ปลอดภยัในภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั โดยพบวา่ ช่ือเสียงของเจา้ของธุรกิจ
มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือหน่วยงานท่ีเคยใช้บริการส าหรับน ามาใช้ในการอา้งอิง 
การไดรั้บการรับรอง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และสถาบนัด้านความมัน่คงต่าง ๆ การฝึกอบรม
และการพฒันาบุคลากร การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน และประสบการณ์ของบริษทัผูใ้หบ้ริการใน
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เรียงตามล าดับ ส่วนด้านประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความปลอดภยัมากเป็นอนัดบั
แรก ตามดว้ยความไวว้างใจ ประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ และความน่าเช่ือถือของ
การให้บริการจากบริษทัรักษาความปลอดภยั ส่วนดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ในการให้บริการพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการด้านการ
ให้บริการมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏต่อสายตาผูรั้บบริการ ผลิตภณัฑ์
หรือบริการ อตัราค่าบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสารการตลาด และความน่าเช่ือถือของ
บุคลากร ผลการวิเคราะห์สถิติสรุปอ้างอิงพบว่า องค์ประกอบของการให้บริการท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัรักษาความปลอดภยัในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง 
ประกอบไปดว้ย ปัจจยับางส่วนของคุณลกัษณะบริษทัผูใ้ห้บริหาร ด้านประสบการณ์ (b = 0.31) 
คุณภาพบริการ ดา้นความไวว้างใจ (b = 0.14) และส่วนประสมทางการตลาด ดา้น ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ (b = 0.22) ดา้นราคาค่าบริการ (b = 0.15) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (b = 0.29) สมการมี
อ านาจการพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 36 และสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ีY = 3.58+0.05 X01-0.02 
X02+0.13 X03+0.01 X04+0.04 X05+0.31 X06**+0.12 X07+0.02 X08-0.04 X09+0.14 
X10*+0.14 X11+0.22 X12**+0.15 X13*+0.29 X14**+0.07 X15 +0.01 X16+0.01 X17+0.03 X18 
ลิดา ศรีศรก าพล (2562 , น. 83 - 91) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดึงดูด
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้บริการร้านค้าปลีกสมยัใหม่ขนาดเล็กใน
จงัหวดัสกลนคร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเขา้มา
ใช้บริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในจงัหวดัสกลนคร และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจยัดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
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ในจงัหวดัสกลนคร กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี 
(Frequencies) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test F-test และ 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (MRA) ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ช่วงอาย ุ18-28 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช. เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และรายไดต่้อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นพนกังาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
ผูบ้ริโภค ดา้นปัจจยัด้านความสนใจ ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ ปัจจยัดา้นความปรารถนา และปัจจยั
ดา้นการลงมือปฏิบติั และความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยรวมและรายขอ้ในระดบัมาก
ทุกขอ้ ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคภาพรวม พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ไม่มีความแตกต่างกนั แต่จ าแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างกนั 
และการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
ท่ีเขา้มาใช้บริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่พบว่า ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจยัดา้นความสนใจ และปัจจยัดา้นความปรารถนา มีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p 0.01 

พันวสา รวมทรัพย์ (2562, หน้า 75-90) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาส่วนประสม
การตลาดของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจังหวดักาญจนบุรี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
เปรียบเทียบระดบัส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวโควตาทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาส่วนประสม
การตลาดของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 400 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา และกลุ่มท่ี 2 
ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ คือ เจา้หน้าท่ีอุทยานท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดั
กาญจนบุรี จ  านวน 4 คน ไดม้าโดยการเลือกอยา่งเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความตรงดา้นเน้ือหาเท่ากบั 0.67 และ 1.00 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0.78-0.90 วิเคราะห์ขอ้มูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์  
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจยัพบว่าระดบัส่วนประสมทางการตลาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรีมีความแตกต่างกันเม่ือจ าแนกตาม เพศ อายุ และ
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สถานภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล ต่อเดือน สถานภาพ และภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียว ด้านวตัถุประสงค์ท่ีมาท่องเท่ียว ด้านวิธีการเดินทางมาท่องเท่ียว ด้าน
สมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียว ด้านจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ท่องเท่ียว ดา้นลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูร่้วมเดินทาง และดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยั ส่วนบุคคลดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียว ดา้นสมาชิกท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียว ดา้นจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว ดา้น
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว และดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 
.05 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดา้นวตัถุประสงค์ท่ีมาท่องเท่ียวดา้นวิธีการเดินทางมาท่องเท่ียว และ
ดา้นลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูร่้วมเดินทาง 3. แนวทางการพฒันาส่วนประสมการตลาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี ในมิติผูใ้ห้บริการควรมุ่งการบริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจ มีการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัความคุม้ค่าท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บ เพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านส่ือ
ออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเขา้ถึงนกัท่องเท่ียว มีการพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว โดยการ
ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และปลูกจิตส านึก
ใหมี้จิตใจในการใหบ้ริการ 

กนกวรรณ ศิลสว่าง (2562, หน้า 131-146) ศึกษาเร่ือง “แนวทางพัฒนาส่วนประสม
การตลาด การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัราชบุรี” โดย มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในจงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล 2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใน
จงัหวดัราชบุรี และ3. ศึกษาแนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาด การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใน
จงัหวดัราชบุรี รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส่วนการวิจยัเชิงปริมาณก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ 
นักท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรม จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 400 ราย ใช้วิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยผูว้ิจยั โดย
ค่าความตรงด้านเน้ือหาระหว่าง 0.67-1.00 ทดสอบค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาช พบค่าความเช่ือมัน่ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีค่าความเช่ือมัน่ในช่วง 0.72-0.86 
ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 



92 
 

และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ผูว้ิจยัใช้การเลือก
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจาก ผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และผู ้
มีส่วนเก่ียวข้อง ท่ียินดีให้ความร่วมมือในการตอบข้อค าถาม จ านวน 3 รายผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรีจะมีความแตกต่างกนัในดา้นการศึกษา และ
ประสบการณ์การท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวม โดยมีอ านาจการพยากรณ์เท่ากบั
ร้อยละ 55 ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดัราชบุรี 
ในภาพรวมได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ (b = 0.40) ราคา (b = 0.26) บุคลากร (b = 0.24) และ
ผลิตภณัฑ ์(b = 0.21) ตามล าดบัโดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี Y = 1.72+0.21X1*+ 0.26 
X2**+0.10 X3+0.11X4+0.24X5**+0.04X6+0.40X7** แนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาด การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดัราชบุรี ตอ้งอาศยัความเขา้ใจของ ปัจจยัท่ีดึง และปัจจยัท่ีใช้ดนัให้
นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจ กลบัมาเท่ียวซ ้ า รวมถึงบอกต่อในความประทบัใจของสถานท่ีเท่ียว
ให้คนท่ีรู้จกั เป็นการพฒันาส่วนประสมการตลาดไปสู่ความย ัง่ยืน โดยผูมี้ส่วนได้เสียต้องให้
ความส าคญัในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชน และการพฒันา
รูปแบบของการจดัการความรู้ในทอ้งถ่ินควบคู่ไปดว้ย 

ศกัราช สุวรรณรังษี, ภณิตา สุนทรไชย และนิศารัตน์ โชติเชย (2563, หน้า 61-78) ศึกษา
เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสถานีบริการน ้ ามัน ปตท . ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
ร้อยเอด็” พบวา่ การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัส่วนประสมทางการตลาดระดบั
กลยทุธ์การสร้างบริการเกินความคาดหมาย และระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนั
ปตท.ของ สถานีบริการน ้ ามันปตท.ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและกลยุทธ์การสร้างบริการเกินความคาดหมายท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการสถานีบริการน ้ ามนัปตท.ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาการให้บริการสถานีบริการน ้ ามนัปตท.ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ประชากรท่ีศึกษา
ในคร้ังน้ีได้แก่ผูใ้ช้สถานีบริการน ้ ามนัปตท.ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 400 คน
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่าตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์คุณภาพการ
ให้บริการสถานีน ้ ามนั ปตท. ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอ็ดคือ ส่วนประสมทางการตลาด และ
กลยุทธ์การสร้างบริการเกินความคาดหมาย โดยเรียงจากค่า Beta (ß) จากมากไปหาน้อยได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ กระบวนการบริการ ราคา การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ พนักงาน การสร้างตรา
บริการ และช่องทางจดัจ าหน่ายสามารถพยากรณ์คุณภาพการให้บริการสถานีน ้ ามนั ปตท. ในเขต
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อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรทั้ ง 7 ตัวน้ีมีอ านาจในการ
พยากรณ์ไดเ้ท่ากบั (R2 =.954) หรือร้อยละ 95.40 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สุวภี กลีบบัว (2562, หน้า 79-93) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง” พบว่า การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน
สังคมออนไลน์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ ของกลุ่มคนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยเป็นการ
วิจยัเชิงส ารวจ การศึกษาดงักล่าวใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
ศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจยั
พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เรียงล าดบัตามความส าคญัจากมาก
ไปน้อย คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นให้ความส าคญัในเร่ืองสินคา้มีให้
เลือกหลากหลาย ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นให้ความส าคญัในเร่ือง
ความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นราคา แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นให้ความส าคญัใน
เร่ืองสามารถเปรียบเทียบราคาได ้และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง
นั้นใหค้วามส าคญัในเร่ืองการมีส่วนลดส าหรับสินคา้ท่ีตกรุ่นตามล าดบั 

ฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แกว้เขียว (2562, หนา้ 53-64) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาด
บริการ และคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร” พบว่า งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมของผูใ้ชส้ถานออกก าลงักาย ส่วนประสมการตลาด คุณภาพบริการ และการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการสถานออกก าลงักาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ชุมพร (3) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลงักาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร และ (4) วิเคราะห์คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการสถานออกก าลงักาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร กลุ่มตวัอย่างการวิจยั คือ สมาชิก
ประจ าของสถานออกก าลงักาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร จ านวน 268 ท่าน ใช้วิธีการสุ่ม
อยา่งเป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.984 วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการ
วิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอย
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พหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลงั
กาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี ส่วนมากมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มี
รายได้ 10 ,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมของ
ผูใ้ช้บริการสถานออกก าลงักาย พบว่า ผูใ้ช้บริการสถานออกก าลงักายส่วนใหญ่มาใช้บริการกบั
เพื่อน/กลุ่มคณะ ใช้สถานออกก าลงักายโดยใช้เคร่ืองเล่นทัว่ไป เช่น วิ่งสายพาน ป่ันจกัรยาน ใช้
สถานออกก าลงักายเพื่อลดน ้าหนกัและไขมนัส่วนเกิน ใชบ้ริการช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ใชบ้ริการ
ต่อคร้ังประมาณ 1-2 ชัว่โมง เลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงัท่ีอยูใ่กลบ้า้น ส่วนบุคคลท่ีมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายส่วนใหญ่เป็นเพื่อน ผลการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ด้านราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั ผลการศึกษาคุณภาพ
บริการของสถานออกก าลังกาย พบว่าด้านการรู้จักและเข้าใจผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือด้านความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการและดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดบั ผลการศึกษาการตดัสินใจ
ใช้บริการของสถานออกก าลงักาย พบว่าเหตุผลท่ีตดัสินใจใช้บริการคือผูใ้ช้บริการพึงพอใจใน
ภาพรวมของสถานออกก าลงักาย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
ความรู้สึกของผูใ้ชส้ถานออกก าลงักาย และจะแนะน าสถานออกก าลงักายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใชบ้ริการ
ตามล าดบั (2) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
สถานออกก าลงักาย พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลงักายดา้น
การใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านเหตุผลในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้าน
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการสถานออกก าลงักาย ดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใช้บริการสถานออกก าลงักาย 
และดา้นสถานท่ีตั้งมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยถึงปานกลางในทิศทางเดียวกนั ส่วนตวัแปรอ่ืน
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (3) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้น
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และ (4) ผลการวิเคราะห์คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักาย พบว่าคุณภาพบริการดา้นความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของบริการและดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลงักายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์  และปิยพรรณ กลั่นกล่ิน (2562, หน้า 213-227) ศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในการเช่าท่ีพกัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่” พบวา่ การศึกษา
น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในการเช่าท่ีพกัในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่ม
ตวัอย่างคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 430 คน ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตาตาม
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
แบ่งเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล 3 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเช่า
ท่ีพกัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหม่มีพฤติกรรม
การเช่าท่ีพกัโดยพกัอาศยัอยูเ่พียงคนเดียว เลือกเช่าหอพกัภายนอกมหาวิทยาลยั เหตุผลท่ีเลือกเช่าท่ี
พกัเน่ืองจากอยู่ใกลส้ถานศึกษา และสะดวกในการเดินทาง ตดัสินใจเช่าท่ีพกัดว้ยตนเอง หลงัจาก
เห็นท่ีพกั 1 สัปดาห์ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน คน้หาขอ้มูลท่ีพกัโดยการแนะน าจากคนรู้จกั เม่ือ
เปรียบเทียบนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาแตกต่างกันให้ความส าคญักับปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านหลกัฐานทางกายภาพแตกต่างกัน 
นกัศึกษาท่ีเลือกเช่าท่ีพกัท่ีมีราคาค่าเช่าแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพแตกต่างกนั 

วอ่งวิไลรัตน์ (2561, หนา้ 109-120) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการจดัส่วนประสมการตลาดของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย” การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย 2) ศึกษ าคุณภาพบริการของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักศึกษา และ 3) เพื่อเสนอแนว ทางการจดัส่วนประสม
การตลาดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) โดยใช้การผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 384 คน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาด 6 ท่าน เพื่อให้ขอ้เสนอ
ในการจดัท ากลยทุธ์การจดัส่วนประสมการตลาดของ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานใชโ้ปรแกรมส าเร็จ และการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัสรุปวา่ แนวทางการ
จดัส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สถาบนัตอ้งให้ความส าคญั กบัส่วน
ประสมการตลาดทุกตวั โดยตอ้ง 1) ออกออกแบบหลกัสูตรให้มีความน่าสนใจการจดัหลกัสูตรการ
สอน ท่ี มีความ ทันสมัย โดดเด่นมีเอกลักษณ์ เฉพาะของสถาบัน 2) ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องก าหนดราคา ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของ
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สถาบนั 3) สถานท่ีตั้งตอ้งจดัการคมนาคมท่ีสะดวกไวบ้ริการนกัศึกษา ให้มีความสะดวกสบายใน
การเดินทาง และช่องทางในการให้ความรู้ ตอ้งเพิ่มช่องทางการให้ความรู้โดยอาจใช้ส่ือ ออนไลน์
เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ 4) การส่ือสารทางการตลาด ตอ้งประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของ
แต่ละสถาบนั เป็นส าคญั 5) อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพท่ีดี 6) 
ลกัษณะทางกายภาพของสถาบนั ตอ้งมีอาคารท่ีทนัสมยั เพียงพอกบัความตอ้งการ อุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ีมีความพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่ในสภาพ ท่ีใช้งานได้จริง 7) กระบวนการในการ
ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 กระบวนการในการจดัการเรียนการ สอนท่ีเก่ียวเน่ือง
จากอาจารยผ์ูส้อน ส่วนท่ี 2 กระบวนการในการให้บริการของเจา้หน้าท่ีในสถาบนั บุคลากรของ
สถาบนั ดงันั้นผูใ้หบ้ริการตอ้งมี Service Mind 

ทรรศชล พงษภ์ควตั และจิรศกัด์ิ จิยะจนัทน์ (2561, หนา้ 134-143) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบกล
ยุทธ์การตลาดและคุณภาพบริการสู่ผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาเชิงส ารวจแนวทางการสร้างกลยทุธ์การตลาดบริการ 2) ทดสอบอิทธิพลของคุณภาพบริการ 
3) ทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการและ 4) ก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการ
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร
และสุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวความคิดของแฮร์และคณะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 ราย ส่วน
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
แบบคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคนิคการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 
ท่าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มนักธุรกิจ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการวิจยัเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิงใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั อนัดบัสอง ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิง
เน้ือหาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และก าหนดกลยุทธ์ การตลาดบริการด้วยรูปแบบ บาลานซ์ 
สกอร์การ์ด ผลจากการศึกษาพบว่า 1) การศึกษาเชิงส ารวจโดยภาพรวมของปัจจยัด้านคุณภาพ
บริการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการและดา้นผลสัมฤทธ์ิ พบวา่ ทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก 2) เม่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจยัคุณภาพ
บริการ พบว่า ความเป็นรูปธรรมของบริการการตอบสนองต่อลูกคา้และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 3) เม่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจยัดา้น
ส่วนประสมการตลาดบริการ พบวา่ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการให้
ความรู้กบัลูกคา้ บุคลากรและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ 4) ผลการก าหนด กลยทุธ์ธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพ มีองคป์ระกอบ 4 ดา้นไดแ้ก่ (1) ดา้นศกัยภาพการเรียนรู้และการเติบโต ประกอบดว้ย สร้าง
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เครือข่ายทางธุรกิจและเขา้ร่วมโครงการกบัหน่วยงานภาครัฐ (2) ดา้นกระบวนการหลกั/มาตรการ 
กลวิธีหลัก  ประกอบด้วย พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการตา ม
มาตรฐานสากล (3) ดา้นลูกคา้ ประกอบดว้ย การตอบสนองต่อลูกคา้และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
และ (4) ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย การเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

วภิาวดี ทูปิยะ (2561, หน้า 252-270) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของ
สายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยไลออ้นแอร์สายการบินนกแอร์ สาย
การบินแอร์เอเชีย” โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสาย
การบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย กรณีศึกษา สายการบินไทยไลออ้นแอร์ สายการบินนกแอร์ และ
สายการบินแอร์เอเชีย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยในสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต ่า การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าของสายการบินไทย 
ไลออ้นแอร์, สายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเดือน
มกราคม ถึง เดือนเมษายน 2561 จ านวน 400 คน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนดงัน้ี คือ
ท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยจะเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคย
เดินทางไปกับ 3 สายการบินต้นทุนต ่า และท าการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวกเพื่อให้ได้
จ  านวนตามตอ้งการ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า 
ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับ
ราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผูมี้รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสายการบินตน้ทุนต ่าทุกปัจจยัอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคญัปัจจยัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ ์กระบวนการใหบ้ริการ และพนกังาน ตามล าดบั และในรายดา้นของ
แต่ละปัจจยัในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดเป็น 2 ล าดบัแรก มีดงัน้ี ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า
บรรยากาศบนเคร่ืองบิน และความสะอาดของห้องโดยสาร ด้านราคา พบว่าการแจ้งอัตราค่า
โดยสาร/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ อยา่งชดัเจน และอตัราค่าโดยสาร/ ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด พบวา่มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ และมีศูนยบ์ริการขอ้มูล (Call 
Center) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าความสะดวก รวดเร็วในการซ้ือ/ สอบถามเก่ียวกบัตัว๋
โดยสาร และสามารถจองตัว๋ผ่านโทรศพัท์/ เวบ็ไซต์ได ้ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่าการรับ
กระเป๋าสะดวก รวดเร็ว และไม่แออัด และกระบวนการเช็คอินมีความสะดวก รวดเร็ว ด้าน
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ผลิตภณัฑ์ พบวา่มีเส้นทางการบินตรงต่อความตอ้งการ และความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี ดา้น
พนักงาน พบว่า นักบินมีประสบการณ์และมีความสามารถควบคุมเคร่ืองบินได้ดี และมีการแจง้
รายละเอียดของพนกังานบนเคร่ืองบินและนกับิน นอกจากน้ี ในส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ของผูโ้ดยสารขาวไทยท่ีมีต่อสายการบินตน้ทุนต ่าพบว่า กลุ่มตวัอย่างเคยใช้บริการสายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์มากท่ีสุด เหตุผลในการเลือกใช้บริการ คือ ค่าโดยสารราคาถูก วตัถุประสงค์การ
เดินทางดว้ยสายการบินส่วนใหญ่ท างาน/ ประชุม/ ท าธุรกิจ จ านวน 1-2 คร้ังต่อปี การตดัสินใจส่วน
ใหญ่ตดัสินใจดว้ยตวัเอง และซ้ือบตัรโดยสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องสายการบิน อีกทั้ง ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้น อายุ เพศ 
อาชีพ รายได้ การศึกษา ตามล าดับ พบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ การส่งเสริมการตลาด ราคา ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย พนกังาน และกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั ดงันั้น สรุปได้
วา่ 3 ล าดบัแรกของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาวไทยท่ีมีต่อสายการบิน
ตน้ทุนต ่าใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ 1. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 2. ราคา 3. การส่งเสริมการตลาด 
 

2.4.5 สรุปองค์ประกอบของตัวช้ีวัดการจัดการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด (Marketing-Mix Factors)   

สรุปองค์ประกอบของตัวช้ีวดัการจัดการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด (Marketing-Mix Factors) ไดด้งัตารางท่ี 2.4 
 

ตารางที ่2.4 องคป์ระกอบตวัช้ีวดัการจดัการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ตวัช้ีวดัการจดัการตลาดแนวการวเิคราะห์ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด 

Kotler 
(2000) 

McCarthy 
(1960) 

Wheelen & 
Hunger 
(2012) 

Kar 
(2011) 

Judd 
(1987) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หรือบริการ (Service)      
2. สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place)      
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
4. การก าหนดราคา (Price)      
5. พนกังาน (People)      
6. กระบวนการ (Process)      
7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence)      
8. คุณภาพโดยรวม (Packaging)      
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จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบตวัช้ีวดัการจดัการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด พบว่า แนวคิดของนักวิชาการทั้ งหมด ได้แก่ Kotler (2000); McCarthy (1960) 
Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) ต่างให้ความส าคญักบัตวัช้ีวดัท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  (Product) หรือบริการ (Service)  สถานท่ีจัดจ าหน่าย (Place)  การส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  การก าหนดราคา (Price)  พนักงาน (People)  กระบวนการ (Process)   
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence)  และคุณภาพโดยรวม (Packaging) 

อย่างไรก็ดีในการศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” พบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นการ
จดัการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  
โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนถึง
ประสิทธิผลของธุรกิจอย่างชัดเจน ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service)  สถานท่ีจัด
จ าหน่าย (Place)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การก าหนดราคา (Price) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบ
ยอ่ยทั้งหมดดงักล่าวมีงานวชิาการรองรับ ดงัน้ี 

1. ผลิตภัณ ฑ์  (Product) หรือบริการ (Service) พิจารณาได้จากงานของ Kotler (2000) 
McCarthy (1960); Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิด
นั้น ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ  สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  สินคา้หรือบริการนั้น
ถือเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนทางการตลาดระหวา่งผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ คุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ี
เกิดข้ึนตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในฐานผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือรับบริการนั้น การท าความเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑห์รือบริการจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเพื่อใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์อ่ืน 
 ๆต่อไป  โดยเฉพาะการวางต าแหน่งสินคา้หรือบริการให้เหมาะสมในตลาด  

ดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ กนกวรรณ ศิลสวา่ง (2562, หนา้ 131-146) ศึกษา
พบว่า ผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัส าคัญประการหน่ึงตามแนวทางพฒันาส่วนประสมการตลาด การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัราชบุรี และงานของ งานของ ฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แกว้เขียว 
(2562, หน้า 53-64) ศึกษาพบว่า คุณภาพบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร รวมทั้งงานของ  วภิาวดี ทูปิยะ (2561, หนา้ 252-270) 
ศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑ์และกระบวนการให้บริการให้เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยไลออ้นแอร์สายการบิน
นกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย และในงานของ ลิดา ศรีศรก าพล (2562, หน้า 83-91) ศึกษาพบว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญัและเป็นปัจจยัดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดเล็กในจงัหวดัสกลนคร 
ตลอดจนงานของ พนัวสา รวมทรัพย ์(2562, หน้า 75-90) ศึกษาพบว่า บทบาทผูใ้ห้บริการถือเป็น
ส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี 
  2. สถานที่ จัดจ าหน่าย (Place) พิจารณาได้จากงานของ Kotler (2000); McCarthy (1960) 
Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้ น สถานท่ีจัด
จ าหน่าย สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  สถานท่ีจดัจ าหน่ายหรือสถานบริการถือ
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการกระจายหรือจ่ายแจกส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูรั้บบริการนั้นสามารถเขา้ถึงได ้
โดยเฉพาะสถานท่ีใหบ้ริการยงัมีความส าคญัในฐานะของการเป็นตวัสินคา้ไปพร้อมกนั เพราะผูรั้บบริการตอ้ง
อาศัยสถานท่ีรับบริการนั้ นไปจนครบหรือเกือบครบกระบวนการ เช่น สปา สถานเสริมความงาน และ
โรงพยาบาล เป็นตน้ สถานบริการจึงตอ้งมีความเพียบพร้อมเพื่อบริการหรืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้และ
ผูรั้บบริการจากสถานท่ีจดัจ าหน่าย หรือสถานบริการนั้น   ดงัพบวา่มีงานวจิยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ สิรินี 
วอ่งวิไลรัตน์ (2561, หน้า 109-120) ศึกษาพบวา่ สถานท่ีตั้งตอ้งจดัการคมนาคมท่ีสะดวกไวบ้ริการ
นกัศึกษา ให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และช่องทางในการให้ความรู้ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึง
ของส่วนประสมการตลาดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ส่วนงานของ ณพชัญาฐ ์ 
สุขพชัราภรณ์ และปิยพรรณ กลัน่กล่ิน (2562, หนา้ 213-227) ศึกษาพบวา่ เหตุผลเร่ืองสถานท่ีของ
หอพักส่งผลพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเช่าท่ีพกัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมทั้ งงานของ วิภาวดี ทูปิยะ  (2561, หน้า 252-270) ศึกษาพบว่า การก าหนดช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้เหมาะสมเป็นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ
ไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยไลออ้นแอร์สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย และในงาน
ของ ลิดา ศรีศรก าพล (2562, หน้า 83-91) ศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส าคญัและเป็นปัจจยัดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้
มาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดเล็กในจงัหวดัสกลนคร 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พิจารณาได้จากงานของ Kotler (2000); McCarthy 
(1960); Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้ น การ
ส่งเสริมการตลาด สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
จ าเป็นต้องมีการส่ือสาร หรือสร้างช่องทางให้ลูกค้าหรือผูรั้บบริการในฐานะผูบ้ริโภค สามารถรับรู้หรือ
รับทราบถึงขอ้ประโยชน์หรือโอกาสท่ีพึงไดจ้ากการซ้ือสินคา้หรือบริการตามท่ีผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการตอ้งการ
จูงใจให้เกิดการซ้ือขายหรือรับบริการจากธุรกิจนั้น การส่งเสริมการตลาดถือเป็นการกระตุน้เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ท่ีมีบทบาทเสริมต่อการสนับสนุนการซ้ือขายในตลาดให้มีมากข้ึน ซ่ึงย่อมเป็นประโยชน์ต่อทั้งผูข้ายและ
ผูบ้ริโภค เช่น การลดราคาช่วยให้ขายไดม้ากข้ึนและผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้หรือจ่ายค่าบริการในราคาท่ีถูกลง 
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การแถมหรือเพิ่มจ านวนการให้บริการทั้งในขณะขายและหลงัการขายหรือให้บริการช่วยท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
สินคา้เพิ่มข้ึนหรือไดรั้บบริการเพิ่มเติม สามารถตอบสนองและสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน เป็นตน้  

ดงัพบวา่มีงานวจิยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ ศกัราช สุวรรณรังษี และคณะ (2563, หนา้ 61-78) 
ศึกษาพบวา่ การส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณภาพการให้บริการสถานีบริการ
น ้ ามนั ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนงานของ สุวภี กลีบบวั (2562, หน้า 79-93) 
ศึกษาปัจจยัด้านการส่งเสริมกาตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านสังคม
ออนไลน์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง รวมทั้งงานของ สิรินี วอ่งวิไลรัตน์ 
(2561, หนา้ 109-120) ศึกษาพบวา่ การส่ือสารทางการตลาด ตอ้งประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบท
ของแต่ละสถาบันเป็นปัจจัยหน่ึงของส่วนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ซ่ึงตอ้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละสถาบนั และงานของ ทรรศชล 
พงษภ์ควตั และจิรศกัด์ิ จิยะจนัทน์ (2561, หน้า 134-143) ศึกษาพบว่า การส่งเสริมการตลาดส่งผล
ต่อรูปแบบกลยทุธ์การตลาดและคุณภาพบริการสู่ผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

4. การก าหนดราคา (Price) พิ จารณาได้จากงานของ Kotler (2000); McCarthy (1960) 
Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้ น การก าหนด
ราคา สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก ราคาถือเป็นอตัราการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีเกิดข้ึน การก าหนดราคาจึงตอ้งตั้งอยูพ่ื้นฐานของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ระหวา่งผู ้
ซ้ือและผูข้ายท่ีมีความพึงพอใจท่ีลงตวัต่อกนัและกนั หรือกล่าวได้ว่าปริมาณการจดัจ าหน่ายสินค้าหรือ
ความถ่ีในการให้บริการจึงตอ้งมีความเหมาะเพียงพอระหว่างความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายของทั้ง
สองฝ่ายสามารถรับไดใ้นการแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นความคุม้ค่า ความเหมาะสม และความพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคา้และบริการนั้น      

ดงัพบว่ามีงานวิจยัสนับสนุน ได้แก่ งานของ เลิศชาย พิพฒันสุคนธ์ (2562, หน้า 213-225) 
ศึกษาพบวา่ อตัราค่าบริการมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัรักษาความปลอดภยั
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง ส่วนงานของ ลิดา ศรีศรก าพล (2562, หน้า 83-91) ปัจจยัดา้น
ราคาเป็นปัจจยัดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ขนาดเล็กในจงัหวดัสกลนคร รวมทั้งงานของพนัวสา รวมทรัพย ์(2562, หนา้ 75-90) ศึกษา
พบว่า การก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัความคุม้ค่าท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บเป็นแนว
ทางการพฒันาส่วนประสมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดักาญจนบุรี และ
งานของ ศกัราช สุวรรณรังษี  และคณะ (2563, หนา้ 61-78) ศึกษาพบวา่ ราคาเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 
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2.5 แนวคิดประสิทธิผลองค์กร 
 2.5.1 ความหมายและลกัษณะของประสิทธิผลองค์กร 

ค าวา่ “ประสิทธิผลองคก์ร” มาจากภาษาองักฤษวา่ “Organizational Effectiveness” โดยค า
ว่า “ประสิทธิผล” (Effectiveness) นักวิชาการได้ให้ความหมายไวค้ล้ายคลึงกัน ดังสรุปได้ว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง การด าเนินการใดๆ ให้บรรลุผลถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
(ธงชยั สันติวงศ์, 2535, หน้า 3; วนัวิสาข ์พวงมะลิ, 2554, หน้า 17; วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2546, หน้า 
26; รุ่ง แกว้แดง และชยัณรงค ์สุวรรณสาร, 2536; เปรมสุรีย ์เช่ือมทอง, 2536)    

นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงค าว่า “ประสิทธิผลองค์กร” (Organizational Effectiveness) 
นกัวิชาการท าดา้นการบริหารจดัการต่างให้ความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสรุปได้ว่า ประสิทธิผล
องค์กร (Effectiveness) หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรนั้ นสามารถด าเนินการใดๆ ให้
บรรลุผลถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จนเกิดเป็นความพึงพอใจแก่ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในส่ิงด าเนินการไปแลว้นั้น (Hoy & Miskel, 1991; Gibson, John, & James, 1982, 
p. 812; Zamuto, 1982; Barnard, 1986, p. 82, Etzioni, 1964) 

หากพิจารณาถึงลกัษณะของประสิทธิผลองค์กรจะพบว่านักวิชาการต่างๆ ได้จ  าแนกไว้
คลา้ยคลึงกนั ดงัต่อไปน้ี 

Zamuto (1982) ช้ีใหเ้ห็นวา่ ประสิทธิผลขององคก์รมี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  
1. ลกัษณะแนวทางเป้าหมาย (Goal - based Approach) เป็นการพิจารณาวา่การด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
2. ลักษณะแนวทางระบบ (System - based Approach) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรน า

ทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รและบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
3. ลักษณะแนวทางกลุ่มผู ้ท่ี เก่ียวข้อง (Multiple - Constituencies Approach) เป็นการ

พิจารณาวา่องคก์รสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งได ้
Gibson et al. (1982) เสนอวา่ ประสิทธิผลขององคก์ร คือ การเนน้ไปท่ีผลรวมความส าเร็จ

ขององค์กรโดยพิจารณาถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์กรว่าประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 5 ตวั 
คือ 

1. การผลิต (Production) 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
4. การปรับเปล่ียน (Adaptiveness) 
5. การพฒันา (Development) 
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Campbell (1977, p. 12) กล่าวว่า ประสิทธิผลองค์กรสามารถวดัจากตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบดว้ย 

1. การปรับตวั (Adaptation) องค์กรจะต้องปรับเปล่ียนการด าเนินงานภายในองค์กรให้
สอดคลอ้งและสนองต่อสถานการณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รตวับ่งช้ี
ได้แก่  ความสามารถในการปรับเป ล่ียน (Adaptability) นวัตกรรม (Innovation) การเติบโต 
(Growth) การพฒันา (Development) 

2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal Achievement) องค์กรจะก าหนดวตัถุประสงค์ในการจดัหา
และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement) คุณภาพ (Quality) การแสวงหาทรัพยากร (Resource Acquisition) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

3. การบูรณาการ (Integration) องค์กรจะต้องประสานความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายใน
องค์กรในการปฏิบติังานให้เกิดการรวมพลงัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) บรรยากาศ (Climate) การส่ือสาร (Communication) ความขดัแยง้ (Conflict)  

4. การคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยม (Latency) องค์กรจะตอ้งด ารงและรักษา
ระบบค่านิยมขององคก์รให้คงอยู ่ทั้งรูปแบบของวฒันธรรมองคก์รและแรงจูงใจในการท างาน ตวั
บ่งช้ี ได้แก่ ความภักดี (Loyalty) ความเอาใจใส่ชีวิตส่วนกลาง (Central Life Interest) การจูงใจ 
(Motivation) และความมีเอกลกัษณ์ขององคก์ร (Identity) 

Steers (1977, pp. 224-247) มีแนวคิดว่าผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Organizational 
Performance) จะมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไม่ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร (Organizational Characteristics) ประกอบด้วย โครงสร้าง 
และเทคโนโลย ี

2. ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (Environmental Characteristics) ประกอบด้วย 
บรรยากาศองคก์รสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน 

3. ปัจจยัลกัษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบด้วย การปฏิบติังาน
และความผกูพนัต่อองคก์ร 

4. ปัจจยัด้านนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial Policies and Practices) ประกอบด้วย 
การก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน การจดัหาและการใชท้รัพยากร การสร้างสภาพแวดลอ้มการท างาน
กระบวนการส่ือสาร ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ การปรับตวั ขององค์กรและนวตักรรมเกณฑ์
ประสิทธิผลส่วนใหญ่ใช้ความสามารถในการปรับตวัหรือการยืดหยุ่น (Adaptability Flexibility) 
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ความสามารถในการผลิต (Productivity) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ทั้งน้ีปัจจยัการจดัการท่ี
เป็นตวัก าหนดประสิทธิผลขององคก์รประกอบดว้ย  

1) บทบาทของเทคโนโลย ี 
2) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม 2 ลกัษณะ คือ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร  
3) ลกัษณะของบุคลากร ประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์รการปฏิบติั  
4) นโยบายการจดัการและการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมาย การจดัหาและการใช้

ทรัพยากร สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน กระบวนการติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ 
การปรับตวัขององค์กรและการริเร่ิมส่ิงใหม่ หากองค์กรสามารถน าปัจจยัดังกล่าวมาใช้ในการ
ปฏิบติังานจะท าใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จ  

Hoy & Miskel (1991) เสนอรูปแบบบูรณาการโดยเพิ่มลกัษณะการประเมินประสิทธิผล
องค์กรเป็น 3 ประการ คือ พหุเกณฑ์ (Multiple Criteria) มิติเวลา (Time Dimension) และกลุ่มผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง (Multiple Constituencies) ดงัน้ี 

1. พหุเกณฑ์ คือ การประเมินประสิทธิผลองคก์รให้ครอบคลุมผา่นตวับ่งช้ีหลากหลาย โดย
ตัวบ่งช้ีประสิทธิผลจะต้องน ามาจากแต่ละขั้นตอนของระบบเปิด ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า การ
เปล่ียนแปลงปัจจยัน าเข้า โดยจะตอ้งเลือกตวับ่งช้ีท่ีมีความส าคญัเหมาะสมและเป็นตวัแทน ซ่ึง
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการท่ีจะสามารถเลือกเกณฑ์ไดก้็คือ รูปแบบ ท่ีถือวา่ องคก์รเป็นระบบความ
อยู่รอดของระบบสังคมจะข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีท่ีส าคญั 4 ประการ เพื่อแกปั้ญหาพื้นฐาน 4 ประการให้
ได ้เรียกโดยยอ่วา่ “AGIL” ไดแ้ก่ 

1.1 การปรับตวั (Adaptation) เป็นหน้าท่ีของระบบท่ีจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ใหไ้ด ้ 

1.2 การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) เป็นการมุ่งให้บรรลุเป้าหมายของระบบ ไดแ้ก่ 
กระบวนการขององค์กร การประสานงาน และความสัมพนัธ์ทางสังคมให้มีลกัษณะเป็นหน่วย
เดียวกนั (Single unity) 

1.3 การบูรณาการ (Integration) เป็นการสร้างความมัน่คงของสังคมภายในระบบ ได้แก่ 
กระบวนการขององค์กร การประสานงาน และความสัมพนัธ์ทางสังคมให้มีลกัษณะเป็นหน่วย
เดียวกนั (Single unity) 

1.4 การรักษาส่ิงซ้อนเร้นภายใน (Latency) เป็นการรักษาความมัน่คงของคุณค่าของระบบ 
ไดแ้ก่ รูปแบบวฒันธรรมและระบบการจูงใจ 

ดงันั้น องค์กรจะตอ้งท าหน้าท่ี 4 ประการดงักล่าว การประเมินสิทธิผล องค์กรจึงตอ้งใช้
หนา้ท่ีทั้ง 4ประการน้ีเป็นมิติการประเมิน 
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2. มิติเวลา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
2.1 ระยะสั้น เช่น ขวญัก าลงัใจ ความพึงพอใจในการท างาน และความจงรักภกัดี 
2.2 ระยะกลาง เช่น ความสามารถในการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอม และการพฒันาขององคก์ร 

ความกา้วหนา้ของบุคลากร ความส าเร็จหรือการต่อยอดของผูรั้บบริการ 
2.3 ระยะยาว เช่น ความสามารถในการอยูร่อดขององคก์ร 
3. กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใช้ค่านิยมและความคิดของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงจะสะทอ้นถึงเกณฑ์

ประสิทธิผล เป็นความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มภายในหรือภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกณฑ์ประสิทธิผลสอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงฐานคติน้ีเป็นการประเมินประสิทธิผลองค์กรตามแนวทางเชิงสัมพนัธ์กบัสภาพการณ์ 
(Relativistic Multiple - Contingency Approach) 

จากทั้งหมดขา้งตน้ ย่อมพบว่า ลกัษณะแนวคิดประสิทธิผลองค์กรให้ความส าคญักบัการ
สร้างความส าเร็จเพื่อตอบสนองความตอ้งการตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รหน่ึงๆ โดย
ไม่ค  านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีใช้ไปหรือตน้ทุนในการด าเนินการใดๆ ทั้งน้ีลกัษณะการประเมิน
ประสิทธิผลธุรกิจการบริการในรูปแบบต่างๆ จึงมุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กรในดา้นต่างๆ ผ่าน
มุมมองของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ความอยูร่อดขององคก์รในระยะยาวท่ีพบไดว้า่องคก์รธุรกิจนั้นยงัคง
ด าเนินธุรกิจเดิมและสามารถขยายหรือต่อยอดธุรกิจไดอ้ยา่งยาวนาน รวมทั้งการยอมรับของลูกคา้
ในฐานะผูรั้บบริการท่ีสะทอ้นถึงความจงรักภกัดีในการรับบริการซ ้ า หรือให้ขอ้มูลชกัชวนผูอ่ื้นให้
สนใจใช้บริการต่อ และความพึงพอใจต่อผลผลิตจากการรับบริการของลูกคา้ ซ่ึงถือเป็นเกณฑ์ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการประเมินผลของธุรกิจการบริการทุกแขนงได ้  

ดงันั้นย่อมสรุปได้ว่า การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย หมายถึง องคก์รท่ีประกอบธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทยนั้นสามารถด าเนินการใดๆ ให้บรรลุผลถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จนเกิดเป็นความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ผูรั้บบริการในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในส่ิงด าเนินการไปแลว้นั้น 

ดว้ยเหตุน้ี การประเมินการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยจึงมุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กรในด้านต่างๆ ผ่าน
มุมมองของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ความอยูร่อดของธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในระยะยาว รวมทั้ง
การยอมรับของลูกคา้ในฐานะผูรั้บบริการของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  และความพึงพอใจต่อ
ผลการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากการรับบริการของลูกคา้ 
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2.5.2 โครงสร้างธุรกจิศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
จากการศึกษาของ ส านกับริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

(2553) ในเร่ือง “การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการศลัยกรรม
และศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงามในประเทศไทย” สะทอ้นให้เห็นว่า ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
นับเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการของธุรกิจบริการศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงาม ดังท่ี
งานวิจยัดงักล่าวให้นิยาม “ธุรกิจบริการศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงาม” วา่หมายถึงผูใ้ห้
บริการดา้นความงาม โดยใหบ้ริการในลกัษณะท่ีเป็นคลินิกศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงาม
ต่างๆ เช่น การศลัยกรรมตกแต่งใบหน้า ทรวงอก แปลงเพศ การลดความอ้วน การปรับสภาพ
ผวิหนา้ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีในการด าเนินธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ก ากับดูแลธุรกิจบริการศลัยกรรม ได้แก่ แพทยสภา ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับดูแลธุรกิจ
บริการศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงาม โดยการควบคุมการประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชีพ
เวชกรรมให้ถูกตอ้งตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม ส่งเสริมการศึกษา การวจิยัและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ช่วยเหลือ 
แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองคก์รอ่ืน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแพทยแ์ละการ
สาธารณสุข ให้ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบัปัญหาการแพทยแ์ละการสาธารณสุข เป็นตวัแทน
ของผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงซ่ึงมีหน้าท่ีส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายสถานพยาบาลและกฎหมายอ่ืนๆ การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค การพฒันา ก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ การก าหนดพฒันา
มาตรฐานและประเมินมาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ีของสถานบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรม
สาธารณสุขและปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ 

ส่วนหน่วยงานเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฒันาธุรกิจ ไดแ้ก่ สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริม
สวยแห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัย โสต คอ นาสิก แพทยแ์ห่งประเทศไทย  สมาคมศลัยแพทย์
ตกแต่งแห่งประเทศไทย  สมาคมศลัยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างของธุรกิจบริการศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงาม จาก
การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลของ ส านกับริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ (2553) สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจ ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ การใชท้รัพยากรใน
การด าเนินธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวธีิทางการตลาด ไดด้งัน้ี 
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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
ผูใ้ห้บริการศลัยกรรมและศูนย์สุขภาพเพื่อความงามในประเทศไทยประกอบไปด้วย

สถานพยาบาลประเภทต่างๆ ได้แก่ คลินิกศลัยกรรม ศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงามต่างๆ คลินิกเวช
กรรมและแผนกศลัยกรรมในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งน้ีสถานประกอบการเหล่าน้ีต้องขออนุญาต
ประกอบการกิจการกบักองประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ก่อน โดยบริการศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงามทั้งหมดถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
คลินิกเวชกรรม แต่เม่ือพิจารณาตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ สามารถแจกแจงลกัษณะของธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจศลัยกรรมและศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงามไดด้งัน้ี 

1) คลินิกศลัยกรรม เป็นผูใ้ห้บริการดา้นศลัยกรรมโดยตรง ไดแ้ก่ การท าศลัยกรรมบริเวณ
ใบหนา้ เช่น การเสริมจมูก กรีดตา ดึงหนา้ เป็นตน้ การลด/เพิ่มขนาดหนา้อก การแปลงเพศ เป็นตน้ 
ทั้ งน้ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคลินิกขนาดเล็กท่ีให้บริการศลัยกรรมเฉพาะอย่างท่ีแพทยซ่ึ์งเป็น
เจา้ของและผูใ้หบ้ริการมีความช านาญเท่านั้น 

2) ศูนย์สุขภาพเพื่อความงามต่างๆ เน้นการให้บริการด้านความงามเก่ียวกับ เรือนร่าง 
ผิวพรรณ ร่วมกับบริการศลัยกรรมความงามท่ีไม่ยุ่งยากนัก เช่น การใช้เลเซอร์ คอลลาเจนและ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อการดูแลรูปร่างและผิวพรรณ ศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงามต่างๆ 
เหล่าน้ีมักอยู่ในกลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีหลายสาขาและมักเปิดให้บริการใน
หา้งสรรพสินคา้ ยกตวัอยา่งเช่น นิติพลคลินิก ราชเทวคีลินิก มารีฟรานซ์ บอด้ีไลน์ ศูนยล์ดนา้หนกั
มายดแ์อนดแ์คร์ เป็นตน้ 

3) คลินิกเวชกรรม เน้นให้การรักษาทัว่ไปเป็นหลกั เช่น ฉีดยา ตรวจเลือด รักษาโรคทัว่ไป 
โดยอาจมีบริการศลัยกรรมง่ายๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผวิพรรณ เช่น การผลดัเซลลผ์ิว การฉีดสารต่าง ๆเขา้
สู่ร่างกายเพื่อการเสริมสวย เป็นต้น ซ่ึงการให้บริการศลัยกรรมไม่ใช่กิจกรรมหลัก แต่เป็นการ
ใหบ้ริการเสริมตามกระแสความนิยมของตลาดเท่านั้น 

4) แผนกศลัยกรรมในโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแผนกข้ึนมาเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผูใ้ช้บริการ
เท่านั้ น ไม่ใช่กิจกรรมหลักในการให้บริการ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบางแห่ง ได้เน้นการ
ให้บริการด้านการผ่าตัดและศัลยกรรมเป็นหลัก โดยการเน้นการท าการตลาดอย่างมาก เช่น 
โรงพยาบาลยนัฮี โรคพยาบาลผวิหนงัอโศก เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ พบว่า คลินิกศลัยกรรมโดยทัว่ไปมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งลูกคา้ภายในและต่างประเทศ ส าหรับลูกคา้ในประเทศเป็นบุคคลทัว่ไปในช่วงอายุ
ระหว่าง 25-60 ปี ท่ีตอ้งการท าศลัยกรรมความงาม โดยเพศหญิง นิยมท าศลัยกรรม ท าตา 2 ชั้น ท า
จมูก ศัลยกรรมใบหน้า ดึงหน้า ดูดไขมันหน้าท้อง สะโพก ขา เป็นต้น ส่วนเพศชาย นิยม
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ท าศลัยกรรมปลูกผม ในขณะท่ีการแปลงเพศเร่ิมไดรั้บความนิยมและเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่วน
ลูกคา้ชาวต่างชาติ มีทั้งกลุ่มท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวพร้อมกบัท าศลัยกรรมง่ายๆ ท่ีไม่
ซับซ้อนนัก และกลุ่มท่ีตั้ งใจเดินทางเข้ามารับบริการศัลยกรรมโดยเฉพาะ โดยศัลยกรรมท่ี
ชาวต่างชาตินิยมมากท่ีสุด (ส านกับริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
(2553) ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

อนัดบั 1 การผา่ตดัศลัยกรรมบนใบหนา้ เช่น การท าตา กรีดตา ดึงหนา้ ท าจมูก 
อนัดบั 2 การผา่ตดัศลักรรมหนา้อก มีทั้งการเพิ่มขนาดและการลดขนาดใหเ้ล็กลง 
อนัดบั 3 การแปลงเพศ แต่ปัจจุบนัพบวา่มีอตัราการเติบโตท่ีค่อนขา้งสูง 
อนัดบั 4 การท า Body Controlling คือการผา่ตดัประเภทดูแลรูปร่าง เช่นการดูดไขมนั 
ทั้งน้ีดา้นการแข่งขนัในธุรกิจศลัยกรรม พบว่าในปัจจุบนัไดมี้การแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง

ภายในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผูใ้ห้บริการขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลและศูนยสุ์ขภาพเพื่อ
ความงาม โดยมีความพยายามในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัของลูกค้าอย่าง
ต่อเน่ือง ในขณะท่ีผูใ้ห้บริการคลินิกทัว่ไป มกัไม่เน้นการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้าน
เงินทุน แต่จะเนน้ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการเพื่อให้เกิดการพดูต่อแบบปากต่อปากต่อและชกัชวน
คนอ่ืนเขา้มาใชบ้ริการนัน่เอง ส าหรับการแข่งขนัในระดบันานาชาติ พบวา่ ส่วนใหญ่มีการแข่งขนั
กนัระหวา่งประเทศในภูมิภาค เช่น เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกงและอินเดีย เป็นตน้ โดยรูปแบบของการ
แข่งขนัเพื่อแยง่ชิงลูกคา้ ไดแ้ก่ การปกป้องลูกคา้ภายในประเทศไม่ให้ออกไปใชบ้ริการประเทศอ่ืน 
การแยง่ชิงลูกคา้จากประเทศคู่แข่งให้เขา้มาใช้บริการและการแยง่ชิงลูกคา้จากประเทศตะวนัตกไม่
ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้ งน้ีประเทศต่างๆ เหล่าน้ีได้มีความพยายามในการ
ด าเนินนโยบายสนับสนุนธุรกิจของประเทศของตน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศในยุควิกฤติ
เศรษฐกิจดว้ย โดยเฉพาะเกาหลี ท่ีพยายามแทรกซึมวฒันธรรม ชีวติความเป็นอยู ่บุคลิกภาพในแบบ
เกาหลีผา่นส่ือต่างๆ ไปทัว่ภูมิภาคท าใหมี้การเดินทางไปท าศลัยกรรมในเกาหลีมากข้ึนอยา่งมาก  
เม่ือพิจารณาจุดแขง็และจุดอ่อนในทางธุรกิจพบวา่ 

มีจุดแขง็ส าคญั ไดแ้ก่ 
1. บุคลากร ไทยมีระบบการผลิตบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ประเทศไทยมีศลัยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยในคลินิกขนาดเล็ก แพทยผ์ูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการและมกัมีประสบการณ์
ดา้นน้ีมาอยา่งยาวนานก่อนมาเปิดให้บริการดว้ยตนเอง เช่น เคยเป็นอาจารยผ์ูส้อนด้านการแพทย ์
เคยท างานและเป็นท่ีปรึกษาของโรงพยาบาลเอกชน ส่วนศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงามไดมี้การพฒันา
บุคลากรอยูเ่สมอ เช่น การส่งศลัยแพทยไ์ปอบรมหรือเรียนรู้งานในต่างประเทศ เป็นตน้ 
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2. การตลาด มีค่าบริการของผู ้ให้บริการในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและต ่ากวา่ในหลายประเทศ เน่ืองจากค่าครองชีพในประเทศไทยค่อนขา้งต ่าและเป็นการ
ตั้งราคาท่ีเหมาะสม ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 

ขณะท่ีจุดอ่อนส าคญั ไดแ้ก่ 
1. การขาดแคลนบุคลากร จ านวนศลัยแพทยไ์ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด โดยมี

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรมไม่มากนัก ส่งผลกระทบต่อศูนยสุ์ขภาพเพื่อความงาม ท่ีตอ้งการ
บุคลากรจ านวนมาก ท าใหกิ้จการเหล่าน้ีมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยจ์บใหม่หรือแพทยท์ัว่ไปท่ีไม่ได้
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาใหบ้ริการแทน 

2. การบริหารจดัการ กิจการคลินิกศลัยกรรมขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว 
มีลักษณะเป็นคลินิกห้องแถวขนาดเล็ก บางแห่งไม่มีมาตรฐานในการบริหารจดัการเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะมาตรฐานการใหบ้ริการและการบริหารจดัการองคก์ร เน่ืองจากเจา้ของกิจการไม่สนใจใน
การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาธุรกิจใหมี้มาตรฐาน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยอ่มสรุปไดว้า่ โครงสร้างโครงสร้างธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็น
ธุรกิจการบริการท่ีเน้นกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูง โดย
คุณภาพในการใหบ้ริการยงัเป็นรากฐานส าคญัท่ีสะทอ้นถึงประสิทธิผลในการใหบ้ริการดงักล่าว ซ่ึงตอ้งอาศยั
การจดัการองคก์าร และการท าการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องคก์รธุรกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ี
ยอมรับจากผูรั้บบริการโดยรวม และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการไดม้ากพอกบัความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึน 
 

2.5.3 งานวจัิยด้านประสิทธิผลองค์กร  
ศรรัฐ เฮงเจริญ  และบรรพต วิ รุณราช (2560) ศึกษาเร่ือง “แนวทางบริหารจัดการ

สถานพยาบาลของรัฐเพื่อสนบัสนุนการบริการของพระสงฆ์” พบว่า งานวิจยัน้ีวตัถุประสงค์เพื่อ  
1) ประเมินปัญหาการเขา้รับและให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของรัฐจากพระสงฆ ์  
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางบริหารจดัการของสถานพยาบาลของรัฐในระดับทุ ติยภูมิลงไป เพื่อ
สนบัสนุนการเขา้ถึงการรักษาพยาบาลของพระสงฆ ์ผา่นกระบวนการโดยด าเนินการวจิยั 2 ขั้นตอน 
คือขั้ น ท่ี  1 วิจัย เชิงป ริมาณ  (Quantitative Research) เพื่ อประเมินปัญหาการให้บ ริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐกบักลุ่มตวัอยา่งพระภิกษุสงฆ์ทัว่ประเทศ จ านวน 630 รูป ขั้นท่ี 2 ท าการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนการประชุมกลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มตวัอย่าง
ผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารจดัการสถานพยาบาลและเข้าใจในระเบียบวินัยของพระภิกษุ ได้แก่ 
ตวัแทนผูบ้ริหารโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลสงฆ์ (ตวัแทนสถานพยาบาลท่ีมีการจดับริการ
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แยกส าหรับพระภิกษุ) ผู้แทนผูอ้  านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  ผูแ้ทนส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ  านวน 10 ท่าน  ผลการศึกษาการประเมินปัญหาการให้บริการ
สถานพยาบาลของรัฐเทียบมิติของห่วงโซ่คุณค่าพบวา่ค่าเฉล่ียในทุกๆ ดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย ในดา้น
โครงสร้างทัว่ไปในสถานบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.25 ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.57 ดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 ดา้นการจดัซ้ือ ยาและเวชภณัฑ์มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 ดา้นการจดัการความสะดวกภายในสถานพยาบาลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 ดา้น
การจดัการปฏิบติัการในการรักษามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45 ดา้นการบริการภายนอกสู่ผูรั้บบริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.14 และดา้นการบริการ
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.02และมีรายละเอียดของปัญหาในแต่ละมิติท่ีแตกต่างกันไป ผลการวิจยัเชิง
คุณภาพเพื่อเสนอแนะแนวทางส าหรับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิลงไปเพื่อสนับสนุนการ
รักษาพยาบาล มีแนวคิด คือ ควรออกนโยบายในการบริหารจดัการภายในเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่พระสงฆ์เช่น จดัสรรช่วงเวลาส าหรับสถานท่ี บุคลากร และออกหน่วยตรวจเยี่ยมพระสงฆ ์
รวมถึงสนบัสนุนให้จดัท าบญัชีระบุตวัตนของพระภิกษุท่ีมาจ าวดั และให้ขอ้มูลดา้นสิทธิการรักษา 
รวมถึงจดัตั้งเงินกองกลางของวดั เพื่อเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ศิวพร สุริยะพรหม (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอ เมืองเชียงใหม่” พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยการใชแ้บบสอบถาม สอบถามผูป้ระกอบการของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 48 ราย มีผูต้อบกลบัจ านวน 43 ราย ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการของธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมาก่อน มีเหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจ 
คือ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ใช้เงินลงทุนเร่ิมตน้จ านวน 
100,000-500,000 บาท ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ตวัช้ีวดัส าคญัท่ีสะทอ้นความส าเร็จของธุรกิจ 
ได้แก่ จ  านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ผลก าไร ความพึงพอใจของลูกคา้ ตามล าดบั นอกจากน้ี ปัจจยั
ความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง คือ สัตวแพทยส์ามารถให้คาปรึกษาและตอบข้อ
สงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ สัตวแพทย์และ
เจา้หนา้ท่ีประจาสถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตวมี์ความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละ
มีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี การให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่ง
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ชุมชนสัญจรไปมาไดส้ะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชรั้กษาสะอาด
จดัวางในท่ีปลอดภยั 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (2560, หน้า 96-107) ศึกษาเร่ือง  “การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วมเพื่อออกแบบนโยบายท่ีเหมาะสม ส าหรับการจดัการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม” พบวา่ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการก าหนด
นโยบายท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 220 คน จากการศึกษาด้วยเทคนิคการ
วเิคราะห์จดักลุ่มพบวา่ ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจทั้ง 6 ประเภท สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 
ประกอบด้วย โรงแรมวงัจนัทร์ริเวอร์วิว สระว่ายน ้ าและฟิตเนส และหอพกันักศึกษา กลุ่มท่ี 2 
ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์อาคารเวียงแก้ว น ้ าด่ืมทะเลแก้ว และการให้เช่าอาคารและ
สถานท่ีเพื่อประกอบการคา้ขาย เม่ือน าความคิดเห็นของบุคลากรมาท าการวิเคราะห์รูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม พบว่า กิจการในกลุ่มท่ี 1 ควรให้
ความส าคญักับนโยบายด้านกฎระเบียบ ด้านการเงินและงบประมาณ ส าหรับกลุ่มท่ี 2 ควรให้
ความส าคญัเก่ียวกบันโยบายดา้นโครงสร้าง และดา้นบุคลากร หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ก าหนดหรือปรับเปล่ียนทิศทางของนโยบายตามขอ้คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการทรัพยสิ์น
ในกลุ่มท่ี 1 และ 2 จะช่วยยกระดบัความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคก์ร น าไปสู่ความสามารถ
ในการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและ
อนาคต 

รัชกฤช นิธิธนภทัร์ ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ และสัมพนัธ์ เนตยานันท์ (2560, หน้า 31-48) 
ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมมุ่ง
การเรียนรู้กบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ ส านกังานบญัชี ในประเทศไทย” พบวา่ การวิจยัในคร้ังน้ี
เป็นการตรวจสอบหาอิทธิพลของพฤติกรรมมุ่งการเรียนรู้ต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ใน
บริบทของธุรกิจส านักงานบญัชี ในประเทศไทย เก็บขอ้มูลจากส านักงานบญัชี ในประเทศไทย 
จ านวน 322 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณ วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดสองชั้น (2SLS) ผลการวิจยั พบวา่ การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการด าเนินงาน และผลของความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขัน มิได้ส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึนหรือลดลง งานวิจัยน้ีจึง ไม่พบ ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมมุ่งการเรียนรู้กบัผล
การด าเนินงานในธุรกิจส านกังานบญัชีในประเทศไทย และผูบ้ริหารขององค์กรท่ีมีขนาดและอายุ
ของกิจการต่างกนั มีความเห็นดว้ยต่อความส าคญัของการอยูร่อดขององคก์รต่างกนั 
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สุจิตรา พิทกัษ ์(2558, หนา้ 128-136) ศึกษาเร่ือง “ผลของการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพใน
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลบ้านใหม่หนองหอย อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่” พบว่า การศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลลพัธ์ทางคลินิกของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ปัญหาท่ีเก่ียวกบั การ
ใชย้า ความพึงพอใจในการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ และผลการติดตามเยี่ยมบา้นจากทีมสหสาขา
วชิาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่หนองหอย เป็นการศึกษาวิจยัแบบก่ึงทดลอง
โดยเปรียบเทียบ ผลทางคลินิกของผูป่้วยก่อนและหลงัการศึกษา 6 เดือน ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูป่้วยหลงัไดรั้บบริการตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2557 ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการใช้ยา การติดตาม
เยีย่มบา้นโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย แบบบนัทึก แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ paired t-test ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมการศึกษาทั้งหมด 199 ราย เพศ
หญิงร้อยละ 64.8 อายุเฉล่ีย 59.7 11.8 ปี ผลการ ศึกษาทางคลินิก ค่าความดนัโลหิตเฉล่ียในขณะ
หวัใจบีบตวั และค่าความดนัโลหิตเฉล่ียขณะหัวใจคลายตวัหลงั การศึกษามีค่าเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือ
เทียบกบัก่อนเร่ิมการศึกษาซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.007 และ p=0.00) ในระหวา่ง
การศึกษาพบว่ามีปัญหาจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยามากท่ีสุดจ านวน 35 ปัญหา ดา้นความพึง
พอใจในการรับบริการคลินิกโรคความดนัโลหิตสูงมากกวา่ร้อยละ 80 ท่ีมีความพึงพอใจในดา้นการ 
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ี มีการท างานร่วมกนัของทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามดูแลผูป่้วยเยี่ยม
บา้นจ านวน 13 ราย สรุปได้ว่าผลการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพในคลินิกโรคความดนัโลหิตสูง 
โดยการท างานร่วมกนัทั้ง เภสัชกรและทีมสหสาขาวิชาชีพส่งผลไปในทางท่ีดีทั้งทางด้านคลินิก 
ด้านความพึงพอใจ การแก้ไขปัญหาจาก การใช้ยา และการติดตามเยี่ยมบ้านในการดูแลผูป่้วย
รูปแบบองคร์วม 

วารุณี บุณยไวโรจน์ (2550) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของผูม้ารับบริการต่อการให้บริการ
ของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบว่า ความคิดเห็นของผูม้ารับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยผูม้ารับ
บริการท่ีเป็นเพศชาย อายมุากกวา่ 40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 
บาท และมารับบริการเป็นคร้ังแรกจะมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการให้บริการของสถานพยาบาล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
 ลือชา โพธ์ิพัฒนพงศ์ (2550) ศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโครงการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของสถานพยาบาลเขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร” พบวา่ การวิจยั
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของ
สถานพยาบาลเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
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โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของสถานพยาบาลเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้บริการ และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา
คุณภาพการให้บริการของผูใ้ช้บริการโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าของสถานพยาบาล
เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ช้บริการโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ของสถานพยาบาลเขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม 2549 จ านวน 370 คน 
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโครงการหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้าของสถานพยาบาลเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์การแพทยสู์งกว่าด้านอ่ืน 
รองลงมาตามล าดบัคือ ความพึงพอใจดา้นบริการทัว่ไป ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพของ
บริการ และด้านความเสมอภาค ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันด้านอายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างดา้นเพศ อาชีพ ความถ่ีในการใชบ้ริการปี
ต่อไป ระยะเวลาในการใชบ้ริการนบัจากเร่ิมมีสิทธิในบตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า และค่าใชจ่้าย
ในการตรวจรักษาต่อคร้ัง มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาในการใช้
บริการ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่า มีปัญหาการไม่ได้รับความใส่ใจในการรักษา เน่ืองจาก
ค่าบริการทางการแพทยต์ ่า รองลงมาตามล าดบัคือ ปัญหาการจดัระบบส่งต่อผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บความ
สะดวกในการไปใชบ้ริการ และปัญหาผูป่้วยอยูน่อกพื้นท่ีบริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เสนอแนะวา่ 
แพทย ์และพยาบาล ควรอธิบายเร่ืองโรค และแนวทางการรักษาอยา่งชดัเจนแก่คนไข ้ควรจดัให้มี
แพทยเ์ฉพาะทางเพิ่มข้ึน ควรแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดวนั เวลา ตรวจรักษาอย่างชดัเจน รวมทั้ง
ควรระบุช่ือแพทยท่ี์ตรวจรักษาในแต่ละวนั ในช่วงเวลากลางคืนควรสนใจ เอาใจใส่ผูป่้วยใหม้ากข้ึน 
 อุบล สิงหเดช (2550) ศึกษาเร่ือง “การน าเสนอรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพของ
สถานพยาบาลท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการท่ีมีประกนัสุขภาพในโรงพยาบาลรัตนเวช 2” 
พบวา่ การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีประกนัสุขภาพในการ
เขา้รับบริการในโรงพยาบาลรัตนเวช 2 และน าเสนอรูปแบบการให้บริการดา้นสุขภาพท่ีสร้างความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีประกนัสุขภาพ การด าเนินการวิจยัมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 การส ารวจ
ความพึงพอใจผูมี้ประกนัสุขภาพในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลรัตนเวช 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการท่ีมีประกนัสุขภาพและมีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไปเขา้รับบริการเป็น
ผูป่้วยในโรงพยาบาลรัตนเวช 2 ระหว่าง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธนัวาคม 2547 ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปจองเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
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จ านวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนท่ี 2 ร่าง
รูปแบบการให้บริการดา้นสุขภาพท่ีสร้างความพึงพอใจการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลรัตนเวช 2 
จากการศึกษาวเิคราะห์สภาพความพึงพอใจในการบริการดา้นสุขภาพท่ีส ารวจในขั้นตอนท่ี 1 ผสาน
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการดา้นสุขภาพ และขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบการให้บริการ
ดา้นสุขภาพท่ีสร้างความพึงพอใจในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลรัตนเวช 2 จากผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญดา้นสุขภาพและผูดู้แลผลประโยชน์ของผูรั้บบริการดา้นสุขภาพจาก
องค์กรทางภาครัฐ ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีประกนัสุขภาพในการเขา้
รับบริการในโรงพยาบาลรัตนเวช 2 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาราย
ฝ่ายพบวา่ ฝ่ายบริการท่ีสร้างพึงพอใจสามล าดบัแรกคือ การบริการของฝ่ายเภสัชกรรมท่ีให้บริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร เร่ืองจ่ายยา กระบวนการจัดจ่ายยาเพื่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ล าดบัท่ีสอง การให้บริการของฝ่ายสนบัสนุนบริการ ให้บริการ
ด้วยค าพูดท่ีสุภาพ เรียบร้อย อ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการบริการ ล าดับท่ีสามการ
ให้บริการของฝ่ายการพยาบาลให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นการปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ผูรั้บบริการมีภาวะสุขภาพท่ีดีท่ีสุด 2. รูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพท่ีสร้างความพึง
พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีประกนัสุขภาพคือผลรวมกระบวนการในการให้บริการของฝ่ายต่างๆของ
โรงพยาบาลรัตนเวช 2 ประกอบดว้ย ขั้นตอนและวธีิการใหบ้ริการตอ้งถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพ
ให้การบริการดว้ยพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ การบริการท่ีมุ่งประสิทธิภาพ พฒันาขั้นตอนและ
วิธีการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เฝ้าระวงัความผิดพลาดท่ีจะเกิดกับผูรั้บบริการเคารพสิทธิของ
ผูรั้บบริการเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจและพึงพอใจการบริการ มุ่งเนน้การบริการท่ีตรง
กบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

ลินน ซอ เหมียว, ศริยามน ติรพฒัน์ และเนตร หงษ์ไกรเลิศ (2559, หนา้ 45-57) ศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับบริการฝากครรภคุ์ณภาพของกลุ่มแรงงานขา้มชาติพม่าในโรงพยาบาลไทย: 
จงัหวดัตากและสมุทรสาคร. พบวา่ การศึกษาแบบตดัขวางในโรงพยาบาลน้ีท าเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับบริการฝากครรภคุ์ณภาพของกลุ่มแรงงานหญิงขา้มชาติพม่าในโรงพยาบาล
ท่ีอยูใ่นจงัหวดัตากและสมุทรสาคร ประชากรตวัอยา่งคือแรงงานหญิงขา้มชาติพม่า 402 ราย การสุ่ม
ตวัอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจงจากคลินิกแม่ดาวและโรงพยาบาลสมุทรสาครเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใช้แบบสอบถามสถิติเชิงพรรณนาถูกน ามาใช้เพื่ออธิบายลกัษณะของประชากรตวัอย่าง การ
ทดสอบไคสแควร์และการถดถอยโลจิสติกพหุคูณน ามาใชเ้พื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ
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เพื่อท านายปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากครรภคุ์ณภาพ โดยผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่สัดส่วนของผูห้ญิง
ท่ีมาใช้บริการฝากครรภ์คุณภาพคิดเป็นร้อยละ 53 ในขณะท่ีร้อยละ 62.4 มาฝากครรภ์คร้ังแรก
ภายในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ ์และร้อยละ 73.9 ใชบ้ริการฝากครรภอ์ย่างนอ้ย 5 คร้ัง การใช้
บริการฝากครรภคุ์ณภาพมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัสถานท่ีอยูอ่าศยั อายุ ระดบัการศึกษา 
จ านวนของการตั้งครรภ์ จ  านวนบุตร ความตั้งใจท่ีจะตั้งครรภ์ แผนคลอด ระดบัความรู้ ทศันคติ 
สถานะทางกฎหมาย ประกนัสุขภาพ รายไดข้องครอบครัว การสนบัสนุนทางสังคม ความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ และการเขา้ถึงและความพร้อมในการรับบริการ ฝากครรภ ์ผลของการวเิคราะห์
การถดถอยโลจิสติกพหุคูณช้ีใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงในเมืองมีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการฝากครรภ ์คุณภาพสูง
กวา่ผูห้ญิงในชนบทคิดเป็น 3.5 เท่า ผูห้ญิงท่ีไม่ไดมี้การวางแผนท่ีจะกลบัไปยงัประเทศพม่า ผูห้ญิง
ท่ีมีความรู้สูงกว่า มีการสนับสนุนทางสังคมท่ีมากกว่า และมีความพึงพอใจในการรับบริการฝาก
ครรภท่ี์สูงกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการฝากครรภคุ์ณภาพสูงกวา่ผูท่ี้วางแผนท่ีจะกลบัไปยงัประเทศ
พม่า มีความรู้ต ่ากว่า ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมท่ีน้อยกว่า และมีระดบัความพึงพอใจของการ
บริการท่ีต ่าคิดเป็น 3.35 , 2.82, 2.63 และ 1.73 เท่า ตามล าดับ และผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถ
ช้ีให้เห็นวา่การใหกิ้จกรรมในชุมชน เช่น การใหก้ารศึกษาดา้นสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ
เก่ียวกับการฝากครรภ์ควรจะได้รับการด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีชนบท นอกจากน้ี
นโยบายท่ีส่งเสริมการใช้บริการฝากครรภ์ ในกลุ่มผูห้ญิงขา้มชาติควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มอตัราการรับบริการฝากครรภท่ี์มีคุณภาพ 

เสาวลกัษณ์ มนูญญา (2560, หน้า 72-81) ศึกษาเร่ือง “ผลการจดับริการพยาบาลผ่าตดัตาม
แนวคิดลีนต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผูรั้บบริการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก” 
โดยเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระยะเวลาการรอคอยและความ
พึงพอใจในบริการของผูป่้วยท่ีมารับบริการผ่าตดัระหวา่งกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลองภายหลงัการ
ใช้แนวคิดลีน ตัวอย่าง คือ ผู ้ป่วยนอกท่ีมารับบริการผ่าตัดเล็กแผนกศัลยกรรม ห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลด าเนินสะดวก จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมเป็นผูป่้วยท่ีมารับ
บริการผา่ตดัเล็กแผนกศลัยกรรมจ านวน 30 คน ซ่ึงไดรั้บบริการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลอง
เป็นผูป่้วยท่ีมารับบริการผ่าตดัเล็กแผนกศลัยกรรมจ านวน 30 คน ซ่ึงไดรั้บบริการพยาบาลโดยใช้
แนวคิดลีน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แนวปฏิบติัการจดับริการผา่ตดัโดยใชแ้นวคิดลีน คู่มือ
การจดับริการพยาบาลโดยใช้แนวคิดลีน ขั้นตอนการปฏิบติัตวัและขั้นตอนการรับบริการผูป่้วย
ผา่ตดัเล็ก แบบบนัทึกการปฏิบติักิจกรรมการใหบ้ริการผูป่้วยผา่ตดัเล็ก และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกปริมาณเวลาท่ีใช้ในการให้บริการของผู ้ป่วยและ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการของผู ้ป่วยท่ีมารับบริการผ่าตัด เคร่ืองมือผ่านการ
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ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ทดสอบค่าความเท่ียงด้วย
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั .98 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีผลการวจิยั พบวา่  

1. ระยะเวลาการรอคอยของผูป่้วยท่ีมารับบริการผ่าตดัภายหลงัการใช้แนวคิดลีนในการ
จดับริการพยาบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูป่้วยท่ีมารับบริการผา่ตดัมี
ระยะเวลาการรอคอยสั้นกวา่ระบบบริการแบบปกติ 
 2. ความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมารับบริการผ่าตดัก่อนและหลงัการใช้แนวคิดลีนในการ
จดับริการพยาบาล มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูป่้วยท่ีมารับบริการ
ผา่ตดัภายหลงัการใชแ้นวคิดลีนมีระดบัความพึงพอใจสูงกวา่ผูป่้วยท่ีมารับบริการผา่ตดัแบบปกติ 

วราภรณ์ วงษาพนัธ์ และดอลล่ี แซมซัน (2560, หน้า 126-136) ศึกษาเร่ือง “การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดและการตดัสินใจซ้ือระบบงานขายหน้าร้าน และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ ส าหรับธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือระบบงานขายหนา้และอุปกรณ์ต่อพว่ง
ส าหรับธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร และเพื่อหาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือระบบงานขายหนา้ร้านและอุปกรณ์ต่อพว่งส าหรับธุรกิจร้านอาหาร ในการจดัท า
งานวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมในเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 ซ่ึงผลจากการวิจยัคร้ังน้ีช้ีถึงปัจจยัทางการตลาด 
สินคา้ ราคาและบุคคล ลว้นแลว้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ระบบขายหน้าร้านและอุปกรณ์ต่อ
พว่ง ส าหรับใชใ้นธุรกิจงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นวธีิเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 
คน โดยใชแ้บบสอบถามโดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือส าหรับ
ธุรกิจร้านอาหารนั้น ๆ ยกตวัอย่าง เช่น เจา้ของร้านอาหาร ผูจ้ดัการร้านอาหาร และผูจ้ดัการฝ่าย
ด าเนินการผลจากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือระบบขายหน้า
ร้านและอุปกรณ์ต่อพ่วงคือสินคา้ ซ่ึงพิจารณาจากความเหมาะสมกบักิจการท่ีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.56 
และตามด้วยการพิจารณาความส าคญัในเร่ืองราคา ท่ีมีความสอดคล้องกบัสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.54 อีกหน่ึงปัจจยัทางการตลาดบุคคล ซ่ึงมีความส าคญัท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 บุคคลท่ี
น าเสนอสินคา้หรือเป็นตวัแทนของบริษทัผูจ้  าหน่ายเองก็มีความส าคญัในการสร้างความเป็นมือ
อาชีพและความน่าเช่ือถือของบริษทั ส่งผลต่อการยอมรับของลูกคา้ 

ณัฐวงศ์ พูนพล และกฤตยา แสงบุญ (2559, หน้า 75-86) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของ
ศกัยภาพการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและการเป็นท่ียอมรับจาก
ลูกคา้ของอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทดสอบผลกระทบของ
ศกัยภาพการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อการเป็นท่ียอมรับจาก ลูกค้า ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดให้
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ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงเป็นตวัแปรคัน่ กลางส าหรับอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ในประเทศ
ไทยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ใน
ประเทศไทย จ านวน 328 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบก าลังสองน้อยท่ีสุด ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลกระทบของ
ศกัยภาพการตรวจสอบภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง โดยมีวฒันธรรมองคก์ร
เป็นตวัแปรแทรกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.1) และ 2) ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร
ความเส่ียงมีผลต่อการยอมรับของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดให้ความสามารถตรวจสอบไดเ้ป็น
ตวัแปรแทรกอยา่งมีนยั ส าคญัทางสถิติ (p<0.01) 

ลินน ซอ เหมียว, ศริยามน ติรพฒัน์ และเนตร หงษ์ไกรเลิศ (2559, หน้า 144-160) ศึกษา
เร่ือง “กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการบริการกบัผลการด าเนินงาน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” 
พบว่า ในปัจจุบนั ธุรกิจท่ีมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเก่าอาจพบปัญหาในการแข่งขนักบัคู่แข่ง
ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งให้ความส าคญักบักลยุทธ์ทางการแข่งขนัเพื่อ
แกไ้ขปัญหาเหล่านั้น กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการบริการเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้าและผลการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้ น วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือเพื่อศึกษา
องคป์ระกอบของกลยทุธ์ดงักล่าววา่แต่ละองคป์ระกอบนั้นจะส่งผลต่อตวัแปรตาม ซ่ึงประกอบดว้ย
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีดีกวา่ การยอมรับของลูกคา้ท่ีโดดเด่น การมีส่วนร่วมของลูกคา้ท่ีมากข้ึน 
และผลการด าเนินงานของธุรกิจ ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดหรือผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดของธุรกิจโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวท่ีอยูใ่น
ประเทศไทยจ านวน 208 ฉบับ ผลการวิจยัพบว่า การมุ่งเน้นการตอบสนองการบริการนั้นเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของกลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการบริการ ซ่ึงส่งผลต่อตวัแปรตามทุกตวั
และพบวา่การตระหนกัถึงลูกคา้สัมพนัธ์มีอิทธิพลส าคญัต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

สุชาติ คชจนัทร์ (2555) ศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นกลุ่ม
ของพนกังาน ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ตามกรอบทฤษฏีความขดัแยง้" โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) 
ศึกษาสภาพความเป็นจริงของตวัแปรคุณลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพนัต่อองค์การ 
พฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มของพนกังาน
ในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย (2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และขนาดของอิทธิพลของตวั
แปรคุณลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับมือ
กบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม และประสิทธิผลการท างานเป็นกลุ่มของพนกังานในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในประเทศไทย และ (3) การพฒันาตวัแบบประสิทธิผลการท างานเป็นกลุ่มของพนกังานใน
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย  
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่พนกังานระดบั
ปฏิบติังานในสังกดัฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนในประเทศไทยจ านวน
257 คนจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายชั้นโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลซ่ึงแบบสอบถามมีความตรงเชิงเน้ือหาและมีค่าความเช่ือมัน่ 0.8545 สถิติเชิงพรรณาท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ ้ค่าความ
โดง้ และค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนและสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัการวิเคราะห์เส้นทางการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์พบวา่ (1) ประสิทธิผลการท างานเป็นกลุ่ม ของพนกังานไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกจากตวัแปรความผูกพนัต่อองค์การและตวัแปรพฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้เชิงความ
คิดเห็นอีกทั้งยงัไดรั้บอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกจากคุณลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อีกดว้ย (2) 
พฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม คือพฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้เชิงความ
คิดเห็นไดรั้บอิทธิผลทางตรงเชิงบวกจากตวัแปรความผูกพนัต่อองค์การและคุณลกัษณะองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในขณะท่ีพฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้เชิงอารมณ์ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกจากตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์ารแต่ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงลบจากคุณลกัษณะองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้นอกจากน้ีผลการวิจยัไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้
เชิงอารมณ์กับประสิทธิผลการท างานเป็นกลุ่ม ของพนักงาน (3) ความผูกพนัต่อองค์การได้รับ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตวัแปรคุณลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้งานวิจยัฉบบัน้ีไดส้ร้างตวั
แบบ “ดบัเบิ้ลไตรแองเกิลโมเดลของประสิทธิผลการท างานเป็นกลุ่ม ” เพื่อใชอ้ธิบายอิทธิพลของ
คุณลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้และความผกูพนัต่อองค์การท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผล
การท างานเป็นกลุ่ม ของพนกังานในอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยสามเหล่ียมแรกอธิบายอิทธิพลของ
คุณลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้และความผูกพนัต่อองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับมือกบั
ความขดัแยง้เชิงความคิดเห็นและสามเหล่ียมรูปท่ีสองอธิบายอิทธิพลของความผูกพนัต่อองค์การ
และพฤติกรรมการรับมือกบัความขดัแยง้เชิงความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็น
กลุ่ม ของพนกังานในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 

กาญจน์วจี ธนโชติรุ่งสาทิส (2557) ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทย: 
ศึกษากรณีเส้นทางขนส่งจากจงัหวดันครสวรรค-์ส่งออกต่างประเทศ” พบวา่ การศึกษาประสิทธิผล
ของโลจิสติกส์ขนส่งข้าวไทยในเส้นทางขนส่งจากจงัหวดันครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาโลจิสติกส์ดา้นขนส่งในเส้นทางขนส่งจากจงัหวดันครสวรรค์-
ส่งออกต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทยในเส้นทางขนส่งจาก
จงัหวดันครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโลจิสติกส์ดา้นขนส่งกบั
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ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งข้าวไทยใน เส้นทางขนส่งจากจังหวดันครสวรรค์-ส่งออก
ต่างประเทศ และ 4) เพื่อศึกษาตวัแบบโลจิสติกส์ดา้นขนส่งท่ีมีประสิทธิผลในเส้นทางขนส่งจาก
จงัหวดันครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกบัผูส่้งออก หยง พ่อค้า ส่ง พ่อคา้ปลีกซ้ือขายข้าวจากโรงสีขา้วหรือท่าข้าวในจงัหวดั
นครสวรรค์ และผูป้ระกอบการ เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ใน 15 อ าเภอของจงัหวดันครสวรรค ์การ
วิจยัเชิงปริมาณได้กลุ่ม ตวัอย่างทั้งส้ิน 787 คน การวิจยัเชิงคุณภาพได้กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 8 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ วิจยัเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยผ่านการตรวจสอบ
ความแม่นตรงจาก ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (2)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation Analysis) และแสดงให้เห็นโมเดลเส้นทาง (Path diagram) ผลการวิเคราะห์
ตวัแบบโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทย พบวา่ โลจิสติกส์ขนส่งทางราง มี การขนส่งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โลจิสติกส์ขนส่งทางน ้ ามีการขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง และโลจิสติกส์ขนส่งทางถนนมีการ
ขนส่งอยู่ในระดบัมาก และโลจิสติกส์ขนส่งทางถนนมีการ ขนส่งอยู่ในระดบัมาก ประสิทธิผล
ของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทยในตน้ทุนการขนส่งอยู่ในระดบั มาก เวลาในการขนส่งอยู่ในระดบั
มาก และความน่าเช่ือถือในการขนส่งอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation) พบวา่ ตวัแบบโลจิสติกส์ ขนส่งทางน ้าและโลจิสติกส์ขนส่งทางถนนนั้น มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทยในดา้น
ตน้ทุนในการขนส่ง เวลาในการขนส่ง และความ น่าเช่ือถือในการขนส่ง (Canonical Correlation = 
0.645)ผลการวิเคราะห์โมเดลเส้นทาง พบวา่ ตวัแบบประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทยใน
เส้นทางขนส่งจากจงัหวดันครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศนั้น ตวัแบบโลจิสติกส์ขนส่งทางน ้ าใน
ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน ้ า ด้านจุดเช่ือมโยงกบัการขนส่งตวัแบบอ่ืนทางน ้ า และด้านประตู
การคา้ทางน ้ า กบัตวัแบบโลจิสติกส์ขนส่งทางถนนในดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งทางถนน ดา้น
จุดเช่ือมโยงกับการขนส่งตวัแบบอ่ืนทางถนน ด้านประตูการค้าทางถนน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขนส่งทางถนน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วไทย ในดา้นตน้ทุน
การขนส่ง พิจารณาจากต้นทุนในการจดัเก็บ และต้นทุนในการขนส่ง ด้านเวลาในการขนส่ง 
พิจารณาจากเวลาในการยกขน และดา้นความน่าเช่ือถือในการขนส่งพิจารณาจากการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูส่้งออก หยง 
พ่อคา้ส่งและพ่อคา้ปลีกซ้ือขายขา้วจากโรงสีขา้วหรือท่าขา้วในจงัหวดันครสวรรคแ์ละลพบุรี รวม
จ านวน 8 ท่าน โดยรวมพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัการขนส่งขา้วทางถนนมากท่ีสุดเพราะมี
โครงข่ายทางถนนมาก มียานพาหนะในการขนส่งหลากหลายตวัแบบ มีจุดเช่ือมโยงกบัการขนส่ง
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ทั้งทางน ้าและทางราง มีประตูการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น และมีเทคโนโลยใีนการขนส่งท่ีทนัสมยั 
โดยมีการขนส่งขา้วทางน ้ ารองลงมา ส่วนประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งขา้วนั้น ผูเ้ช่ียวชาญให้
ความส าคญักบัตน้ทุนในการขนส่งในดา้นตน้ทุนการจดัเก็บตน้ทุนการยกขน ตน้ทุนการขนส่งและ
ตน้ทุนการบริหารจดัการ และยงัให้ความส าคญัเร่ืองเวลาในการขนส่งในด้านเวลาในการจดัเก็บ 
เวลาในการยกขน เวลาในการเดินทาง และเวลาในการตอบสนองการสั่งซ้ือ รวมถึงความน่าเช่ือถือ
ในการขนส่งในด้านการส่งมอบสินคา้ การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ความเสียหายของ
สินคา้ และการตีกลบัของสินคา้ 

สันติ ป่าหวาย (2561) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจน า
เท่ียวในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาการจดัการธุรกิจน าเท่ียว
ในประเทศไทย 2) ศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย 3) ศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ปัจจยัของธุรกิจน าเท่ียว และปัจจยัส่งเสริมการจดัการ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียว และ 4) เสนอแนะแนวทางการจดัการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ไดแ้ก่ วิธีวิจยั
เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีสุ่มเก็บตวัอย่างผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 450 ราย โดยการใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สมการถดถอยเชิงเส้น และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
จ านวน 10 คน ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน าเท่ียวทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 9 คน รวมจ านวน 19 คน 
และการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิด้านการท่องเท่ียว จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาและบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ สภาพปัญหาการจดัการธุรกิจน าเท่ียวใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในองค์กร และปัจจยัภายนอกองค์กร โดยระดบั
การจดัการธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ปัจจยัการจดัการธุรกิจน าเท่ียวส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ ปัจจยั
การจดัการธุรกิจน าเท่ียว โดยรวม มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียวใน
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมี ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการ
ควบคุม และด้านการเป็นผูน้ า มีอิทธิผลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียว และ
สามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียวไดร้้อยละ 74.2 
(Adjusted R Square = 0.742) เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จดัการธุรกิจน าเท่ียวโดยรวม พบวา่ ดา้นการเป็นผูน้ ามีน ้ าหนกัมากสุด (Beta = 0.488) ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการธุรกิจน าเท่ียว และมีแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจน า
เท่ียวในประเทศไทย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรมีการวางแผน การพฒันา การป้องกนั 
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การรวมตวัเป็นองค์กรเอกชน และภาครัฐควรท าการส่งเสริม การพฒันา การปรับปรุง และการ
ป้องกนัแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
 

2 .5 .4 ส รุป องค์ป ระกอบของตั ว ช้ี วั ดป ระ สิท ธิผลขององค์ กร  (Organizational 
Effectiveness)   

สรุปสรุปองค์ประกอบของตวัช้ีวดัประสิทธิผลขององค์กร (Organizational Effectiveness) 
ไดด้งัตารางท่ี 2.5  
 

ตารางที ่2.5 องคป์ระกอบตวัช้ีวดัประสิทธิผลขององคก์ร (Organizational Effectiveness) 

ตวัช้ีวดัประสิทธิผลขององค์กร 
Zamuto 
(1982) 

Gibson et 
al. (1982) 

Campbell 
(1977) 

Steers 
(1977) 

Hoy & 
Miskel 
(1991) 

1. เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ร      
2. ระบบและกลไกขององคก์ร      
3. กลุ่มลูกคา้หรือผูรั้บบริการ      
4. การยอมรับของผูรั้บบริการ      
5. ประสิทธิภาพหรือความประหยดัทรัพยากร      
6. การปรับตวั      
7. การพฒันา      
8.  เทคโนโลย ี      
9.  บุคลากร      
10.  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ      
11.  การอยูร่อดขององคก์ร      
12.  ความส าเร็จการต่อยอด      
13.  ค่านิยม      

 
จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบตัวช้ีวดัประสิทธิผลขององค์กร พบว่า แนวคิดของ

นกัวิชาการทั้งหมด ได้แก่ Zamuto (1982); Gibson et al. (1982); Campbell (1977); Steers (1977); 
Hoy & Miskel, (1991) ต่างให้ความส าคัญกับตัวช้ีว ัดท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่  เป้ าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ขององค์กร ระบบและกลไกขององค์กร กลุ่มลูกคา้หรือผูรั้บบริการ การยอมรับของ
ผูรั้บบริการ ประสิทธิภาพหรือความประหยดัทรัพยากร การปรับตัว การพัฒนา เทคโนโลยี 
บุคลากร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ การอยูร่อดขององคก์ร ความส าเร็จการต่อยอด และค่านิยม 
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อย่างไรก็ดีในการศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” พบวา่ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นประสิทธิผลของ
องค์กร กับประเด็นในการศึกษาเชิงการจัดการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  การยอมรับ
ของผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และการอยูร่อดขององคก์ร 

ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมดดงักล่าวมีงานวชิาการรองรับ ดงัน้ี 
1. การยอมรับของผู้ รับบริการ พิจารณาไดจ้ากงานของ Gibson et al. (1982); Hoy & Miskel, 

(1991) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น การยอมรับของผูรั้บบริการ สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นใน
การศึกษาเน่ืองจากการยอมรับของผูรั้บบริการเกิดข้ึนจากความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงและคุณภาพการให้บริการ
ผ่านประสบการณ์การรับรู้ในอดีตทั้ งจากการรับฟัง การศึกษาข้อมูลผ่านส่ือต่าง ๆ  และการทดลองหรือ
ทดสอบจากการเขา้ใชบ้ริการอ่ืน  ๆท่ีใกลเ้คียง จนเกิดเป็นความเช่ือมัน่และคาดหวงัต่อการท่ีจะไดรั้บบริการท่ี
มีมาตรฐานเหมือนกบัการรับรู้นั้นต่อ  ๆไป ซ่ึงย่อมปรากฏให้เห็นถึงความจงรักภกัดีในการรับบริการซ ้ า 
หรือให้ขอ้มูลชกัชวนผูอ่ื้นให้สนใจใชบ้ริการในรูปแบบเดียวกนันั้นต่อดงัพบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุน 
ไดแ้ก่ งานของ Chuwiruch, Jhundra-indra, & Boonlua (2016, p. 144-160) ศึกษาพบวา่ การสร้างการ
ยอมรับของลูกคา้ถือเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ความเป็นเลิศทางการบริการกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย  ส่วนในงานของ ณัฐวงศ ์พูนพล, กฤตยา แสงบุญ (2559, หนา้ 75-86) ศึกษา
พบวา่ ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงมีผลต่อการยอมรับของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดให้
ความสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นตวัแปรแทรก และในงานของวราภรณ์ วงษาพนัธ์ และดอลล่ี แซม
ซนั (2560, หนา้ 126-136) ศึกษาพบวา่ บุคคลท่ีน าเสนอสินคา้หรือเป็นตวัแทนของบริษทัผูจ้  าหน่าย
เองก็มีความส าคญัในการสร้างความเป็นมืออาชีพและความน่าเช่ือถือของบริษทั ส่งผลต่อการ
ยอมรับของลูกคา้ 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พิจารณาได้จากงานของ Gibson et al. (1982); Hoy & 
Miskel (1991) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สะทอ้นความเช่ือมโยง
กบัประเด็นในการศึกษาเน่ืองจาก  บทบาทของผูรั้บบริการถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการด าเนินการ
ทางธุรกิจซ่ึงตั้งอยู่บนรากฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการในฐานะ
ลูกคา้  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการถือเป็นหัวใจส าคญัท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการจนเกิด
ความเพียงพอ ความครบถ้วนตามความประสงค์ท่ีมีอยู่แต่เดิม และคุณภาพท่ีได้รับ ด้วยเหตุน้ีบทบาทของ
ผูรั้บบริการจึงหมายความถึงการสวมบทบาทผูป้ระเมินความรู้สึกท่ีมีต่อการได้รับการบริการนั้น ซ่ึงเป็น
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ผลผลิตจากการรับบริการของลูกคา้ โดยความพึงพอใจสามารถสะทอ้นผา่นผูใ้หบ้ริการ รูปแบบการ
ใหบ้ริการ ความพร้อมของระบบการใหบ้ริการ ระยะเวลาในการใหบ้ริการ เป็นตน้  

ดงัพบว่ามีงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ เสาวลกัษณ์ มนูญญา (2560, หน้า 72-81) ศึกษา
พบว่า ระยะเวลาการรอคอยของผูป่้วยท่ีมารับบริการผ่าตัดภายหลังการใช้แนวคิดลีนในการ
จดับริการพยาบาลมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก และงานของ 
ลินน ซอ เหมียว และคนอ่ืนๆ (2559, หน้า 45-57) ศึกษาพบว่า ผูห้ญิงท่ีมีความรู้สูงกว่า มีการ
สนบัสนุนทางสังคมท่ีมากกวา่ และมีความพึงพอใจในการรับบริการฝากครรภท่ี์สูงกวา่มีแนวโนม้ท่ี
จะใชบ้ริการฝากครรภคุ์ณภาพสูงกวา่ผูท่ี้วางแผนท่ีจะกลบัไปยงัประเทศพม่า มีความรู้ต ่ากวา่ ไดรั้บ
การสนับสนุนทางสังคมท่ีน้อยกว่า และมีระดบัความพึงพอใจของการบริการท่ีต ่าคิดเป็น 3.35, 
2.82, 2.63 และ 1.73 เท่า ตามล าดบั และในงานของสุจิตรา พิทกัษ์ (2558, หน้า 128 - 136) ศึกษา
พบวา่ ดา้นความพึงพอใจในการรับบริการคลินิกโรคความดนัโลหิตสูงมากกวา่ร้อยละ80 ท่ีมีความ
พึงพอใจในด้านการ ให้บริการของเจา้หน้าท่ี มีการท างานร่วมกนัของทีมสหสาขาวิชาชีพในการ
ติดตามดูแลผูป่้วยท่ีบา้น สรุปไดว้า่ผลการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพในคลินิกโรคความดนัโลหิต
สูง โดยการท างานร่วมกนัทั้ง เภสัชกรและทีมสหสาขาวชิาชีพส่งผลไปในทางท่ีดีทั้งทางดา้นคลินิก 
ด้านความพึงพอใจ การแก้ไขปัญหาจาก การใช้ยา และการติดตามเยี่ยมบ้านในการดูแลผูป่้วย
รูปแบบองค์รวม รวมทั้งงานของ  Chuwiruch et al. (2016, p. 144-160) ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าถือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการบริการกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

3. การอยู่รอดขององค์กร พิจารณาได้จากงานของ Gibson et al. (1982); Hoy & Miskel, 
(1991) โดยในทางทฤษฎีและแนวคิดนั้น การอยู่รอดขององค์กร สะทอ้นความเช่ือมโยงกบัประเด็นใน
การศึกษาเน่ืองจาก ความอยูร่อดขององค์กรนั้นสะทอ้นผ่านระยะเวลาในการด าเนินกิจการหรือการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งรูปแบบการพฒันาในระบบธุรกิจ กล่าวคือ การท าธุรกิจเดิมในระยะยาวนั้นยงัคงได้รับการ
ยอมรับจากผูรั้บบริการในฐานะลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกนัองคก์รเองก็มีการปรับตวัผา่นวิธีการต่าง 
 ๆเพื่อให้เกิดความอยูร่อด เช่น การสร้างความร่วมมือกบัธุรกิจท่ีคลา้ยคลึง การร่วมระดมทุน การควบกิจการ 

เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรซ่ึงอยู่ในฐานะผูใ้ห้บริการมีความพร้อมในการสร้างผลิตภัณฑ์การ
ให้บริการท่ีดีและเหมาะสมกบัลูกคา้ และสามารถท าให้องค์กรธุรกิจนั้นยงัคงด าเนินธุรกิจเดิมและสามารถ
ขยายหรือต่อยอดธุรกิจไดอ้ยา่งยาวนานต่อไป  

ดงัพบวา่มีงานวจิยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ งานของ รัชกฤช นิธิธนภทัร์ และคณะ (2560, หนา้ 31-48) 
ศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารขององคก์รท่ีมีขนาดและอายขุองกิจการต่างกนั มีความเห็นดว้ยต่อความส าคญั
ของการอยู่รอดขององค์กรต่างกัน และงานของศุภศิว ์สุวรรณเกษร (2560, หน้า 96-107) ศึกษา
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พบวา่ ออกแบบนโยบายท่ีเหมาะสมมีผลต่อความอยูร่อดขององคก์รในกรณีการจดัการทรัพยสิ์นเชิง
ธุรกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
 
2.6 กรอบแนวคิดการวจัิย นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ สมมติฐานการวจัิย  
 2.6.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั เร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” ไดต้ามภาพ 2.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยัท่ี 1  
   ทีม่า : ผูว้จิยั (2562) 
 
 

ทั้งน้ีภาพ 2.2 สัญลกัษณ์ของเคร่ืองหมายในกรอบแนวคิดอธิบาย ไดด้งัน้ี 
แทน  ตวัแปรแฝง (Latent Variable) 
แทน  ตวัแปรสังเกตได ้(Observe Variable) 
แทน  เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ และผลโดยตวัแปรท่ีปลายลูกศร 

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงโดยตรงต่อตวัแปรท่ีหวัลูกศร 
 

 

 

ตัวแบบการจัดการสถานพยาบาลทีม่ีประสิทธิผล 
ในทศันะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

การจัดการตลาด 

การจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร ภาพลกัษณ์องค์กร 

นโยบายภาครัฐ 
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ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดการวจิยัท่ี 2 

ทีม่า : ผูว้จิยั (2562) 
 

 
 

ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

สถานท่ีจัดจ าหน่าย (Place) 

การส่ือสาร 

การบังคับใช้กฎหมาย 

เงื่อนไขทางการเมือง   

นโยบาย

ภาครัฐ 

การจดัการ

การตลาด 

เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ   

การก าหนดราคา (Price) 

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร 

ประสิทธิผล
องค์กร 

ภาพลกัษณ์

องค์กร 
สาระส าคัญของภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 

สาระส าคัญของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือ

รูปแบบการให้บริการท่ีดี 

การจดัการ
คุณภาพ 

ทัว่ทั้งองค์กร  

การพฒันาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองเพือ่ความยั่งยืน 

การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม 
และการเรียนรู้ขององค์กร 

การท างานเป็นทีม 

การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวัฒนธรรม 
H

6 

H

H

2 

การยอมรับของผู้รับบริการ 

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 

H

8 

H3 

การอยู่รอดขององค์กร 

H

7 

H

4 

H1 
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2.6.2 สมมติฐานการวจัิย 
จากกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ

ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” ขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน

ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H1) 
สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน

ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H2) 
สมมติฐานท่ี 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมี

ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H3) 
สมมติฐานท่ี 4 การจดัการตลาดส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน

ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H4) 
สมมติฐานท่ี  5  นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์กรของการจัดการ

สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H5) 
สมมติฐานท่ี 6 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาลท่ี

มีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H6) 
สมมติฐานท่ี 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการ

จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H7) 
สมมติฐานท่ี 8 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการ

จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย (H8) 
 

2.6.3 ค าอธิบายสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน

ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
ดงัพบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นนโยบายรัฐกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการ

จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอย่างชัดเจน ได้แก่ ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของ
นโยบาย การส่ือสาร การบงัคบัใช้กฎหมาย เง่ือนไขทางการเมือง เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ  
และทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้งหมดขา้งตน้บ่งช้ีให้เห็นว่า
นโยบายภาครัฐมีบทบาทต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
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ทั้งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Van Horn & Van Meter 
(1975 ); Edwards (1980 ) ; Cheema & Romdimelli (1983 ); Alexander (1985 ) ; Mazmanian & 
Sabatier (1989) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ จนัฑนา จินดาถาวรกิจ (2556); วณิฎา ศิริวรสกุล 
และวชัรินทร์ อินทรพรหม  (2561, หน้า 203-209); เวชสุวรรณ อาจวิชัย (2561 , หน้า 494-501) 
พรรณสุภา โพธ์ิยอ้ย และณัฐกริช เปาอินทร์ (2561, หนา้ 132-151); เดชา คนธภกัดี และคณะ (2561, 
หนา้ 267-279); บุญมี โทท า และคณะ (2561, หนา้ 149-158); พชัรา เดชโฮม (2562, หนา้ 133-148); 
ขจี ดวงจกัร ณ อยุธยา และรัชยา ภกัดีจิตต ์(2562, หน้า 163-171); พสธร จุฑามณี (2562, หน้า 87-
104); อนนัต์ เพียรวฒันะกุลชยั (2562, หน้า 207-215); สุรเชษฎ์ เดชมณี และคณะ (2563, หนา้ 92-
113)  เป็นตน้  
 

สมมติฐานที ่2 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงัพบวา่ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นภาพลกัษณ์องคก์รกบัประเด็นในการศึกษาเชิง
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
สะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอย่างชดัเจน ได้แก่ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร 
สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี และสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการให้บริการท่ี
ดี ซ่ึงตวัช้ีวดัขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ ภาพลกัษณ์องคก์รมีบทบาทต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ทั้ งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Kotler (2000); Jefkins 
(1993); Boorstin (1973); Harrison (1995); Leblanc & Nguyen (1996) และงานวิจยัในประเทศไทย 
อาทิ วรัลชนาภทัธ์ิ ศรีนวลไชย (2555); จนัจิรา เพ็งอ่อน (2553); นนัทพร อารมณ์ช่ืน (2558); ภทัร
วดี กฤตรัชตนันต์ และคณะ (2562, หน้า 31-40); ฉัตรลดา กุง้หล้า และคณะ (2557, หน้า 45-54) 
สุวมิล สุวรรณี และคณะ (2557, หนา้ 236-247); บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561, หนา้ 1-7); ปิยณฐั ไชย
กุล และคณะ (2561, หน้า 85-95); สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ และคณะ (2561 , หน้า 19-33); มยุรี สี
เชียงหา และคณะ (2558, หนา้ 104-116); ภสัสรกนัต ์ทรัพยม์หาโชค (2561, หนา้ 124-132) ไพศาล 
ฤทธิกุล และคณะ (2560, หนา้ 265-275) เป็นตน้ 
 

สมมติฐานที่ 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
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ดังพบว่าตัวช้ีวดัท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรกับประเด็นใน
การศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วน
เสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอย่างชดัเจน ไดแ้ก่ การพฒันาปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
ความย ัง่ยืน  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร และการท างานเป็นทีม 
ซ่ึงตวัช้ีวดัขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรมีบทบาทต่อกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ทั้ งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Sallis (1993); Crosby 
(1979); Juran (1951); Tenner & Detoro (1992) National Institute of Standards and Technology: 
NIST (2020) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556); วาสิทธ์ิ นงนุช (2560); 
อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี (2560); วาโย อศัวรุ่งเรือง (2561); จีระวฒัน์ กฤษณพนัธ์; (2563, หน้า 39-67) 
ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ. (2563 , น. 76-88) รวมพล จนัทศาสตร์ (2561, หน้า 7-14); พรรณเพ็ญ 
พลาศยั (2561, หนา้ 143-151); ณภทัร โกศล (2563, หน้า 333-348); พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ
ชุติมา นุตยะสกุล (2562, หนา้ 27-38); สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, หนา้ 70-85); วนั สุวรรณพงษ.์ 
(2560, หน้า 55-69); อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และพรชยั นฤดมกุล (2548, หน้า 
184-193); แสงระว ีอนนัตพานิช (2552, หนา้ 146-160) เป็นตน้ 
 

สมมติฐานที่ 4 การจดัการตลาดส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงัพบวา่ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นการจดัการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์
(Product) หรือบริการ (Service) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
การก าหนดราคา (Price) ซ่ึงตวัช้ีวดัขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการตลาดมีบทบาทต่อกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ทั้งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Kotler (2000); McCarthy 
(1960); Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) และงานวิจัยในประเทศไทย อาทิ  
นิดา ชาแสน (2559); ภทัรา สุขะสุคนธ์ (2559); กฤตภาส ลยัวงศ์ (2556); นภาภรณ์ สมอ่อน และ
วีรวฒัน์ ซ่ือสิทธิผล (2559); กนกวรรณ ศิลสว่าง (2562, หน้า 131-146); ฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ 
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แกว้เขียว (2562, หนา้ 53-64); วิภาวดี ทูปิยะ (2561, หนา้ 252-270); สิรินี วอ่งวิไลรัตน์ (2561, หน้า 
109-120); ณพชัญาฐ ์สุขพชัราภรณ์ และปิยพรรณ กลัน่กล่ิน (2562, หนา้ 213-227) เป็นตน้ 
 

สมมติฐานที่  5  นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์กรของการจัดการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงัพบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นนโยบายรัฐกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์องคก์รของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์อง
นโยบาย การส่ือสาร การบงัคบัใช้กฎหมาย เง่ือนไขทางการเมือง เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ  
และทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตวัช้ีวดัขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ นโยบาย
ภาครัฐมีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ทั้งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Van Horn & Van Meter 
(1975 ); Edwards (1980 ) ; Cheema & Romdimelli (1983 ); Alexander (1985 ) ; Mazmanian & 
Sabatier (1989) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ จนัฑนา จินดาถาวรกิจ (2556); วรัลชนาภทัธ์ิ ศรี
นวลไชย (2555); จนัจิรา เพ็งอ่อน (2553); นันทพร อารมณ์ช่ืน  (2558); วณิฎา ศิริวรสกุล และ
วชัรินทร์ อินทรพรหม (2561, หน้า 203-209); เวชสุวรรณ อาจวิชัย (2561, หน้า 494-501); พรรณ
สุภา โพธ์ิยอ้ย และณัฐกริช เปาอินทร์ (2561, หนา้ 132-151); เดชา คนธภกัดี และคณะ (2561, หน้า 
267-279); บุญมี โทท า และคณะ (2561, หน้า 149-158); พชัรา เดชโฮม (2562, หน้า 133-148); ขจี 
ดวงจกัร ณ อยุธยา และรัชยา ภกัดีจิตต ์(2562, หนา้ 163-171); พสธร จุฑามณี (2562, หนา้ 87-104) 
อนนัต์ เพียรวฒันะกุลชัย (2562, หน้า 207-215); สุรเชษฎ์ เดชมณี และคณะ (2563, หน้า 92-113)  
เป็นตน้  
 

สมมติฐานที่ 6 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาลท่ี
มีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงัพบวา่ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นภาพลกัษณ์องคก์รกบัประเด็นในการศึกษาเชิง
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
สะทอ้นถึงการจดัการตลาดของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร 
สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี และสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการให้บริการท่ี
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ดี ซ่ึงตัวช้ีวดัข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีบทบาทต่อการจดัการตลาดของการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ทั้ งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Kotler (2000); Jefkins 
(1993); Boorstin (1973); Harrison (1995); Leblanc & Nguyen (1996) และงานวิจยัในประเทศไทย 
อาทิ วรัลชนาภทัธ์ิ ศรีนวลไชย (2555); จนัจิรา เพ็งอ่อน (2553); นนัทพร อารมณ์ช่ืน (2558); นิดา 
ชาแสน (2559); ภทัรา สุขะสุคนธ์ (2559); กฤตภาส ลยัวงศ์ (2556); นภาภรณ์ สมอ่อน และวีรวฒัน์ 
ซ่ือสิทธิผล (2559); ภทัรวดี กฤตรัชตนนัต ์และคณะ (2562, หนา้ 31-40); ฉตัรลดา กุง้หลา้ และคณะ 
(2557, หน้า 45-54); สุวิมล สุวรรณี และคณะ (2557, หน้า  236-247); บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561, 
หนา้ 1-7);  ปิยณัฐ ไชยกุล และคณะ (2561, หนา้ 85-95); สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ และคณะ (2561, 
หน้า 19-33); มยุรี สีเชียงหา และคณะ (2558, หน้า 104-116); ภสัสรกนัต์ ทรัพยม์หาโชค (2561, 
หนา้ 124-132); ไพศาล ฤทธิกุล และคณะ (2560, หนา้ 265-275) เป็นตน้ 
 

สมมติฐานที่ 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงัพบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รกบัประเด็น
ในการศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วน
เสียสามารถสะทอ้นถึงการจดัการตลาดของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การพฒันาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง
เพื่อความย ัง่ยืน  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร และการท างานเป็น
ทีม ซ่ึงตวัช้ีวดัขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รมีบทบาทต่อการจดัการตลาดของ
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ทั้ งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Sallis (1993); Crosby 
(1979);  Juran (1951); Tenner & Detoro (1992); National Institute of Standards and Technology: 
NIST (2020) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556); วาสิทธ์ิ นงนุช (2560); 
อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี (2560); วาโย อศัวรุ่งเรือง (2561); นิดา ชาแสน (2559); ภทัรา สุขะสุคนธ์ 
(2559); กฤตภาส ลยัวงศ์ (2556); นภาภรณ์ สมอ่อน และวีรวฒัน์ ซ่ือสิทธิผล (2559); จีระวฒัน์ 
กฤษณพนัธ์ (2563, หนา้ 39-67); ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ (2563, หนา้ 76-88); รวมพล จนัทศาสตร์ 
(2561, หนา้ 7-14); พรรณเพญ็ พลาศยั (2561, หน้า 143-151); ณภทัร โกศล (2563, หนา้ 333-348); 
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และชุติมา นุตยะสกุล (2562, หนา้ 27-38); สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, 
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หนา้ 70-85); วนั สุวรรณพงษ์ (2560, หนา้ 55-69); อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และ
พรชยั นฤดมกุล (2548, หนา้ 184-193); แสงระว ีอนนัตพานิช (2552, หนา้ 146-160) เป็นตน้ 
 

สมมติฐานที่ 8 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงัพบว่าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รกบัประเด็น
ในการศึกษาเชิงการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมีส่วนไดส่้วน
เสียสามารถสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์องคก์รของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การพฒันาปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อความย ัง่ยืน  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร และการท างานเป็น
ทีม ซ่ึงตวัช้ีวดัขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรมีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์ร
ของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศ
ไทย 

ทั้ งน้ีพิจารณาได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Sallis (1993); Crosby 
(1979); Juran (1951); Tenner & Detoro; (1992); National Institute of Standards and Technology: 
NIST (2020) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556); วาสิทธ์ิ นงนุช (2560) 
อรรถไกร พนัธ์ุภกัดี (2560); วาโย อศัวรุ่งเรือง (2561); นิดา ชาแสน (2559); ภทัรา สุขะสุคนธ์ 
(2559); กฤตภาส ลยัวงศ์ (2556); นภาภรณ์ สมอ่อน และวีรวฒัน์ ซ่ือสิทธิผล (2559); จีระวฒัน์ 
กฤษณพนัธ์ (2563, หนา้ 39-67); ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ (2563, หนา้ 76-88); รวมพล จนัทศาสตร์ 
(2561, หน้า 7-14); พรรณเพญ็ พลาศยั (2561, หน้า 143-151); ณภทัร โกศล (2563, หน้า 333-348) 
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และชุติมา นุตยะสกุล (2562, หนา้ 27-38); สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, 
หนา้ 70-85); วนั สุวรรณพงษ ์(2560, หนา้ 55-69); อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และ
พรชยั นฤดมกุล (2548, หนา้ 184-193); แสงระว ีอนนัตพานิช (2552, หนา้ 146-160) เป็นตน้ 
 

 2.6.4 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ   
นโยบายภาครัฐ (Public Policy) หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาล และกลไกภาครัฐในการ

เลือกท่ีจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีส่งผลต่อผูป้ระกอบการและสถาน
ประกอบการในการให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงนโยบายรัฐตอ้งมีความชัดเจนของ
วตัถุประสงค์ของนโยบาย การส่ือสารนโยบายท่ีเขา้ถึงผูรั้บบริการและทศันคติในการยอมรับของ
ผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง การสะท้อนถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ
เป้าหมาย ความตอ้งการของนโยบาย โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายจะบุให้เห็นถึงเน้ือหาสาระท่ีสามารถแปลง
ไปสู่การปฏิบติัได ้รวมถึงความคาดหวงัถึงผลส าเร็จท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของนโยบายรัฐ
นั้นๆ ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของนโยบายหน่ึง  ๆจึงสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ของนโยบายอย่างเล่ียง
ไม่ได ้การบงัคบักฎหมายตามนโยบายนั้น โดยตระหนกัถึงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

การส่ือสาร หมายถึง การรับส่งขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นเน้ือหาสาระของนโยบายทั้งภายในและภายนอก
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายด้านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของนโยบายรัฐ
นั้น  ๆจ  าเป็นตอ้งมีการถ่ายทอดเน้ือหาสาระซ่ึงแสดงออกผ่านถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายมีการรับรู้และความเขา้ใจท่ีตรงกนัและสอดคลอ้งกนั โดยการส่ือสารภายในองคก์ร
ทั้งผูก้  าหนดนโยบายและผูรั้บนโยบายไปสู่การปฏิบติันั้นตอ้งความเขา้ใจร่วมถึงเป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนา
ใหเ้กิดข้ึนจากนโยบายนั้น ในขณะท่ีการส่ือสารภายนอกองคก์รคือการส่ือความหมายของวตัถุประสงคห์รือให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพื่อสร้างความเขา้ใจและการยอมรับร่วมกนัต่อ
นโยบายนั้น ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากนโยบายรัฐท่ีเกิดข้ึน 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย หมายถึง นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีถูก
ก าหนดออกมาเป็นกฎหมายหรือระเบียบ ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลต่อการบงัคบัใช้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในนโยบายรัฐท่ีตราออกมาเป็นกฎหมายเหล่าน้ี โดยผูท่ี้เก่ียวข้องกบันโยบายตอ้งเขา้ใจและยอมรับถึง
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนนโยบายรัฐหรือกฎหมายนั้น  ๆดว้ย 

เง่ือนไขทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนในการผลกัดนันโยบายรัฐด้านการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศให้เป็นผลในทางปฏิบติัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลายกลุ่ม อาทิ รัฐบาล ระบบราชการ พรรค
การเมือง กลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์ กลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์ และหน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ รัฐบาลและ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบันโยบายจึงมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดและผลกัดนันโยบายรัฐนั้นใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง บริบททางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการสะทอ้น
ถึงความตอ้งการและการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลายกลุ่มต่อนโยบายอนัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ อนัประกอบด้วย อิทธิพลของค่านิยม วฒันธรรม และความตอ้งการของสังคม 
ประกอบกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความตอ้งการของตลาดในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศลว้น
เป็นปัจจยัผลกัดนัให้รัฐจ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายรัฐให้สัมพนัธ์กบัเง่ือนไขเหล่าน้ี เพราะนโยบายรัฐตอ้ง
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม ดว้ยเหตุน้ีปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจจึงสัมพนัธ์กบั
การเมืองไปพร้อมกนัดว้ย   
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ทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง ผูท่ี้แปลงนโยบายอนัเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งท างานร่วมกบัทุกภาคส่วนในกระบวนการ
นโยบายทั้งในส่วนผูมี้อ านาจในการก าหนดนโยบาย ผูผ้ลกัดนันโยบาย และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในนโยบาย 
ซ่ึงความคิดในการยอมรับและเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของนโยบายของผู ้ปฏิบัติงานและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งลว้นส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของนโยบายอนัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
เม่ือน าไปสู่การปฏิบติั  

ภาพลกัษณ์องคก์ร หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และมุมมองของบุคคลทั้งภายในภายนอก
องค์กรท่ีมีต่อสถานประกอบการและธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งในด้านท่ีดีและไม่ดี 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รจาก
ผูรั้บบริการ สาระส าคญัของภาพลกัษณ์สถานประกอบการสถานประกอบการท่ีดี และสาระส าคญัของ
ภาพลกัษณ์รูปแบบการใหบ้ริการท่ีดีของผูใ้หบ้ริการในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร  หมายถึง การสร้างให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ 
การยอมรับจนกลายเป็นทัศนคติส่วนบุคคลและค่านิยมร่วมขององค์กรถึงส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือ
ภาพรวมท่ีอธิบายถึงอัตลักษณ์ จุดเด่น อันดีงามขององค์กรนั้ นๆ แก่ลูกค้า ผูรั้บบริการ หรือประชาชน
โดยทัว่ไป ส่งผลใหบุ้คคลภายนอก ซ่ึงอยูใ่นฐานะผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเกิดทศันคติเชิงบวกท่ีพร้อมจะใช้
บริการในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากส่ือต่าง  ๆ

สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอให้เกิดการรับรู้ ความ
เขา้ใจ การยอมรับจากบุคคลต่าง  ๆในส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอ้ง เหมาะสม หรือเป็นประโยชน์ ขององคก์ร จนกล่าวได้
วา่ช่ือเสียงของสถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งการรับรองคุณภาพการให้บริการ และ
สถานประกอบการท่ีมีความพร้อม ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมทางด้านบุคลากรทาง
การแพทยเ์ฉพาะทาง ความเช่ียวชาญในการปฏิบติัการทางการแพทย ์ความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทย์
สมยัใหม่ ความปลอดภยัจากการรักษาพยาบาล  เป็นตน้ โดยเน้ือหาสาระของภาพลกัษณ์ดงักล่าวถือเป็นสาร 
(Message) ท่ีตอ้งการส่ือออกมาให้ผูมี้ความประสงคเ์ขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเกิดทศันคติเชิงบวก
และเกิดความเช่ือถือ ยอมรับในความพร้อม และกลา้ตดัสินใจเขา้รับบริการในโรงพยาบาล  

สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี หมายถึง การให้บริการท่ีไดรั้บ
การยอมรับหรือเช่ือมัน่ไดถึ้งคุณภาพและความมัน่ใจในส่ิงท่ีรับรู้ไดจ้ากตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ รูปแบบ
การด าเนินธุรกิจ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตหรือให้บริการ และผลิตภณัฑ์
อ่ืน  ๆท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้น ซ่ึงโรงพยาบาลท่ีให้บริการแก่ผูมี้ความประสงค์เขา้
รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศล้วนส่ือให้เห็นภาพลกัษณ์องค์กรในดา้นการให้บริการบนรากฐานความ
เช่ียวชาญ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการอย่างยาวนาน จากแพทย์ผูช้  านาญการ มีประสบการณ์ และ
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เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตลอดจนถึงการให้บริการหลงัการศลัยกรรมลว้นสะทอ้นถึงรูปแบบการให้บริการท่ีดี
ของโรงพยาบาลนั้น  ๆ 

การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการภายในองคก์รทั้งหมด
ท่ีผูบ้ริหารร่วมกับบุคลากรท่ีผ่านการพฒันาบุคลากรต่างร่วมกันบริหารจดัการให้กระบวนการ
ให้บริการในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมีคุณภาพท่ีดี สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้
หรือผูรั้บบริการ โดยตระหนกัถึงคุณภาพไปพร้อมกบัการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตโดยมุ่งเนน้
เร่ืองคุณภาพท่ีมีตน้ทุนต ่า ซ่ึงถือว่าตั้งอยู่บนรากฐานการพฒันาองค์กรท่ีมีการพฒันาปรับปรุงระบบ
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยืน  การพฒันาบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร และการ
ท างานเป็นทีม 

การพฒันาปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยนื หมายถึง สถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศจ าเป็นตอ้งปรับระบบการท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การท างานในแต่ละช่วงเวลา 
โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานในการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดท้นัเวลา สะดวก เขา้ใจไดง่้าย และมีบรรยากาศท่ีดี อีกทั้งยงัมีความยืดหยุน่และความพร้อมมาก
พอท่ีบุคลากรทั้งหมดสามารถด าเนินการไดจ้ริง ซ่ึงกระบวนการปรับปรุงระบบเกิดข้ึนจากความเห็นพอ้งจาก
การมีส่วนร่วมในการคิดและหาทางออกร่วมกนัในการพฒันาให้ระบบการท างานในส่วนต่าง  ๆสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งสอดประสานกนัทัว่ทั้งองคก์ร โดยหมายรวมถึงทุกหน่วยงานในสถานประกอบการสามารถรับช่วงส่ง
ต่องานไดโ้ดยราบร่ืนไปพร้อมกนั    

การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร หมายถึง สถานประกอบการธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกบั
ภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดขอ้มูลการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศให้ผูรั้บบริการได้
ละเอียดครบถว้น รวมทั้งยงัตอ้งยอมรับถึงค่านิยมร่วมภายในองค์กรเพื่อให้วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กรบรรลุถึงผลสัมฤทธ์ิได้ในทา้ยสุด โดยในภาพรวมของสถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศจ าเป็นตอ้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อถ่ายเทประสบการณ์ของบุคลากรแก่กนัและกนั หรือรุ่น
ต่อรุ่น และการเปิดรับองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ตลอดเวลา ผา่นส่ือต่าง  ๆเพื่อให้ขอบข่ายการเรียนรู้
เกิดข้ึนอยู่ในกลุ่มบุคลากรในองค์กรและสามารถใช้ศักยภาพเพื่อการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์รตามมา 

การท างานเป็นทีม หมายถึง ความร่วมมือของบุคลากรในสถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศท่ีเป็นสมาชิกเป็นอย่างดี โดยการมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัดว้ยความร่วมมือ
เกิดข้ึนบนความเห็นพอ้งในการตดัสินใจร่วมยอ่มน าไปสู่ความรับผดิชอบในผลงานร่วมกนั โดยความส าเร็จท่ี
เกิดข้ึนถือเป็นรางวลัของสมาชิกในทีมทุกคน และไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นรูปตวัเงินเสมอไป เพราะความพึงพอใจ
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หรือความสุขของผูรั้บบริการ ทั้งน้ีการท างานเป็นทีมมิไดห้มายถึงเพียงแค่กลุ่มงานหรือหน่วยงานใด  ๆเพียง
หน่ึงเดียว กลบัยงัรวมถึงทุกทีมในฐานะท่ีทุกทีมเป็นสมาชิกในนามกลุ่มขององคก์รดว้ย การท างานเป็นทีมจึง
เป็นเร่ืองของการสอดประสานงานไปพร้อมกบัการด าเนินตามเป้าหมายขององค์กรท่ีมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็น
หวัหนา้ทีมใหญ่นั้นดว้ย ดงัสะทอ้นผา่นการท างานตามนโยบายท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดทัว่ทั้งองคก์ร   

การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรมองค์กร หมายถึง การจดัการในทางธุรกิจ
บนความตระหนักถึงวฒันธรรมองค์กรและค่านิยมทางสังคมท่ีต้องสอดประสานไปพร้อมกัน 
โดยเฉพาะบรรทดัฐานหรือปทสัถานท่ีอยู่ในรูปของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพจึงเป็น
แกนหลักของการหล่อหลอมสร้างค่านิยม และวฒันธรรมองค์กรต่างๆ ซ่ึงรวมถึงองค์กรทาง
การแพทยม์าโดยตลอด ขณะเดียวกนัค่านิยมทางสังคมก็มีส่วนส าคญัในการกระตุน้ให้องคก์รธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศตอ้งตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคในฐานะลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้หรือ
บริการนั้นไปพร้อมกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในวชิาชีพท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงใน
การหล่อหลอมให้วฒันธรรมองคก์รธุรกิจนั้นด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืเป็นท่ียอมรับ และมีความเช่ือมัน่
ถึงมาตรฐานท่ีพึงได้รับต่อลูกคา้ตลอดไป ดงันั้นวฒันธรรมองค์กรและค่านิยมทางสังคมจึงตอ้ง
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัเสมอ   

การจดัการการตลาด หมายถึง การด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ตามแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
(Marketing-Mix Factors) ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัความตอ้งการของตลาดหรือการตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ทั้งในฐานะผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ (Product) 
ดา้นราคาหรือค่าใช้จ่าย (Price) ด้านสถานท่ีเขา้ถึงผลิตภณัฑ์หรือรับบริการ (Place) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)ของธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

การบริการ (Service) หมายถึง การช่วยสร้างความมัน่ใจและความประทบัใจถึงความส าเร็จ 
การดูแลรักษา ท่ีตอบสนองความตอ้งการในกระบวนการและขั้นตอนในการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศท่ีมีความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  

สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ี
ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงได ้โดยเฉพาะสถานท่ีให้บริการยงัมีความส าคญัในฐานะของการเป็นตวัสินคา้ไป
พร้อมกนั เพราะผูรั้บบริการตอ้งอาศยัสถานท่ีรับบริการนั้นไปจนครบหรือเกือบครบกระบวนการ เช่น ห้อง
ตรวจ ห้องเอกซเรย ์ห้องพกั ห้องผา่ตดั สถานประกอบการท่ีให้บริการจึงตอ้งมีความเพียบพร้อมเพื่อบริการ
หรืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้และผูรั้บบริการอยา่งเพียงเพียบพร้อมและเพียงพอ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  การวางแผนกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศท่ีจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสาร หรือสร้างช่องทางให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการในฐานะผูบ้ริโภค 
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สามารถรับรู้หรือรับทราบถึงขอ้ประโยชน์หรือโอกาสท่ีพึงไดจ้ากการซ้ือสินคา้หรือบริการตามท่ีผูข้ายหรือผู ้
ให้บริการตอ้งการจูงใจให้เกิดการรับบริการโดยการส่งเสริมการตลาดถือเป็นการกระตุน้ เพื่อสร้างแรงจูงใจท่ี
มีบทบาทเสริมต่อการสนับสนุนการรับบริการมากข้ึน ทั้ งน้ีสามารถด าเนินการผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งผูป้ระกอบการและผูรั้บบริการ เช่น การลดราคาช่วยให้มีการบริการมากข้ึนและผูรั้บบริการ
จ่ายค่าบริการในราคาท่ีถูกลง การแถมหรือเพิ่มจ านวนการให้บริการทั้งในขณะขายและหลงัการขายหรือ
ให้บริการช่วยท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการเสริมอ่ืน  ๆเพิ่มเติม สามารถตอบสนองและสร้างความมัน่ใจแก่
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เป็นตน้  

การก าหนดราคา (Price) หมายถึง การก าหนดอตัราการแลกเปล่ียนบริการท่ีเกิดข้ึนกบัค่าใช้จ่าย
ของผูรั้บบริการในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีตั้งอยู่พื้นฐานของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน 
(Supply) ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูรั้บบริการท่ีมีความพึงพอใจท่ีลงตวัต่อกนัและกนั หรือกล่าวไดว้า่จ  านวน
ความถ่ีในการให้บริการจึงต้องมีความเหมาะเพียงพอระหว่างความต้องการรับบริการและความต้องการ
ให้บริการของทั้งสองฝ่ายท่ีรับไดใ้นการแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นความคุม้ค่า ความเหมาะสม และความ
พึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และบริการนั้น      

ประสิทธิผลขององค์กร  หมายถึง ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรท่ีประกอบธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยนั้นสามารถด าเนินการใดๆ ให้บรรลุผลถึงความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จนเกิดเป็นความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ผูรั้บบริการในฐานะ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในส่ิงด าเนินการไปแลว้นั้น ซ่ึงประกอบดว้ย การยอมรับของผูรั้บบริการ ความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ และการอยูร่อดขององคก์ร 

การยอมรับของผูรั้บบริการ หมายถึง การยอมรับของผูรั้บบริการจากธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงและคุณภาพการให้บริการผ่านประสบการณ์การรับรู้ในอดีตทั้งจาก
การรับฟัง การศึกษาขอ้มูลผ่านส่ือต่าง  ๆและการทดลองหรือทดสอบจากการเขา้ใช้บริการอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง 
หรือเคยมีประสบการณ์รับบริการอ่ืนๆ ด้วยตนเองจนเกิดเป็นความเช่ือมัน่และคาดหวงัต่อการท่ีจะได้รับ
บริการท่ีมีมาตรฐานเหมือนกบัการรับรู้นั้นต่อๆ ไป ซ่ึงย่อมปรากฏให้เห็นถึงความจงรักภกัดีในการรับ
บริการซ ้ าในบริการอ่ืน หรือใหข้อ้มูลชกัชวนผูอ่ื้นให้สนใจใชบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของ
ธุรกิจนั้น  ๆ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง  การประเมินความรู้สึกประทบัใจและทศันคติท่ีดีจากการ
รับบริการจากธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของผูรั้บบริการในฐานะลูกคา้ต่อสถานประกอบการนั้น โดย
ความพึงพอใจสามารถสะทอ้นผ่านมุมมองต่อผูใ้ห้บริการ รูปแบบการให้บริการ ความพร้อมของ
ระบบการใหบ้ริการ ทีมบุคลากรระยะเวลาในการใหบ้ริการ เป็นตน้  
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การอยูร่อดขององค์กร หมายถึง การด ารงอยู่ของการท าธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในระยะ
ยาวท่ียงัคงไดรั้บการยอมรับจากผูรั้บบริการในฐานะลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกนัองค์กรเองก็มีการ
ปรับตวัผ่านวิธีการต่าง  ๆเพื่อให้เกิดความอยู่รอด เช่น การสร้างความร่วมมือกบัธุรกิจท่ีคลา้ยคลึง การร่วม
ระดมทุน การควบรวมกิจการ เป็นตน้ รวมถึงการพฒันาบุคลากรซ่ึงอยู่ในฐานะผูใ้ห้บริการมีความพร้อมใน
การสร้างผลิตภณัฑ์การให้บริการท่ีดีและเหมาะสมกบัลูกคา้ และสามารถท าให้องคก์รธุรกิจนั้นยงัคงด าเนิน
ธุรกิจเดิมและสามารถขยายหรือต่อยอดธุรกิจไดอ้ยา่งยาวนานต่อไป 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั

เชิงปริมาณเป็นหลัก และเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน ามาใช้ในการอธิบายผลการวิจยัเชิง

ปริมาณ การวิจยัน้ีได้ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซ่ึงประกอบด้วยประชากรและ

กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 3.1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในเชิงปริมำณ  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการในสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลบางปะกอก 
โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเลอลกัษณ์ โรงพยาบาลเอเชีย และสถานพยาบาล
อ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร  

การค านวณหาขนาดตัวอย่าง 
การหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู ้รับบริการใน

สถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย อาทิ โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาล
บางมด โรงพยาบาลสมิติเวท สุขุมวิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  และสถานพยาบาลอ่ืนๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นตวัแทนของประชากรส าหรับการศึกษา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
G*Power โดยก าหนดขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.30) ซ่ึงเป็นค่า gold standard ของการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าเม่ือท าการทดสอบ ค่า F-tests  ท่ียอมรับในระดบัสากลนั้น Faul, F. et al. (2007) 
ไดมี้การก าหนดไวด้งัน้ี ค่า Effect Size เท่ากบั 0.1 หมายถึงมีขนาดอิทธิพลในระดบัเล็ก (Small)  ค่า 
Effect Size เท่ากบั 0.3 หมายถึงมีขนาดอิทธิพลในระดบัปานกลาง (Medium) ค่า Effect Size เท่ากบั 
0.5 หมายถึงมีขนาดอิทธิพลในระดบัใหญ่ (Large) ซ่ึงส่วนใหญ่จะนิยมค่า Effect Size เท่ากบั 0.3 ท่ี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ค่าอ านาจทดสอบ (Power of Test) เท่ากบั 0.95 (Hair, J.et al, 
2010) ค่าองศาอิสระของโมเดล (df) เท่ากบั 340 ท่ีค  านวณจากสูตร df = NI (NI+1)/2  เม่ือ NI คือตวั
แปรสังเกตไดเ้ท่ากบั 19 ตวั ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 360 คน 
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F tests - ANOVA: Fixed effects, omnibus, one-way 
Analysis: A priori: Compute required sample size  
Input:  Effect size f   = 0.30 

   α err prob   = 0.05 
   Power (1-β err prob)  = 0.95 
   Number of groups  = 20 

Output: Noncentrality parameter λ = 32.4000000 
   Critical F   = 1.6172211 
   Numerator df   = 19 
   Denominator df   = 340 
   Total sample size  = 360 
   Actual power   = 0.8188241 
 

กลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) กรณีทดสอบ ขนาดกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนท่ีเหมาะสม เท่ากบั 
360 ตวัอยา่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.1 การค านวณกลุ่มตวัอยา่ง 
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 3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัน้ี ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย ์และกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย อาทิ ผูรั้บบริการ และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากสถานพยาบาลด้านการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย อาทิ โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลสมิติเวท 
สุขุมวทิ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และสถานพยาบาลอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 13 คน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีจะไม่ระบุถึงช่ือ ต าแหน่ง สถานภาพท่ีบ่งช้ีถึงตวับุคคลผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

เคร่ืองมือในการวจิยั (Research Instrument) ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยเชิงปริมำณ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเชิงปริมาณจะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน แบบสอบถามจะประกอบดว้ย 5 ส่วน และมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้  าถามแบบ
ปลายปิด (Closed-ended Question) แต่ละค าถามมีหลายตวัเลือก แต่เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา อายุในการรับบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ  ระยะเวลาท่ีไดรั้บการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โรงพยาบาลท่ีเขา้รับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ  ค่าใชจ่้ายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
 ส่วนท่ี 2-6  เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร 
การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจัดการการตลาดท่ีมีการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย โดยมีลกัษณะเป็น
มาตรวดั 5 ระดบั โดยก าหนดคะแนนไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี  (Likert, 1967) 
  ระดบั     คะแนนเชิงบวก  
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
  เห็นดว้ยมาก     4 
  เห็นดว้ยปานกลาง    3 
  เห็นดว้ยนอ้ย     2 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 

โดยประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ 
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 ส่วนท่ี 2 นโยบายภาครัฐ ประกอบดว้ย 
  2.1 ดา้นความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องนโยบาย จ านวน 3 ขอ้ 
  2.2 ดา้นการส่ือสารจ านวน 3 ขอ้ 
  2.3 ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย จ านวน 3 ขอ้  
  2.4 ดา้นเง่ือนไขทางการเมือง จ านวน 3 ขอ้ 
  2.5 ดา้นเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ จ านวน 3 ขอ้ 
   2.6 ดา้นทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย 
  3.1 ดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร จ านวน 3 ขอ้ 
  3.2 ดา้นสาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี จ  านวน 3 ขอ้ 
  3.3 ด้านสาระส าคัญของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี 
จ  านวน 3 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ประกอบดว้ย 
  4.1 ดา้นการปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 3 ขอ้ 
  4.2 ดา้นการพฒันาบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององคก์ร จ านวน 3 ขอ้ 
  4.3 ดา้นการท างานเป็นทีม จ านวน 3 ขอ้  
  4.4 ดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรม จ านวน 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5 การจดัการการตลาด ประกอบดว้ย 
  5.1 ดา้นการบริการ จ านวน 3 ขอ้ 
  5.2 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย จ านวน 3 ขอ้ 
  5.3 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 3 ขอ้  
  5.4 ดา้นการก าหนดราคา จ านวน 3 ขอ้  
 ส่วนท่ี 6 การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ประกอบดว้ย 
  6.1 ดา้นการยอมรับของผูรั้บบริการ จ านวน 3 ขอ้ 
  6.2 ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จ านวน 3 ขอ้ 
  6.3 ดา้นการอยูร่อดขององคก์ร จ านวน 3 ขอ้  

ส่วนท่ี 7 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ส าหรับใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
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  3.2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 ในการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี  ไดน้ าเอาเคร่ืองมือท่ีใช ้ 
ในการวจิยัมาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการและสถิติจ านวน 5 ท่าน
ตรวจความเท่ียงตรงของวตัถุประสงค์  เน้ือหาและภาษาท่ีใช้ (Content Validity)  โดยวดัความ
สอดคล้องข้อค าถามในแบบสอบถามกบัวตัถุประสงค์แล้วรายงานเป็นค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Index of item – Objective Congruence: IOC)   โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม 
ดงัน้ี 
 +1 หมายความวา่ แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
  0  หมายความวา่ ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
 -1 หมายความวา่ แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
 น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตามสูตร 
 IOC = 1        

เม่ือ R = คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน 
       N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 พิจารณาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ถา้ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 แสดงว่าขอ้ค าถาม
นั้นวดัหรือเป็นตวัแทนของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั หากไดน้อ้ยกวา่ .50 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่
เป็นตวัแทนของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2544, น. 240-247)  ซ่ึงผลท่ีได้
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ท่ี 0.71-1.00 หลงัจากนั้นน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมา
ปรับปรุงเน้ือหาของค าถามแต่ละขอ้ของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงค์
ของค าถามวจิยั 
 2. การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ โดยผูว้ิจยัได้น าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปท าการทดสอบกบักลุ่มท่ีไม่ใช่ตวัอย่างจ านวน 30 ราย แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่
โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) เพื่อดูความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่วา่อยูใ่น
ระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ โดยเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544, หนา้ 248-257) ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.85-0.95  สรุปไดว้า่แบบสอบถามผา่นเกณฑก์ารทดสอบคุณภาพ 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ การศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) 

เช่น งานวจิยั บทความในวารสารวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ค าสัมภาษณ์ในเอกสารต่างๆ เป็นตน้ 
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ร่วมกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวจิยัน้ี ประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์และกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย อาทิ ผูรั้บบริการ บุคลากรภาครัฐ และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากสถานพยาบาลดา้น
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย อาทิ โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาล
สมิติเวท สุขมุวทิ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และสถานพยาบาลอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ระบุ
ช่ือสถานภาพ และสถานท่ีเพื่อใหเ้ป็นความลบั 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี  
 3.3.1 ข้ันตอนการเกบ็ข้อมูลการวจัิยเชิงปริมาณ 
    3.3.1.1 ผู ้วิจ ัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัสยามถึงสถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และสถานประกอบการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    3.3.1.2 ผูว้ิจยัใช้การเก็บข้อมูลในหลายช่องทางได้แก่ การน าหนังสือขอความร่วมมือ
พร้อมแบบสอบถามไปท าการติดต่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยูไ่ม่ไกลจากพื้นท่ี
ท่ีผูว้ิจยัอาศยัอยู ่รวมทั้งการส่งแบบสอบถามให้ผูป้ระสานงานในสถานประกอบการท่ีเป็นตวัอยา่ง
ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีระยะทางไกลและไม่มีผูป้ระสานงาน จะ
ใช้วิธีส่งทางไปรษณียใ์ส่ซองติดแสตมป์ และไดแ้นบซองติดแสตมป์เพื่อให้ทางกลุ่มตวัอย่างได้
จดัส่งแบบสอบถามกลบัคืนมายงัผูว้ิจยั โดยท าการเก็บขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 - 30 
เมษายน 2563  
    3.3.1.3 ติดตามผลการส่งแบบสอบถามคืนกลบัมา จากช่องทางต่างๆ โดยในช่องทาง
ติดต่อเก็บดว้ยตนเอง และผ่านผูป้ระสานงานในโรงพยาบาลท่ีเป็นตวัอย่างช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดก้ลบัคืนมา 350 ชุด จากท่ีส่งไปทั้งส้ิน 360 ชุด ช่องทางส่งทางไปรษณีย ์ได้กลบัคืนมา 20 ชุด 
โดยพบวา่ แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 10 ชุด จากทั้งหมด 370 ชุด รวมครบตามจ านวน 360 ชุด  
    3.3.1.4 ภายหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ทั้ งหมดแล้ว ผูว้ิจ ัยได้
จดัเตรียมความพร้อมของขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ดงัน้ี  

   1) ตรวจสอบความครบถว้นของค าตอบในแบบสอบถามแต่ละฉบบั  
   2) น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัและให้คะแนนแลว้ไปบนัทึกเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการ

วเิคราะห์ขอ้มูล  
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 3.3.2 ข้ันตอนการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   3.3.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ี เก่ียวข้อง (Documentary 

Research) เช่น งานวิจยั บทความในวารสารวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ค าสัมภาษณ์ในเอกสาร
ต่างๆ หนงัสือพิมพแ์ละขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  

   3.3.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัน้ี ประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
อาทิ ผูรั้บบริการ บุคลากรภาครัฐ และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการสนทนาแบบก่ึงมี
โครงสร้าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกอนัเก่ียวขอ้งการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ   
    3.3.2.3 ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบกอ้นหิมะ (snowball 
technique) จ  านวน 10 คน จากสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย อาทิ 
โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลสมิติเวท สุขุมวิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  และ
สถานพยาบาลอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ระบุช่ือสถานภาพ และสถานท่ีเพื่อให้เป็นความลบั 
โดยท าการเก็บขอ้มูลในช่วง 5 พฤษภาคม 2563 – 1 กรกฎาคม 2563 
  
3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัก าหนดแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการใชค้่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
 3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมำณ 

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปร ท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมเพื่อให้ทราบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแต่ละตวัเป็นการวิเคราะห์ โดยใช้
สถิติพื้นฐานคือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตวัแปรแต่ละ
ตวัท่ีใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ในส่วนน้ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งน้ีการแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียส าหรับมาตรวดั 5 ระดบั ส่วนท่ี 2-6 สามารถแปลความ ไดด้งัน้ี (อมรทิพย ์แทเ้ท่ียงธรรม, 
2547, น. 26) 

 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 อยูใ่นระดบั นอ้ย  
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 อยูใ่นระดบั มาก  
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
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2.วเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สมการโครงสร้าง ดงัน้ี 
 2.1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กนัเองของตวั
แปร (Multicollinearity) โดยใชว้ธีิการ Correlation Analysis ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ผูว้ิจยัใช้สถิติอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไวข้องการวิจยั ดว้ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยมีค่าท่ีใช้ตรวจสอบความ
กลมกลืนและค่าท่ีสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย 
 1) ไคสแควร์ (Chi-Square : 2 )หรือท่ี เรียกว่า โมเดลไคแควร์ (Model Chi-Square), 
Discrepancy, Discrepancy Function, Likelihood Ratio Chi-Square, Chi-Square Fit Index, Chi-
Square Goodness of Fit เป็นตน้ 
 เป็นสถิติท่ีใช้จดัความกลมกลืนระหวา่งเมทริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนของขอ้มูลเชิง
ประจกัษท่ี์เก็บไดจ้ริง กบั เมทริกซ์ค่าแปรแปรวน-ค่าแปรปรวนของโมเดลท่ีคาดไว ้โดยสมมติฐาน
ทดสอบคือ 

H0 : มีความกลมกลืนระหวา่งเมทริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วม  ของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์กบัเมทริกซ์ค่าแปรปรวน – ค่าแปรปรวนร่วมของโมเดล 

H1 : ไม่มีความกลมกลืนระหวา่งเมทริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วมของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์กบัเมทริกซ์ค่าแปรปรวน– ค่าแปรปรวนร่วมของโมเดล 

2 ( 1)( )n S     โดยท่ี n = ขนาดตวัอยา่ง 
ค่าไคสแควร์เป็นผลคูณระหว่างองศาอิสระกับฟังก์ชั่นความกลมกลืน ถ้าฟังก์ชั่นความ

กลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ หรือใกล้ศูนย์ แสดงว่าเกิดความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจกัษ ์         
กบัโมเดลสมการโครงสร้างท่ีผูว้จิยัไดค้าดไว ้ดงันั้นค่าไคสแควร์จึงมีค่า 0 ถึง   หรือ 20    

2. Goodness - of - Fit Index (GFI) เรี ยก อีก ช่ื อห น่ึ งว่ า  Gamma - hat ห รือ  Joreskog - 
Sorbom GFI 

GFI เป็นค่าท่ีใชว้ดัความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วมในเมทริกซ์ S ท่ี
สามารถอธิบายไดด้ว้ยเมทริกซ์   

2 2

2

( ) (Default)

DF( ) DF(Default)

( )
1

DF( )

Indep

Indep
TLI

Indep

Indep

 









 

โดยท่ี 0<GFI<1 
2( )Default  =   ค่าไคสแควร์ของโมเดลของผูว้จิยั 
2( )Indep  =  ค่าไคสแควร์ของโมเดลอิสระ 
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โมเดลอิสระ (Independent Model) หมายถึงโมเดลท่ีตวัแปรทุกตวัมีอิสระต่อกนั โดยทัว่ไป
นกัสถิติจะก าหนดวา่ GFI   0.9 จะถือวา่โมเดลกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

3. Adjusted Goodness- of – Fit Index (AGFI) 
AGFI เป็นสถิติท่ีไดจ้ากการปรับค่า GFI ดว้ยค่าองศาอิสระ และจ านวนพารามิเตอร์ของ

โมเดลของผูว้จิยั 
k( 1)

1 (1 )
2

k
AGFI GFI

df

 
   

 
 

โดยท่ี  df  หมายถึง  องศาอิสระ 
    k    เป็นจ านวนพารามิเตอร์ 

Schumacker & Lomax (2004) ไดเ้สนอแนะวา่ AGFI  0.90 จะถือวา่โมเดลมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
2 (Default)

( 1) ( ) ( 1) ( )

DF
RMSEA

n DF Default n DF Default


 

 
 

 
ค่า RMSEA แสดงถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างต่อองศาอิสระ ดงันั้น RMSEA ของโมเดลท่ี

กลมกลืนควรมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์หรือกล่าวไดว้่า ว่า 0.05 < RMSEA  0.08 จะถือว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 5. Comparative Fit Index (CFI) หรือบางคร้ังเรียกว่า Bentler Comparative Fit Index CFI 
ใช้เปรียบเทียบโมเดลท่ีคาดไวก้บัโมเดลอิสระ โดยท่ีโมเดลอิสระหมายถึงตวัแปรท่ีอิสระต่อกนั 
หรือ ค่าแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรเป็นศูนยน์ัน่เอง โดยค่า CFI มีค่าใกล้ 1 หมายถึง เกิดความ
กลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทั่วไป ถ้าค่า CFI > 0.90 จะถือว่าเกิดความ
กลมกลืน 

6. Normed Fit Index (NFI) หรือ Bentler - Bonett Normed Fit Index 
2 2

2

( ) ( )

( )

Indep Default
NFI

Indep

 




  

โดย NFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และ NFI > 0.95 แสดงว่าเกิดความกลมกลืนค่อนข้างดี 
(Schumacker & Lomax : 2004) 
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7. Tucker-Lewis Index (TLI) TLI หรือ Non - Normal Fit Index (NNFI)  
2 2

2

( ) (Default)

DF( ) DF(Default)

( )
1

DF( )

Indep

Indep
TLI

Indep

Indep

 









 

โดยท่ี 2( )Indep  = ค่าไคสแควร์ของโมเดลอิสระ (เป็นโมเดลท่ีทุกตวัแปรเป็นอิสระต่อ
กนั) 

DF( )Indep  =  องศาอิสระของโมเดลอิสระ 
2(Default)  =  ค่าไคสแควร์ของโมเดลท่ีผูว้ิจยัคาดไว ้

DF(Default)  =  ค่าองศาอิสระของโมเดลท่ีผูว้ิจยัคาดไว ้
Schumacker & Lomax (2004) ระบุว่า TLI   0.90 จะสรุปว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
              8. ค่า SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) เป็นค่าท่ีบอกขนาดของส่วนท่ี
เหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์กบัเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม ซ่ึงไดจ้าก
การทานายดว้ยพารามิเตอร์ในตวัแบบ ค่าของดชันี SRMR ยิ่งเขา้ใกลศู้นย ์แสดงวา่ตวัแบบมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยทัว่ไปไม่ควรใหญ่กวา่ 0.08 (Hair, 2010)  
 
ตำรำงที ่3.1 สรุปดชันีความสอดคลอ้งของโมเดล 

ดัชนีควำมสอดคล้อง 
ค่ำทีย่อมรับว่ำ 

มีควำมสอดคล้อง 
อ้ำงองิ 

2  p >.05 D Diamantopolous &Siguaw (2000, p. 83) 
2 /df 0.00 < 2 /df  3 Schumacker & Lomax (2004) 

GFI 0.90 < GFI  0.95 Diamantopolous &Siguaw (2000, p. 87) 
AGFI 0.90   AGFI  1.00 Schumacker & Lomax ( 2004) 

RMSEA 0.00  RMSEA  0.08 Diamantopolous & Siguaw (2000, p. 85) 
CFI 0.95   CFI  1.00 Diamantopolous & Siguaw (2000, p. 88) 
NFI 0.90   NFI   1.00 Schumacker & Lomax ( 2004) 
TLI 0.90   TLI   1.00 Schumacker & Lomax (2004) 

Standardized RMR     <0.05 Diamantopolous & Siguaw(2000, p. 88) 
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2.3 การตีความและการปรับตัวแบบ  (Interpreting and Modifying the Model) ในการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น  เม่ือตรวจสอบตวัแบบแล้วพบว่า ตวัแบบยงัไม่กลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ก็จะปรับตวัแบบโดยการพิจารณาจาก (1) ความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีและจาก
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ (2) พิจารณาดชันีการปรับตวัแบบ (Modification Indices) จากนั้น
จึงเร่ิมตน้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเร่ิมจากขั้นตอนแรกใหม่ หากการตรวจสอบแลว้พบว่าตวัแบบมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลก็จะแปลผลโดยการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรในตวัแบบสุดทา้ย
นั้น โดยดูค่าความเท่ียงของตัวแปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉล่ียของตัวแปรท่ีสกัดได้ด้วย
องค์ประกอบ (ρv) ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตไดห้รือค่าอ านาจพยากรณ์ (R2) และค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงไปยงัตวัแปรสังเกตได ้ของตวัแปรอิสระ() การวเิคราะห์เส้นทางของ
โมเดลสมการโครงสร้างตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ทั้ งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งค่าอ านาจ
พยากรณ์ (R2) โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อสรุปสมมติฐานในการวจิยั 
 

 3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
การวิเคราะห์ ขอ้เสนอแนะ และ ขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อสร้างขอ้สรุปทัว่ไป (Generalization) ตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบการวจิยั ดงัมีประเด็นต่อไปน้ี 

1. ทศันคติต่อการเขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
3. ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
4. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
5. ปัจจยัด้านการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรกับการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศ 
6. ปัจจยัด้านการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง

เพศ 
7. การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศในประเทศไทย 
8. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาล 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการ

ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย

ภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศ

ไทย รวมทั้งเพื่อศึกษาการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการสถานพยาบาลท่ี

มีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย โดยผูว้จิยัขอน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งการวิเคราะห์ตามหลกัสถิติออกเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 360  คน 

ใช้ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และใช้สถิติอนุมานเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง จากนั้นเสริมผลการวิจยัเชิง

ปริมาณด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากเอกสาร และงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการ 

บูรณาการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยแสดงรายละเอียดของผลการศึกษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการใน

สถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ   
 

ตารางที ่4.1 คุณลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของผูรั้บบริการในสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
(n=360) 

ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 

อายุ 20 - 24 ปี 75 20.8 
25 - 29 ปี 108 30.0 
30 - 34 ปี 84 23.3 
35 - 39 ปี 72 20.0 
40 ปีข้ึนไป 21 5.8 

การศึกษา ไม่เกินมธัยมตน้ 15 4.2 
มธัยมปลาย 51 14.2 
อนุปริญญา - ปริญญาตรี 273 75.8 
ปริญญาโทข้ึนไป 21 5.8 

อาชีพ นกัศึกษา 15 4.2 
ธุรกิจส่วนตวั 186 51.7 
ศิลปิน 30 8.3 
อ่ืนๆ 129 35.8 

รายได้ ไม่เกิน 20,000 บาท 132 36.7 
25,000 - 35,000 บาท 84 23.3 
35,001 - 45,000 บาท 21 5.8 
45,001 บาทข้ึนไป 123 34.2 
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ตารางที ่4.1 คุณลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของผูรั้บบริการในสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (ต่อ) 
(n=360) 

ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 

ภูมิล าเนา ภาคกลาง 210 58.3 
ภาคเหนือ 51 14.2 
ภาคใต ้ 30 8.3 
ภาคตะวนัออก 57 15.8 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 3.3 

อายุในการรับบริการ
ศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ   

20 - 24 ปี 219 60.8 
25 - 29 ปี 81 22.5 
30 - 34 ปี 45 12.5 
35 - 39 ปี 15 4.2 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ
การศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 102 28.3 
1 - 5 ปี 153 42.5 
6 - 10 ปี 30 8.3 
11 - 15 ปี 75 20.8 

โรงพยาบาลทีเ่ข้ารับ
บริการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ   

โรงพยาบาลยนัฮี 15 4.2 
โรงพยาบาลบางมด 6 1.7 
โรงพยาบาลบางปะกอก 15 4.2 
โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล 45 12.5 
โรงพยาบาลเลอลกัษณ์ 6 1.7 
โรงพยาบาลเอเชีย 6 1.7 
โรงพยาบาลอ่ืนๆ โปรดระบุ.................... 267 74.2 

ค่าใช้จ่ายในการ
ศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

ไม่เกิน 120,000 บาท 72 20.0 
120,001 - 160,000 บาท 102 28.3 
160,001 - 200,000 บาท 141 39.2 
200,001 บาทข้ึนไป 45 12.5 



152 
 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ของของ
ผูรั้บบริการในสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ มีอายุ ระหวา่ง 25-29 ปี จ  านวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 โดยมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา-ปริญญาตรี จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ซ่ึง
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 51.7 มีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนอายุใน
การรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยูร่ะหวา่ง 20-24 ปี จ  านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ซ่ึงมี
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยูร่ะหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
ทั้งน้ีโรงพยาบาลท่ีเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โรงพยาบาลอ่ืนๆ จ านวน 267 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.2 และมีค่าใช้จ่ายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ อยู่ระหว่าง 160,001-200,000 บาท 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 
 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการจัดการ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องค์กร การ
จดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
 

ตารางที ่4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ 

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่

 ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย     

1 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความ
ชดัเจน 

4.64 0.73 มากท่ีสุด 3 

2 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนในการให้ความส าคญักบัการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศหรือการขา้มเพศ 

4.66 0.63 มากท่ีสุด 2 

3 
ขอ้บังคบัของสมาคมวิชาชีพแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกับการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศมีความชดัเจน 

4.69 0.72 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.66 0.63 มากทีสุ่ด  
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ตารางที ่4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ (ต่อ) 

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 การส่ือสาร      

4 
ผูรั้บบริการรับรู้เง่ือนไขตามกฎหมายของการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศไดจ้ากส่ือต่างๆ 

4.66 0.71 มากท่ีสุด 2 

5 
โรงพยาบาลให้ขอ้มูลถึงเง่ือนไขตามกฎหมายในการรับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแก่ผูท่ี้สนใจเขา้รับบริการ 

4.71 0.67 มากท่ีสุด 1 

6 
ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของผูรั้บบริการตามกฎหมาย
ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.71 0.63 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.69 0.59 มากทีสุ่ด  
 การบังคบัใช้กฎหมาย     

7 
หน่วยงานภาครัฐก ากบัดูแลสถานพยาบาลใหป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.72 0.68 มากท่ีสุด 2 

8 
ผู ้รับบริการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท่ี เก่ียวกับการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.69 0.73 มากท่ีสุด 3 

9 
ทุกขั้นตอนการด าเนินการใน การศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.73 0.65 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.71 0.61 มากทีสุ่ด  
 เงือ่นไขทางการเมอืง     
10 พรรคการเมืองใหค้วามส าคญักบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 4.76 0.57 มากท่ีสุด 2 

11 
กลุ่มเพศวิถีพยายามผลกัดนัให้ผูผ้่านการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศแลว้ไดรั้บการรับรองสถานภาพทางเพศตามกฎหมาย 

4.74 0.64 มากท่ีสุด 3 

12 
หลากหลายกลุ่มทางการเมืองสนบัสนุนใหมี้กฎหมายคุม้ครองและ
ควบคุมเก่ียวกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

4.77 0.54 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.75 0.54 มากทีสุ่ด  
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 เงือ่นไขทางสังคมและเศรษฐกจิ     
13 สงัคมไทยมีความเปิดกวา้งยอมรับเพศท่ีแตกต่างหลากหลาย 4.76 0.57 มากท่ีสุด 1 
14 คนไทยเปิดกวา้งยอมรับผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ 4.76 0.56 มากท่ีสุด 1 

15 
รายได้ของผู ้ท่ี ต้องการแปลงเพศเพียงพอต่อการใช้บ ริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.74 0.61 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.75 0.52 มากทีสุ่ด  
 ทศันคตขิองผู้ปฏิบัตงิานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง     

16 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.74 0.59 มากท่ีสุด 2 

17 
แพทยย์อมรับและปฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งเคร่งครัด 

4.75 0.61 มากท่ีสุด 1 

18 
พยาบาลด าเนินการตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งเคร่งครัด 

4.72 0.67 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.74 0.54 มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่รวม 4.72 0.52 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐทั้งภาพรวมและรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นเง่ือนไขทางการเมือง และดา้นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) 

ดา้นความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องนโยบายโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.66) รวมทั้ง
ค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมี
ความชดัเจน (x̅=4.64) รัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนในการให้ความส าคญักบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศหรือการขา้มเพศ (x̅=4.66) และขอ้บงัคบัของสมาคมวิชาชีพแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศมีความชดัเจน (x̅=4.69) 

ดา้นการส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x̅=4.69) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ ผูรั้บบริการรับรู้เง่ือนไขตามกฎหมายของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศได้จากส่ือ
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ต่างๆ (x̅=4.66) โรงพยาบาลให้ขอ้มูลถึงเง่ือนไขตามกฎหมายในการรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศแก่ผูท่ี้สนใจเขา้รับบริการ (x̅=4.71) และผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของผูรั้บบริการตาม
กฎหมายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.71) 
 ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.71) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมด
มีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐก ากบัดูแลสถานพยาบาลให้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.72) ผูรั้บบริการได้รับการคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.69) และทุกขั้นตอนการด าเนินการใน การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (x̅=4.73) 

ดา้นเง่ือนไขทางการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมด
มีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พรรคการเมืองใหค้วามส าคญักบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.76) กลุ่ม
เพศวิถีพยายามผลกัดนัให้ผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ไดรั้บการรับรองสถานภาพทางเพศ
ตามกฎหมาย (x̅=4.74) และหลากหลายกลุ่มทางการเมืองสนบัสนุนให้มีกฎหมายคุม้ครองและควบคุม
เก่ียวกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.77) 
 ดา้นเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ =4.75) รวมทั้งค  าถามราย
ขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ สังคมไทยมีความเปิดกวา้งยอมรับเพศท่ีแตกต่างหลากหลาย (x̅ 
=4.76) คนไทยเปิดกวา้งยอมรับผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ (x̅=4.76) และรายไดข้องผูท่ี้
ตอ้งการแปลงเพศเพียงพอต่อการใชบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.74) 
 ดา้นทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.74) 
รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.74) แพทยย์อมรับและปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอย่างเคร่งครัด (x̅=4.75) และ
พยาบาลด าเนินการตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอย่าง
เคร่งครัด (x̅=4.72) 
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ตารางที ่4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องคก์ร 

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องค์กร 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร     

19 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีจุดเด่นในเร่ืองการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

4.74 0.65 มากท่ีสุด 2 

20 
ท่านรับรู้ว่าโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการน้ีมีแพทยท่ี์ช านาญใน
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยตรง 

4.73 0.60 มากท่ีสุด 3 

21 
ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการตามท่ีเคยพบ
เห็นจากส่ือต่างๆ 

4.76 0.58 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.74 0.54 มากทีสุ่ด  
 สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรทีด่ี     

22 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีช่ือเสียงเร่ืองการรับรองคุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐานทางการแพทย ์

4.72 0.70 มากท่ีสุด 2 

23 
แพทยข์องโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีความน่าเช่ือถือเก่ียวกบั
ความช านาญในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.76 0.58 มากท่ีสุด 1 

24 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการให้ความส าคญักับความปลอดภยั
ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

4.76 0.58 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.75 0.54 มากทีสุ่ด  
 สาระส าคัญของภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี     

25 
ช่ือเสียงของโรงพยาบาลยืนยนัถึงคุณภาพในการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

4.77 0.57 มากท่ีสุด 1 

26 
เทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
แสดงถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.76 0.57 มากท่ีสุด 3 

27 
แพทยท่ี์มีประสบการณ์ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศยืนยนั
ถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.74 0.61 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.76 0.56 มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่รวม 4.75 0.53 มากทีสุ่ด  
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จากตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัเชิงภาพลักษณ์องค์กรทั้ งภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน โดยด้านสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการ
ใหบ้ริการท่ีดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.76) 

ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x̅=4.74) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีจุดเด่นใน
เร่ืองการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.74) ท่านรับรู้ว่าโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการน้ีมีแพทย์ท่ี
ช านาญในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยตรง (x̅=4.73) และท่านมีความเช่ือมัน่ต่อโรงพยาบาลท่ี
ท่านใชบ้ริการตามท่ีเคยพบเห็นจากส่ือต่างๆ (x̅=4.76) 
 ด้านสาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดีโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅=4.75) รวมทั้ ง
ค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีช่ือเสียงเร่ืองการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย ์(x̅=4.72) แพทยข์องโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีความ
น่าเช่ือถือเก่ียวกบัความช านาญในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.76) และโรงพยาบาลท่ีท่านใช้
บริการใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.76) 
 ดา้นสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดีโดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  (x̅=4.76) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ช่ือเสียงของโรงพยาบาล
ยนืยนัถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.77) เทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่ในการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแสดงถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.76) และแพทยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศยืนยนัถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
(x̅=4.74) 
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ตารางที ่4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร  

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง     

28 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการก าหนดรูปแบบการบริการท่ีเป็นระบบมี
ขั้นตอนตามมาตรฐาน 

4.74 0.67 มากท่ีสุด 2 

29 
การให้บริการของโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการพฒันาเทคนิค
การแพทยใ์นการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

4.76 0.56 มากท่ีสุด 1 

30 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

4.76 0.56 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.76 0.53 มากทีสุ่ด  
 การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร     

31 
แพทยมี์ความรู้ความช านาญในการให้บริการผูรั้บศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

4.71 0.72 มากท่ีสุด 3 

32 
พยาบาลมีความรู้ความช านาญในการให้บริการกับผู ้รับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.76 0.58 มากท่ีสุด 2 

33 
พนักงานของโรงพยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในการใหค้  าแนะน ากบัผูท่ี้สนใจ 

4.77 0.56 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.75 0.56 มากทีสุ่ด  
 การท างานเป็นทมี     

34 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีทีมแพทยเ์ฉพาะทางท่ีท างานร่วมกนั
ในการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.76 0.58 มากท่ีสุด 2 

35 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีทีมพยาบาลท่ีท างานร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.72 0.71 มากท่ีสุด 3 

36 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีทีมพนกังานส าหรับดูแลลูกคา้หลงัการ
รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.78 0.52 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.75 0.53 มากทีสุ่ด  
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ตารางที ่4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (ต่อ) 

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม     

37 
โรงพยาบาลให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยค านึงถึงความ
ตอ้งการมีเพศสภาพท่ีตรงกบัจิตใจของผูรั้บบริการ 

4.78 0.53 มากท่ีสุด 1 

38 
แพทย์และพยาบาลให้บริการตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 

4.76 0.61 มากท่ีสุด 2 

39 
ทศันคติในการท างานของบุคลากรของโรงพยาบาลตระหนกัถึงสิทธิ
ของผูรั้บบริการ(เช่น สิทธิในฐานะผูรั้บบริการทางการแพทย ์การ
รักษาความลบั การเคารพในเพศสภาพตามหลกัสิทธิมนุษยชน) 

4.76 0.59 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.77 0.52 มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่รวม 4.75 0.50 มากทีสุ่ด  

 
จากตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รทั้งภาพรวมและ

รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.77) 

ดา้นการปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.76) รวมทั้งค  าถามราย
ขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการก าหนดรูปแบบการบริการท่ีเป็นระบบมี
ขั้นตอนตามมาตรฐาน (x̅=4.74) การให้บริการของโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีการพฒันาเทคนิค
การแพทยใ์นการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ (x̅=4.76) และโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการใหบ้ริการ (x̅=4.76) 

ดา้นการพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (x̅=4.75) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แพทยมี์ความรู้ความช านาญในการ
ให้บริการผูรั้บศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.71) พยาบาลมีความรู้ความช านาญในการใหบ้ริการกบั
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.76) และพนักงานของโรงพยาบาลมีความรู้เก่ียวกบัการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในการใหค้  าแนะน ากบัผูท่ี้สนใจ (x̅=4.77) 
 ดา้นการท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมี
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีทีมแพทย์เฉพาะทางท่ีท างานร่วมกันในการ
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ให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.76) โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีทีมพยาบาลท่ีท างาน
ร่วมกนัในทุกขั้นตอนของการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.72) และโรงพยาบาลท่ีท่านใช้
บริการมีทีมพนกังานส าหรับดูแลลูกคา้หลงัการรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.78) 

ดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.77) 
รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
โดยค านึงถึงความตอ้งการมีเพศสภาพท่ีตรงกบัจิตใจของผูรั้บบริการ (x̅=4.78) แพทยแ์ละพยาบาล
ให้บริการตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอยา่งเคร่งครัด (x̅=4.76) และทศันคติในการท างานของบุคลากร
ของโรงพยาบาลตระหนักถึงสิทธิของผูรั้บบริการ (เช่น สิทธิในฐานะผูรั้บบริการทางการแพทย ์การ
รักษาความลบั การเคารพในเพศสภาพตามหลกัสิทธิมนุษยชน) (x̅=4.76) 
 
ตารางที ่4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด  

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่

 การบริการ     

40 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการบริการท่ีมีคุณภาพ (เช่น ทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ เทคนิคการศลัยกรรม การใหค้  าแนะน าก่อนและหลงัการ
ผา่ตดั การรักษาความลบัของผูรั้บบริการ) 

4.76 0.54 มากท่ีสุด 2 

41 
กระบวนการขั้นตอนในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

4.78 0.54 มากท่ีสุด 1 

42 
ทีมงานแพทยพ์ยาบาลบุลากรสนับสนุนให้การดูแลอยา่งใกลชิ้ดทั้ง
ก่อนและหลงัท าการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.74 0.62 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.74 0.59 มากทีสุ่ด  
 สถานทีใ่ห้บริการ     
43 สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเดินทางสะดวก 4.75 0.59 มากท่ีสุด 1 

44 
โรงพยาบาลมีหอ้งผา่ตดัศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีมาตรฐานทาง
การแพทยมี์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

4.71 0.75 มากท่ีสุด 2 

45 
โรงพยาบาลมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

4.70 0.70 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.72 0.62 มากทีสุ่ด  
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ตารางที ่4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด (ต่อ) 

ข้อ ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 การส่งเสริมการตลาด     

46 
โรงพยาบาลมีส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย (เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพบั โฆษณาในส่ือสังคมออนไลน์ เวบ็ไซต์ คลิปรีวิว
จากผูใ้ชจ้ริง เป็นตน้)  

4.73 0.67 มากท่ีสุด 2 

47 
โรงพยาบาลมีมาตรการการตลาดในการจูงใจให้ใชบ้ริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ (เช่น ส่วนลดค่าบริการ ค่าแนะน า ส่วนลดส าหรับ
การรับบริการอ่ืน ค่าเป็นพรีเซ็นเตอร์รีววิ) 

4.69 0.77 มากท่ีสุด 3 

48 
โรงพยาบาลมี ช่องทางการติดต่อ ส่ือสารกับผู ้รับบ ริการใน
หลากหลายช่องทาง (เช่น เคาน์เตอร์ในโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการทาง
โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์ไลน์ MSN เป็นตน้) 

4.78 0.53 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.74 0.59 มากทีสุ่ด  
 การก าหนดราคา     

49 
โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศท่ีสามารถใชบ้ริการได ้

4.76 0.53 มากท่ีสุด 1 

50 
โรงพยาบาลมีอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีไม่
สูงกวา่โรงพยาบาลอ่ืนในระดบัเดียวกนั 

4.76 0.59 มากท่ีสุด 1 

51 
โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศเหมาะสมกบัมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ 

4.74 0.60 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.75 0.54 มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่รวม 4.74 0.54 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาดทั้งภาพรวมและรายด้าน 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการก าหนดราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75)  

ดา้นการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.74) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการบริการท่ีมีคุณภาพ (เช่น ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เทคนิค
การศลัยกรรม การให้ค  าแนะน าก่อนและหลงัการผ่าตดั การรักษาความลบัของผูรั้บบริการ) (x̅=4.76) 
กระบวนการขั้นตอนในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความปลอดภยัให้แก่ผูรั้บบริการ (x̅=4.78) 
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และทีมงานแพทยพ์ยาบาลบุลากรสนบัสนุนให้การดูแลอยา่งใกลชิ้ดทั้งก่อนและหลงัท าการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.74)  

ดา้นสถานท่ีให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.72) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมี
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ สถานท่ีตั้ งของโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงได้ง่ายเดินทางสะดวก (x̅=4.75) 
โรงพยาบาลมีห้องผา่ตดัศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีมาตรฐานทางการแพทยมี์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
(x̅=4.71) และโรงพยาบาลมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ (x̅=4.70)  

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.74) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมด
มีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมีส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย (เช่น ป้ายโฆษณา แผ่น
พบั โฆษณาในส่ือสังคมออนไลน์ เว็บไซด์ คลิปรีวิวจากผูใ้ช้จริง เป็นต้น) (x̅=4.73) โรงพยาบาลมี
มาตรการการตลาดในการจูงใจให้ใช้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ (เช่น ส่วนลดค่าบริการ ค่า
แนะน า ส่วนลดส าหรับการรับบริการอ่ืน ค่าเป็นพรีเซ็นเตอร์รีววิ) (x̅=4.69) และโรงพยาบาลมีช่องทาง
การติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการในหลากหลายช่องทาง (เช่น เคาน์เตอร์ในโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการทาง
โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์ไลน์ msn เป็นตน้) (x̅=4.78)  

ดา้นการก าหนดราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมี
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีสามารถ
ใช้บริการได้ (x̅=4.76)โรงพยาบาลมีอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีไม่สูงกว่า
โรงพยาบาลอ่ืนในระดบัเดียวกนั (x̅=4.76) และโรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศเหมาะสมกบัมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ (x̅=4.74) 
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ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ข้อ 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัการจดัการสถานพยาบาลทีม่ปีระสิทธิผล 

ในทศันะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
ค่าระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดบั ล าดบัที ่
 การยอมรับของผู้รับบริการ     

52 
ท่านพร้อมแนะน าโรงพยาบาลท่ีใช้บริการให้กับผู ้อ่ืนท่ีสนใจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

4.73 0.68 มากท่ีสุด 3 

53 
ท่านยอมรับในมาตรฐานการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศของ
โรงพยาบาล 

4.77 0.58 มากท่ีสุด 2 

54 
ท่านพร้อมจะประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรฐานการให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการกับ
สงัคมทัว่ไป 

4.78 0.57 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.76 0.53 มากทีสุ่ด  
 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ     

55 
ท่านเห็นว่าบริการท่ีท่านไดรั้บจากการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ตรงกบัท่ีท่านคาดหวงั 

4.72 0.70 มากท่ีสุด 3 

56 
ท่านยอมรับในคุณภาพของผลลพัธ์จากการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศ 

4.76 0.58 มากท่ีสุด 2 

57 
ท่านเห็นว่าภาพรวมของการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศคุม้ค่ากับ
ค่าใชจ่้ายในการรับการบริการ 

4.80 0.47 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.76 0.53 มากทีสุ่ด  
 การอยู่รอดขององค์กร     

58 
โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อาทิ การขยายการบริการ
ปรับปรุงสถานท่ี  

4.91 0.46 มากท่ีสุด 1 

59 
โรงพยาบาลได้รับการยอมรับอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับศักยภาพการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

4.90 0.51 มากท่ีสุด 2 

60 โรงพยาบาลมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัสากล 4.86 0.61 มากท่ีสุด 3 
รวม 4.89 0.45 มากทีสุ่ด  

ค่าเฉลีย่รวม 4.80 0.45 มากทีสุ่ด  
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 จากตารางท่ี 4.6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการก าหนดราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.89)  

ดา้นการยอมรับของผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.76) รวมทั้งค  าถามรายขอ้
ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านพร้อมแนะน าโรงพยาบาลท่ีใชบ้ริการให้กบัผูอ่ื้นท่ีสนใจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ (x̅=4.73) ท่านยอมรับในมาตรฐานการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโรงพยาบาล 
(x̅=4.77) และท่านพร้อมจะประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัมาตรฐานการให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ของโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการกบัสังคมทัว่ไป (x̅=4.78) 
 ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.76) รวมทั้งค  าถามราย
ขอ้ทั้งหมดมีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านเห็นว่าบริการท่ีท่านไดรั้บจากการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ตรงกบัท่ีท่านคาดหวงั (x̅=4.72) ท่านยอมรับในคุณภาพของผลลพัธ์จากการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
(x̅=4.76) และท่านเห็นวา่ภาพรวมของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายในการรับการ
บริการ (x̅=4.80)  
ดา้นการอยูร่อดขององคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.89) รวมทั้งค  าถามรายขอ้ทั้งหมดมีระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อาทิ การขยายการบริการปรับปรุงสถานท่ี 
(x̅=4.91) โรงพยาบาลไดรั้บการยอมรับอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัศกัยภาพการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ในประเทศไทย (x̅=4.90) และโรงพยาบาลมีฐานลูกคา้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัสากล (x̅=4.86) 
 

ตารางที ่4.7 สรุประดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปร 

ข้อ สรุประดับความคิดเห็นเกีย่วกบัตัวแปร 
ค่าระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ 4.72 0.52 มากท่ีสุด 
2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องคก์ร 4.75 0.53 มากท่ีสุด 
3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 4.75 0.50 มากท่ีสุด 
4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด 4.74 0.54 มากท่ีสุด 
5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน

ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.7 สรุประดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปร พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในทุกดา้นมี
ค่าระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัการจัดการนโยบายภาครัฐ (x̅=4.72) ปัจจยัเชิงภาพลักษณ์องค์กร 
(x̅=4.75) ปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (x̅=4.75) ปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด (x̅=4.74) 
และการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย (x̅=4.80)   
 

4.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสถานพยาบาลที่มี
ประสิทธิผลในทศันะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะห์ โดยมีการก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

1. นโยบายภาครัฐ (Policy) มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
1.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องนโยบาย = Objective 
1.2 การส่ือสาร = Communicate 
1.3 การบงัคบัใชก้ฎหมาย = Law 
1.4 เง่ือนไขทางการเมือง = Politics 
1.5 เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ = Economy 
1.6 ทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง = Attitude 

2. ภาพลกัษณ์องคก์ร (Image) มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
2.1 การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร = Hospital Image 
2.2 สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี = Good Image 
2.3 สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการใหบ้ริการท่ีดี = Service Image 

3. การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) มี 4 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  
3.1 การปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง = Improvement 
3.2 การพฒันาบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององคก์ร = Training  
3.3 การท างานเป็นทีม = Team 
3.4 การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม = Ethic and Culture 

4. การจดัการการตลาด (Marketing) มี 4 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
4.1 การบริการ = Service 
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4.2 สถานท่ีจดัจ าหน่าย = Place 
4.3 การส่งเสริมการตลาด = Promotion 
4.4 การก าหนดราคา = Price 

5. การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทย  (Effectiveness) มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

5.1 การยอมรับของผูรั้บบริการ = Acceptation 
5.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ = Satisfy 
5.3 การอยูร่อดขององคก์ร = Survive 

การก าหนดสัญลกัษณ์ในโมเดลสมการโครงสร้างน าเสนอ ดงัน้ี 
 
 

แทน ตวัแปรแฝง (Latent Variable) 
   แทน ตวัแปรสังเกตได ้ (Observed Variable) 

แทน    เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลโดยตวัแปรท่ีปลายลูกศร    
ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงโดยตรงต่อตวัแปรท่ีหวัลูกศร 

แทน    ความสัมพนัธ์หรือความแปรปรวนของตวัแปรท่ีไม่ทราบทิศทาง 
ความเป็นสาเหตุและผล 

 

 การใหค้วามหมายของตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
1. ตวัแปรแฝง  หมายถึง ตวัแปรอิสระในงานวจิยัน้ีคือ 

1. นโยบายภาครัฐ (Policy) มี 
2. ภาพลกัษณ์องคก์ร (Image)  
3. การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) 
4. การจดัการการตลาด (Marketing)  
ตวัแปรตาม ในงานวิจยัน้ี คือการจดัการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทย  (Effectiveness) 

2. ตวัแปรสังเกตได ้ หมายถึง ตัวแปรท่ีเราสามารถสังเกตได้โดยตรง เป็นตัวช้ีวดัความ
คิดเห็นหรือเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตหรือส่ิงท่ีปรากฏภายนอก 
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หมายถึง ค่าท่ีแสดงความคลาดเคล่ือนของตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 
1. e  คือ ค่าท่ีแสดงความคลาดเคล่ือนตวัช้ีวดัตวัแปรอิสระ 
2. d  คือ ค่าท่ีแสดงความคลาดเคล่ือนตวัช้ีวดัตวัแปรตาม 
3. r  คือค่าท่ีแสดงความคลาดเคล่ือน ในการวดัท่ีเป็นเศษเหลือของตวัแปรตาม 

  

นอกจากน้ีการวเิคราะห์ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง ยงัผอ่นคลายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเร่ืองการ
ใหค้วามคลาดเคล่ือนสามารถสัมพนัธ์กนัได ้ซ่ึงท าใหส้ามารถปรับตวัแบบของโมเดลใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษใ์หม้ากท่ีสุด ก่อนน าเสนอผลการวเิคราะห์ โดยก่อนท่ีจะน าเสนอผลการวเิคราะห์
ผูว้จิยัขอน าเสนอการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

4.1.3.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ (Multicollinearity)  
ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กนัเองของตวั

แปร ซ่ึงเรียกวา่ Multicollinearityโดยใชว้ิธีการ Correlation Analysis ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัและ
ตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 20 ตวั แสดงผล ดงัตารางท่ี 4.8 และ 4.9 
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ตารางที ่4.8 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objective

communic

ate law politics economy attitude

hospital 

image

good 

image

service 

image

improveme

nt training team

ethic and 

culture service place promotion price acceptation satisfy survive policy image TQM marketing

effectivene

ss

objective 1

communic

ate
.819** 1

law .787** .671** 1

politics .749** .705** .856** 1

economy .753** .671** .849** .861** 1

attitude .743** .682** .844** .887** .874** 1

hospital 

image
.842

**
.730

**
.865

**
.897

**
.820

**
.877

** 1

good 

image
.792** .704** .883** .862** .819** .885** .825** 1

service 

image
.718** .631** .775** .833** .792** .837** .831** .821** 1

improveme

nt
.792** .713** .842** .819** .805** .888** .851** .814** .851** 1

training .764** .743** .808** .863** .847** .864** .809** .896** .748** .863** 1

team .822** .726** .778** .849** .851** .837** .848** .870** .877** .884** .784** 1

ethic and 

culture
.756** .671** .658** .743** .700** .650** .759** .732** .719** .772** .711** .823** 1

service .747** .705** .694** .762** .768** .716** .787** .771** .714** .776** .742** .794** .880** 1

place .833** .730** .747** .716** .810** .671** .785** .758** .683** .776** .658** .804** .792** .796** 1

promotion .775** .692** .709** .646** .819** .677** .748** .719** .618** .739** .682** .801** .747** .830** .806** 1

price .743** .695** .716** .710** .759** .644** .738** .729** .697** .762** .673** .835** .827** .798** .859** .879** 1

acceptation .747** .700** .609** .675** .699** .634** .730** .670** .610** .764** .686** .791** .837** .770** .844** .835** .848** 1

satisfy .735** .714** .642** .752** .798** .694** .797** .768** .707** .816** .737** .833** .828** .850** .843** .854** .892** .803** 1

survive .577** .466** .376** .345** .417** .278** .452** .415** .272** .354** .455** .414** .445** .479** .558** .592** .553** .538** .606** 1

policy .800** .843** .822** .827** .817** .821** .843** .844** .859** .828** .898** .894** .770** .808** .832** .796** .787** .750** .797** .458** 1

image .813** .714** .872** .866** .809** .899** .853** .885** .853** .839** .883** .898** .764** .786** .770** .720** .749** .695** .786** .393** .850** 1

TQM .847** .772** .836** .813** .894** .877** .839** .824** .864** .852** .811** .844** .892** .862** .818** .802** .836** .831** .868** .452** .845** .843** 1

marketing .825** .750** .762** .751** .840** .719** .812** .790** .719** .811** .730** .859** .860** .806** .851** .863** .839** .877** .813** .582** .857** .803** .880** 1

effectivene

ss
.775** .711** .617** .676** .727** .615** .751** .704** .608** .739** .711** .776** .803** .796** .849** .861** .869** .827** .850** .784** .761** .713** .819** .898** 1

Correlations
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ตารางที ่4.9  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
Correlations 

  Policy Image TQM Marketing Effectiveness 

Policy -     
Image .850** -    
TQM .845** .843** -   
Marketing .857** .803** .880** -  
Effectiveness .761** .713** .819** .898** - 

หมายเหตุ ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<0.01) 
 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 20 ตวั และตารางท่ี 4.9 ในส่วนของ
ตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่ปรากฏวา่มีความสัมพนัธ์คู่ใดท่ีมีค่าความสัมพนัธ์เกินกวา่ 0.90  ซ่ึงถือวา่ตวั
แปรอิสระทั้ งหมดไม่ มี ปัญหาความสั มพัน ธ์กัน เองห รือไม่ มี ปัญหาร่วม เส้ นตรงพ หุ
(Multicollinearity) (Tabachnick & Fidell, 2001) และพิ จารณาร่วมกับสถิ ติ  ค่ าความทนทาน 
(tolerance) และค่า VIF (variance inflation factors) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว ปัญหาการร่วม
เส้นตรงพหุจะไม่เกิดข้ึน ถา้ค่าความทนทานมากกวา่ 0.1 (Hair et al., 1998, p. 127) และค่า VIF ไม่
เกิน 10 (Belsley, 1991) จึงสามารถทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวข้องการวิจยัเพื่อศึกษาอิทธิพลของตวั
แปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามได ้โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1 โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปัจจยัการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
(ก่อนปรับ) 

 
 จากภาพท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดชันีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งและ
ความกลมกลืนของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของสมการโครงสร้างตามสมมติฐานยงัไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ท่ีจะสามารถยอมรับโมเดลสมการโครงสร้างได ้โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงั
ตารางท่ี 4.10 
 
 



171 
 
 

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

หมายเหตุ *ไม่ใชใ้นการทดสอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าค่าดัชนีช้ีวดัท่ีได้เป็นผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานบางค่าไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑ์ท่ีก าหนด ยงัไม่เป็นโมเดลสุดทา้ยท่ี
เหมาะสมจะน าไปใช้อธิบายสมมติฐานการวิจยั  ส าหรับงานวิจยัน้ีจะไม่วิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ของแบบจ าลองกบั ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดว้ยค่า ไคสแควร์ (2) แมจ้ะเป็นดชันีวดัความกลมกลืนท่ี
เป็นท่ีนิยม เน่ืองจาก การวิเคราะห์ ดว้ย ค่าไคสแควร์ (2 ) จะมีขอ้จ ากดัในกรณีท่ี ตวัอย่าง(n) มีค่า
มากเพราะจะท าให้ค่าไคสแควร์สูงมากจนอาจท าให้สรุปผลได้ไม่ถูกตอ้งจึงควรไปใช้ค่า 2/df  
แทน (สุภมาส องัศุโชติ สมถวลิ วจิิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์, 2554, หนา้ 25) จากนั้น
ผูว้ิจยัจึงท าการปรับสมการโครงสร้างตามสมมติฐานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ตาม
ขอ้เสนอแนะของโปรแกรม (Modification Indices)โดยการยอมรับให้มีการโยงเส้นความสัมพนัธ์
ของความคลาดเคล่ือน (e) ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท่ี้เกิดข้ึนจากการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้โมเดลมี
ความเหมาะสมท่ีสุด (Model Fit)ในการน าไปใช้ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลงัการปรับสมการ
โครงสร้างใหม่คร้ังท่ี 1 ดงัภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.11  

 
 

ล าดับที ่ ค่า เกณฑ์ ค่าก่อนปรับ ผลการพจิารณา 
1 2 * p >.05 0.00 ไม่ผา่น 

2 2 /df 0.00 <
2 /df 3 27.49  ไม่ผา่น 

3 GFI 0.90 < GFI  1.00 0.57 ไม่ผา่น 

4 AGFI 0.90   AGFI  1.00 0.45  ไม่ผา่น 
5 RMSEA 0.00  RMSEA  0.08 0.14 ไม่ผา่น 
6 CFI 0.95   CFI  1.00 0.69 ไม่ผา่น 
7 NFI 0.90   NFI   1.00 0.69 ไม่ผา่น 
8 TLI 0.90   TLI   1.00 0.65 ไม่ผา่น 
9 Standardized RMR     <0.05 0.00 ผา่น 
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ภาพที่ 4.2 โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปัจจยัการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
(ปรับคร้ังท่ี 1) 
 
 จากภาพท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดชันีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งและ
ความกลมกลืนของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของสมการโครงสร้างตามสมมติฐานยงัไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ท่ีจะสามารถยอมรับโมเดลสมการโครงสร้างได ้โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงั
ตารางท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าค่าดัชนีช้ีวดัท่ีได้เป็นผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานบางค่าไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑ์ท่ีก าหนด ยงัไม่เป็นโมเดลสุดทา้ยท่ี
เหมาะสมจะน าไปใช้อธิบายสมมติฐานการวิจยั ส าหรับงานวิจยัน้ีจะไม่วิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ของแบบจ าลองกบั ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดว้ยค่า ไคสแควร์ (2) แมจ้ะเป็นดชันีวดัความกลมกลืนท่ี
เป็นท่ีนิยม เน่ืองจาก การวิเคราะห์ ดว้ย ค่าไคสแควร์ (2) จะมีขอ้จ ากดัในกรณีท่ี ตวัอยา่ง (n) มีค่า
มากเพราะจะท าให้ค่าไคสแควร์สูงมากจนอาจท าให้สรุปผลได้ไม่ถูกตอ้งจึงควรไปใช้ค่า 2/df  
แทน (สุภมาส องัศุโชติ สมถวลิ วจิิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์, 2554, หนา้ 25) จากนั้น
ผูว้ิจยัจึงท าการปรับสมการโครงสร้างตามสมมติฐานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ตาม
ขอ้เสนอแนะของโปรแกรม (Modification Indices)โดยการยอมรับให้มีการโยงเส้นความสัมพนัธ์
ของความคลาดเคล่ือน (e) ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท่ี้เกิดข้ึนจากการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้โมเดลมี
ความเหมาะสมท่ีสุด (Model Fit )ในการน าไปใช้ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัการปรับสมการ
โครงสร้างใหม่คร้ังท่ี 2 ดงัภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.13 
 
 
 
 
  
 

ล าดับที ่ ค่า เกณฑ์ ค่าหลงัปรับ ผลการพจิารณา 
1 2 /df 0.00 <

2 /df 3 14.21  ไม่ผา่น 

2 GFI 0.90 < GFI  1.00 0.72 ไม่ผา่น 

3 AGFI 0.90   AGFI  1.00 0.50  ไม่ผา่น 
4 RMSEA 0.00  RMSEA  0.08 0.19 ไม่ผา่น 
5 CFI 0.95   CFI  1.00 0.89 ไม่ผา่น 
6 NFI 0.90   NFI   1.00 0.88 ไม่ผา่น 
7 TLI 0.90   TLI   1.00 0.82 ไม่ผา่น 
8 Standardized RMR     <0.05 0.00 ผา่น 
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ภาพที ่4.3 โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปัจจยัการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
(ปรับคร้ังสุดทา้ย) 
 
 จากภาพท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดชันีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งและ
ความกลมกลืนของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องสมการโครงสร้างตามสมมติฐานผา่นเกณฑ์ท่ี
ก าหนดให้ท่ีจะสามารถยอมรับโมเดลสมการโครงสร้างได้ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 
4.12 
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่างสมการโครงสร้างตามสมมติฐานกบั

สมการโครงสร้างภายหลังการปรับโมเดล ได้สมการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ ์
พิจารณาได้จากค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตามเกณฑ์ทุกค่า ผู ้วิจ ัยจึงได้เลือกโมเดลสมการ
โครงสร้างหลังปรับค่าหลังสุดมาใช้ในการสรุปผลการวิจยั  นอกจากนั้นเพื่อให้โมเดลสมการ
โครงสร้างมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความเท่ียงของตวั
แปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (ρv) ค่าความเท่ียงของ
ตวัแปรสังเกตไดห้รือสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงไปยงั
ตวัแปรสังเกตได ้ของตวัแปรอิสระ () ดงัตารางท่ี 4.13 และผลการวิเคราะห์เส้นทาง ของโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจยัการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย วา่มีเส้นทางอย่างไรดงัตารางท่ี 
4.14 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ค่า เกณฑ์ ค่าหลงัปรับ ผลการพจิารณา 
1 2 /df 0.00 <

2 /df 3 3.00  ผา่น 

2 GFI 0.90 < GFI  1.00 0.93 ผา่น 
3 AGFI 0.90   AGFI  1.00 0.90  ผา่น 
4 RMSEA 0.00  RMSEA  0.08 0.08 ผา่น 
5 CFI 0.95   CFI  1.00 0.99 ผา่น 
6 NFI 0.90   NFI   1.00 0.98 ผา่น 
7 TLI 0.90   TLI   1.00 0.96 ผา่น 
8 Standardized RMR     <0.05 0.01 ผา่น 
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ตารางที่  4.13  ค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ย
องคป์ระกอบ (ρv) ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้(R2) และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปร
แฝงไปยงัตวัแปรสังเกตได ้()  

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ ρc ρv 
  R2 Λ 

1. นโยบาย
ภาครัฐ (policy)    

1.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงค์
ของนโยบาย = Objective 

0.94 
 

0.78 
 

0.90 0.93** 

1.2 การส่ือสาร = Communicate   0.84 0.93** 
1.3 การบงัคบัใชก้ฎหมาย = Law   0.92 0.92** 
1.4 เง่ือนไขทางการเมือง = Politics   0.93 0.92** 
1.5 เง่ือนไขทางสังคมและ
เศรษฐกิจ = Economy 

  0.92 0.89** 

1.6 ทศันคติของผูป้ฏิบติังานและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง = Attitude 

  0.92 0.83** 

2. ภาพลกัษณ์
องค์กร (Image)     

2.1 การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของ
บุคคลภายนอกองคก์ร = Hospital 
Image 

0.96 
 

0.90 0.95 0.98** 

2.2 สาระส าคญัของภาพลกัษณ์
องคก์รท่ีดี = Good Image 

  0.98 0.95** 

2.3 สาระส าคญัของภาพลกัษณ์
ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการ
ใหบ้ริการท่ีดี = Service Image 

  0.95 0.95** 

3.  การจัดการ
คุณภาพทัว่ทั้ง
องค์กร (TQM) 

3 .1  ก ารป รับป รุงระบบอย่ าง
ต่อเน่ือง = Improvement 

0.93 0.81 
 

0.95 0.95** 

3.2 การพัฒนาบุคลากรผ่านการ
ฝึกอบ รมและการ เรี ยน รู้ขอ ง
องคก์ร = Training  

  0.91 0.94** 

3.3 การท างานเป็นทีม = Team   0.94 0.91** 
3 .4  ก ารท างาน บนม าตรฐาน
จริยธรรมและวฒันธรรม  = Ethic 
and Culture 

  0.89 0.89** 
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ตารางที่  4.13  ค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ย
องคป์ระกอบ (ρv) ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้(R2) และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปร
แฝงไปยงัตวัแปรสังเกตได ้() (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ ρc ρv 
  R2 Λ 

4. การจัดการ
การตลาด 
(Marketing) 

4.1 การบริการ = Service 0.95 0.85 0.80 0.96** 
4.2 สถานท่ีจดัจ าหน่าย = Place   0.86 0.95** 
4 .3  ก าร ส่ ง เส ริม ก ารตล าด  = 
Promotion 

  0.88 0.94** 

4.4 การก าหนดราคา = Price   0.99 0.91** 
5. การจัดการ
สถานพยาบาลที่
มีประสิทธิผลใน
ทศันะของ
ผู้รับบริการ
ศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศใน
ประเทศไทย  
(Effectiveness)  

5.1 การยอมรับของผูรั้บบริการ = 
Acceptation 

0.85 
 

0.73 
 

0.93 0.95** 

5.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
= Satisfy 

  0.95 0.93** 

5 .3  ก ารอยู่ รอดขององค์ก ร  = 
Survive 

  0.78 0.78** 

หมายเหตุ ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<0.01) 
 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือพิจารณาค่าความเท่ียง หรือสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) ของตวัแปร
ภายนอกสังเกตได้พบว่า ตวัแปร การก าหนดราคา มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์มากท่ีสุดเท่ากบั 
0.99  รองลงมาไดแ้ก่ ตวัแปรสาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์
เท่ากบั 0.98 และสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี การปรับปรุง
ระบบอยา่งต่อเน่ือง และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.95 
เท่ากนั  

เม่ือพิจารณาค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝง (ρc) พบวา่ ตวัแปรภาพลกัษณ์องคก์ร มีค่าความ
เท่ียงมากท่ีสุดเท่ากบั 0.96 รองลงมาได้แก่ การจดัการการตลาด การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
นโยบายภาครัฐ และการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
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ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.95, 0.94, 0.93 และ 0.85 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาตามค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเพื่อดูค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงตาม พบวา่ 

ตวัแปรนโยบายภาครัฐ พบว่าด้านความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย  และการ
ส่ือสาร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด (λx=0.93)  ดา้นทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.83)   

ตวัแปรภาพลกัษณ์องค์กร พบว่าดา้นสาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี  มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุด (λx=0.98)  ด้านสาระส าคญัของภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการ
ให้บริการท่ีดี และการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองค์กร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
นอ้ยท่ีสุด (λx=0.95) 

ตวัแปรการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร พบว่าดา้นการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด (λx=0.95) ดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม มี
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.89) 

ตวัแปรการจดัการการตลาด พบว่าด้านการบริการมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด 
(λx=0.96) ดา้นการก าหนดราคา มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.91) 

ตวัแปรการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย พบวา่ดา้นการยอมรับของผูรั้บบริการ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด 
(λx=0.95) ดา้นการอยูร่อดขององคก์ร มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.78) 
 สรุปจากการวเิคราะห์โมเดลการวดัโดยภาพรวม มีความเท่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้ผูว้จิยัขอ
น าเสนอขอ้มูลผลการวิเคราะห์เส้นทาง ของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย
ได ้ดงัตารางท่ี 4.14 และสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที่ 4.14 ผลการวเิคราะห์เส้นทาง ของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  
 

 
 

ตวัแปรตาม 

 
 

R2 

 
 

อทิธิพล 

ตวัแปรอสิระ 
นโยบาย
ภาครัฐ 
(Policy) 

 

ภาพลักษณ์
องค์กร 
(Image) 

 

การจัดการ
คุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร 
(TQM) 

 

การจัดการ
การตลาด 

(Marketing) 
 

การจัดการ
สถานพยาบาลที่
มีประสิทธิผลใน

ทัศนะของ
ผู้รับบริการ

ศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศใน
ประเทศไทย  

(Effectiveness) 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์
องคก์ร (Image) 

1.00 DE 0.88** - 0.13** - - 
 IE - - - - - 
 TE 0.88** - 0.13** - - 

การจดัการ
การตลาด 
(marketing) 

0.83 DE - 0.91** - - - 
 IE 0.80** - 0.12** -  
 TE 0.80** 0.91** 0.12** 0.99** - 

การจดัการ
สถานพยาบาลท่ี
มีประสิทธิผล
ในทศันะของ
ผูรั้บบริการ
ศลัยกรรม
ตกแต่งแปลง
เพศในประเทศ
ไทย 

0.86 DE -0.48** -0.12** 0.76** 0.58** - 
IE 0.30** 0.45** 0.16** - - 
TE -0.18** 0.33** 0.92** 0.58** - 

หมายเหตุ DE = อิทธิพลทางตรง (Direct  Effect), IE = อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect), TE = อิทธิพลภาพรวม 
(Total Effect), * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั.05 (p<0.05), **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 (p<.01) 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์โดยสรุปในภาพรวมพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย คือ นโยบายภาครัฐ และการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
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จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย และทางออ้มผา่นภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    

ภาพลกัษณ์องคก์ร มีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะ
ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และทางออ้มผ่านการจดัการการตลาด
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

การจดัการการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างพบว่าตัวแปรอิสระ
นโยบายภาครัฐภาพลักษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด 
สามารถร่วมกนัอธิบาย ความแปรปรวนของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ไดร้้อยละ 86 
 
ตารางที ่4.15 สรุปผลจากการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  2  ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลทางตรงต่อการจัดการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติ ฐานที่  4  การจัดการตลาดส่ งผลทางตรงต่อการจัดการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์กรของ
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที ่4.15 สรุปผลจากการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 6 ภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของ
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการ
จดัการตลาดของการจัดการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  8  การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรส่งผลทางตรงต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์รของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

  

จากตารางท่ี 4.15  สมมติฐานท่ีไดรั้บการพิสูจน์การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล
ในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย มีจ านวน 8 ขอ้ พบวา่  

สมมติฐานท่ี 1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล
ในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย   

สมมติฐานท่ี  2 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ี มี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 4 การจัดการการตลาดส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย    

สมมติฐานท่ี 5 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 6 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 8 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์กรของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงันั้นผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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4.1.4 ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
จากการสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามของผูรั้บบริการจากธุรกิจศลัยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศในประเทศไทย  ดงัน้ี 
 ดา้นนโยบายภาครัฐ พบว่า นโยบายภาครัฐของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทยนั้นเป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มของผูส้นใจเขา้รับบริการ และกลุ่มผูใ้ห้บริการทั้งแพทย ์พยาบาล และ
ผูป้ระกอบการ ทั้งในแง่ของขอ้จ ากดัและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายภาครัฐ เช่น การควบคุมมาตรฐาน
ความปลอดภยัในการให้บริการ การสนับสนุนจากรัฐด้านกฎหมายในด้านการยอมรับผูผ้่านการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศแล้ว ทั้ งน้ีผูส้นใจเข้ารับบริการต่างมีความต้องการให้ภาครัฐเอ้ืออ านวยให้ผูผ้่านการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้มีสถานภาพตามกฎหมายเช่นเดียวกบัสตรีโดยทัว่ไป 

ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร พบวา่ ผูท่ี้ก  าลงัรับบริการและผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้
ต่างมีความคิดเห็นท่ีคล้ายคลึงกนัในดา้นความเช่ือมัน่ของสถานบริการด้านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ผา่นความน่าเช่ือถือขององค์กรนั้น  ๆโดยเฉพาะการรับรู้ผ่านทั้งส่ือบุคคล หรือการบอกต่อ และและส่ือต่าง  ๆ
เช่น ขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ต และวารสารทางการแพทย ์  

ด้านการจดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร พบว่า ผูท่ี้ก  าลังรับบริการและผูผ้่านการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศแลว้ต่างเห็นวา่ กระบวนการบริหารจดัการภายในองคก์รหรือสถานพยาบาลนั้นมีส่วนส าคญั
ในการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ เพราะสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของสถานบริการนั้น  ๆดว้ย  

ด้านการจัดการการตลาด  พบว่า คุณภาพการให้บริการถือเป็นประเด็นส าคัญต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการของผู ้ท่ีก าลังรับบริการ ทั้ งน้ีอัตราค่าบริการ ช่ือเสียงของแพทย์ และ
ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลหรือสถานบริการ และโดยเฉพาะความปลอดภยัในการให้บริการ ลว้น
มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ  

ดา้นการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย พบว่า ผูท่ี้ก  าลงัรับบริการและผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ต่าง
แสดงความคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนัวา่ ทุกสถานประกอบการจ าเป็นตอ้งมีบุคากรทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียง 
หรือมีประสบการณ์สูงในการให้บริการ ย่อมมีผลโดยตรงต่อการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้า 
กล่าวคือ แมว้่าผูรั้บบริการจะมีความมุ่งมัน่ในการเขา้รับบริการก็ตามแต่ความเช่ือมัน่จากแพทยท่ี์มีช่ือเสียง 
หรือมีประสบการณ์สูงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจ และกลา้ตดัสินใจเขา้รับบริการ ซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจดา้นศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
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4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกับธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
จ านวน 10 คน และบุคลากรทางการแพทยจ์ านวน 3 คน โดยสงวนนามของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงได้
ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structural Questionnaire) โดยมี
ค าถามหลกั ไดแ้ก่ 
 ขอ้ 1 ทศันคติต่อการเขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
 ขอ้ 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

ขอ้ 3 ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ขอ้ 4 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ขอ้ 5 ปัจจยัดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศ  
ขอ้ 6 ปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง

เพศ 
ขอ้ 7 การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศในประเทศไทย 
 ขอ้ 8 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาล   
 จากการผลการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ จ านวน 10 ราย โดยไม่
เปิดเผยช่ือผูใ้หข้อ้มูล พบวา่ ต่างแสดงทศันะต่อค าถามขั้นตน้ตามล าดบั ดงัน้ี  
 

 ทศันคติต่อการเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
 การเข้ารับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีขั้นตอนท่ีสลบัซับซ้อน และผูรั้บบริการ
จ าเป็นตอ้งมีความพร้อมทั้งทางการดา้นร่างกายและโดยเฉพาะจิตใจ ซ่ึงการเขา้รับศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศจากชายเป็นหญิงนั้นถือวา่ เป็นการปรับเปล่ียนสภาพร่างกายให้สอดคลอ้งกบัจิตใจของ
ผูรั้บบริการ หรือกล่าวไดว้า่ การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้มี
ภาวะทางจิตใจ ท่ีเกิดความขดัแยง้ระหว่างการรับรู้เพศและสภาพร่างกายท่ีไม่สอดคลอ้งกนัตั้งแต่
ก าเนิด ซ่ึงทางการแพทยเ์รียกว่า “Gender Dysphoria” โดยการผ่าตดัเพื่อให้มีอวยัวะเพศตรงตาม
สภาพจิตใจท่ีตอ้งการของตนเอง และท าให้สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขกบัเพศท่ีตนเอง
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ไดเ้ลือกใหม่ ดงันั้นการผา่ตดัเพื่อเปล่ียนแปลงเพศจึงเป็นการผา่ตดัคร้ังส าคญัท่ีสุด ซ่ึงจะมีผลต่อวิถี
ชีวติใหม่ โดยพบวา่คุณสมบติัของผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพศจากชายเป็นหญิง มีดงัน้ี 
 ประการแรก ผูรั้บบริการตอ้งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถา้อายุไม่ถึง 20 ปี ตอ้งให้ บิดา 
มารดา หรือผูป้กครอง ท่ี ถูกตอ้งตามกฎหมายอนุญาตใหผ้า่ตดัได ้

ประการท่ีสอง ตอ้งไดรั้บฮอร์โมนเพศหญิงติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ประการท่ีสาม  มีความรู้สึกเป็นผูห้ญิงมานานแลว้ หรือตั้งแต่เร่ิมจ าความได ้
ประการท่ีส่ี  เคยใชชี้วติแบบผูห้ญิงมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ประการท่ีหา้  รู้สึกรังเกียจอวยัวะเพศของตนเอง คิดวา่เป็นส่วนเกิน 
ประการท่ีหก ไดผ้า่นการประเมินสภาพจิตใจและไดรั้บใบรับรองจากจิตแพทย ์วา่อยูภ่าวะ

ท่ีปกติและเหมาะสมท่ีท าการผา่ตดัแปลงเพศได ้และ 
ประการท่ีเจด็ ตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีคุณสมบติัขา้งตน้สอดคลอ้งกบัทศันะของบุคลากรทางการแพทย ์ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 

การก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับบริการอยา่งละเอียดและการปฏิบติัตามหลกัการอยา่งเคร่งครัดใน
ทุกขั้นตอนนั้นมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะทุกขั้นตอนในการด าเนินการนั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
เพราะส่งผลกระทบต่อผูรั้บบริการโดยตรง เน่ืองจากการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นเป็นการ
ผ่าตดัท่ีไม่สามารถปรับแก้หลงัผลการศลัยกรรมแปลงเพศใหม่แล้วให้กลบัเป็นเพศเดิมได้ ดงัท่ี 
บุคลากรทางการแพทยใ์นฐานะผูป้ระกอบการกล่าวว่า “การแปลงเพศทั้งชายเป็นหญิง หรือหญิง
เป็นชายเป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับการเปล่ียนแปลงชีวิต ท าไปแล้วเปล่ียนกลบัไปกลับมาไม่ได้ ทุก
ขั้นตอนจึงส าคัญโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู ้ศ ัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ” ส่วนในทัศนะของ
ผูรั้บบริการเองก็สอดคลอ้งกบัทศันะของบุคลากรทางการแพทย ์อาทิ “กวา่หนูจะผา่นมาถึงวนัน้ี หนู
ตอ้งทนอะไรหลายอยา่ง บทพิสูจน์ท่ีส าคญัคือจิตใจท่ีแน่วแน่ จนผา่นการทดสอบของแบบสอบถาม
ทางจิตวิทยา มนัเยอะมากเลยค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ 
“หลายคนมองวา่ คนแปลงเพศคือพวกวิปริต แต่ความวิปริตนั้นเป็นความรู้สึกในใจของพี่มาตั้งแต่
เด็กๆ แลว้วา่ ฉนัชอบผูช้าย แต่ฉนัไม่อยากเป็นผูช้าย ฉนัเกลียดเจา้นัน่มาก ฉนัอยากเป็นแบบผูห้ญิง
คนอ่ืนๆ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาท าไป มนัถูกตอ้งกบัค าตอบท่ีหมออนุญาตให้ผ่าตดัให้ ถ้าจิตเราไม่ผ่าน หมอก็ไม่ท าให้
แน่นอน เพราะมนัเปล่ียนไปมาไม่ได้” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 10, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 
2563) เป็นตน้ 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงขั้นตอนในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสถานพยาบาลมีดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เป็นการผา่ตดัโดยการใหย้าสลบโดยวสิัญญีแพทย ์
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ขั้นท่ี 2 ท าการสร้างช่องคลอดใหม่โดยเจาะบริเวณกลา้มเน้ือท่ีอยูร่ะหวา่งทวารหนกักบัท่อ
ปัสสาวะ โดยลึกประมาณ 6-7 น้ิว 

ขั้นท่ี 3 น าผิวหนงัจากบริเวณองคชาตเดิมหรือจากถุงอณัฑะ ไปสร้างเป็นผนงัช่องคลอดก็
จะไดช่้องคลอดใหม่เกิดข้ึน เหมือนผูห้ญิง 

ขั้นท่ี 4 เก็บเส้นประสาทรับความรู้สึกทางเพศ  เพื่อเตรียมท าปุ่มรับความรู้สึกทางเพศ 
(Clitoris) แลว้ตดัแกนองคชาตออก 

ขั้นท่ี 5 ตดัท่อปัสสาวะเพศชายให้สั้ นลง แล้วตกแต่งให้สามารถปัสสาวะพุ่งลงเหมือน
ผูห้ญิง ถา้ท าการผา่ตดัไม่ดี เวลานัง่ปัสสาวะอาจจะพุง่ข้ึนมาได ้

ขั้นท่ี 6 ตกแต่งบริเวณภายนอกไดแ้ก่ แคมนอก (Major Labia) แคมใน (Minor Labia) ท่อ
ปัสสาวะและปุ่มรับความรู้สึกทางเพศ (Clitoris) ให้สวยงามเหมือนอวยัวะเพศหญิงท่ีสมบรูณ์ และ
ยงัคงมีความรู้สึกทางเพศอยูเ่หมือนเดิม 

ส่วนเทคนิคการผ่าตดัแปลงเพศท่ีเป็นการผ่าตดัแปลงเพศชายเป็นหญิง  สามารถแบ่งตาม
เทคนิคการสร้างช่องคลอดใหม่ได ้4 วธีิดงัน้ี 

เทคนิคท่ี 1 เทคนิคการสร้างช่องคลอดโดยใชผ้ิวหนงัจากองคชาต (SRS 1) เป็นการน าเอา
ผิวหนังขององคชาตสอดกลบัเขา้ไปตกแต่งท าเป็นช่องคลอด ซ่ึงเป็นวิธีท่ีท าได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
ภาวะแทรกซอ้นต ่า ศลัยแพทยนิ์ยมใชเ้ทคนิคน้ีในการผา่ตดัแปลงเพศกนัอยา่งแพร่หลาย 

เทคนิคท่ี 2 เทคนิคการสร้างช่องคลอดโดยใช้ผิวหนงัจากองคชาต และจากผิวหนงัจากถุง
อณัฑะหรือจากท่ีอ่ืนๆ มาท าเป็นผนังช่องคลอด (SRS 2) เทคนิคการผา่ตดัแปลงเพศน้ีเกิดจากการ
น าเอาผิวหนังจากองคชาตแล้วต่อด้วยผิวหนังจากถุงอณัฑะมาเลาะให้มีผิวหนังบางๆ ไปท าเป็น
ผิวหนงัหุ้มผนงัช่องคลอด เพื่อเพิ่มความลึกของช่องคลอด ให้ไดต้ามท่ีตอ้งการและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน ถ้าต่อผิวหนังจากถุงอัณฑะแล้วยงัได้ความลึกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูผ้่าตัด 
ศลัยแพทยต์กแต่งอาจจะพิจารณาน าผิวหนงัจากท่ีอ่ืนๆ เช่น ตน้ขา  ขาหนีบ หน้าทอ้ง มาเพิ่มเป็น
ผนงัของช่องคลอดใหค้วามลึกเพิ่มอีกก็ได ้

เทคนิคท่ี 3 เทคนิคการสร้างช่องคลอดโดยใช้ล าไส้ใหญ่ท าเป็นผนงัช่องคลอด การผ่าตดั
แปลงเพศดว้ยเทคนิคน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความเป็นหญิงสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด เพราะล าไส้
ใหญ่จะมีน ้ าหล่อล่ืนตามธรรมชาติ หรือ เป็นการผา่ตดัเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้เคยผ่าตดัแปลงเพศมาแลว้ 
ช่องคลอดตีบตนั ไม่สามารถร่วมเพศได ้โดยน าล าไส้ใหญ่บางส่วน ประมาณ 7-8 น้ิว มาสร้างเป็น
ผนงัช่องคลอด ท่ีโรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล มีเทคนิคในการน าล าไส้ใหญ่มาเป็นผนงัช่อง
คลอด อยู ่2 เทคนิค ไดแ้ก่ 
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แบบเปิดแผลหน้าทอ้ง (Open Technique) จะมีรอยแผลตามขอบบิกิน่ี ดา้นซ้ายของคนไข้
ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ล าไส้ใหญ่ท่ีน ามาท าเป็นผนงัช่องคลอด ยาวประมาณ 7-8 น้ิว โดยจะมี
เส้นเลือดและเส้นประสาทมาหล่อเล้ียงดว้ย ระยะเวลาในการผา่ตดัประมาณ 7 ชัว่โมง 

แบบใช้กลอ้ง (Laparoscopic Technique) เทคนิคน้ีเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุด ท่ีมีการน าล าไส้
ใหญ่มาท าเป็นผนงัช่องคลอดโดยปราศจากแผลเป็นท่ีหนา้ทอ้ง โดยใชเ้คร่ืองมือพิเศษ ในการผา่ตดั 
สามารถตดัล าไส้มาท าเป็นผนงัช่องคลอดไดย้าว 7-8 น้ิว การผา่ตดัใชเ้วลาประมาณ 7 ชัว่โมง  

เทคนิคท่ี 4 เทคนิคการสร้างช่องคลอดโดยใช้ ผนงัหน้าทอ้งร่วมกบั ผิวหนังจากองคชาต 
(Penile-Peritoneal Vaginoplasty) SRS –PPV เป็นการผ่าตัดแปลงเพศท่ี เป็น เทคนิคใหม่ โดย
ผสมผสานระหวา่งการน าเอาผิวหนงัจากองคชาต และเน้ือเยือ่จากผนงัหนา้ทอ้งดา้นใน (Peritoneal) 
ดึงลงมาต่อกนั เพื่อท าช่องคลอดเทียม การผ่าตดัเอาผนังหน้าทอ้งด้านในออกมา มี 2 วิธีคือ การ
ผ่าตดัดว้ยกลอ้ง (Laparoscope Method) จะนิยมมากกว่าเพราะไม่มีแผลเป็นการผ่าตดัดว้ยการเปิด
หนา้ทอ้ง (Open Method)  

ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทยแ์สดงความคิดเห็นท่ีมีทศันะสะทอ้นให้เห็น
วา่ เทคนิควิธีการในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีส่วนช่วยให้ความส าเร็จในการผา่ตดัส่งผลให้
เป็นสมบูรณ์ ดงัท่ีกล่าววา่ “เทคนิคแต่ละวิธีเหมาะกบัผูรั้บการผ่าตดัแต่ละคน เพราะสรีระร่างกาย
ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั บางวิธีเหมาะกบับางคนมากกว่าอีกคน แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือเร่ืองของ
ความปลอดภยัและความพึงพอใจของผูรั้บการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมากกวา่ ซ่ึงหมอเองก็รู้สึก
ดีในความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างแสดงความ
คิดเห็นในลกัษณะเดียวกนัท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ วิธีการและเทคนิคในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
นั้นมีความส าคญัอยูบ่า้งก็ตามแต่ส่ิงท่ีส าคญักวา่คือ การเปล่ียนเพศสรีระจากชายเป็นหญิงท่ีสมบูรณ์ 
อาทิ  “ความรู้สึกท่ีดีท่ีสุดในชีวิตก็คือ การท่ีนอ้งสามารถเปล่ียนจากความเป็นชายให้กลายเป็นหญิง
ทัว่ไปค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ “ความสุขของฉันคือ
การเป็นผูห้ญิงทั้งกายและใจจ๊ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 5, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ 
“กวา่จะเป็นอยา่งท่ีเห็นมนัทรมานทางกายมามาก แต่ก็นอ้ยกวา่ความรู้สึกเจบ็ทางใจ ถา้ยงัเป็นแบบท่ี
เกิดมา ฉนัเช่ือวา่ ฉนัเปล่ียนมนัได ้เทคโนโลยช่ีวยฉนัได”้ (ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 
11 มิถุนายน 2563) 

ดงันั้น จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ทศันคติต่อการเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศต่อการรับบริการนั้น จากทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการนั้นสะทอ้นไปในทางเดียวกนัว่า 
ผูรั้บบริการตอ้งมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและโดยเฉพาะจิตใจต่อการรับบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ โดยต่างตระหนกัถึงความส าคญัของความส าเร็จจากการศลัยกรรมท่ีมีความปลอดภยัและ
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เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ ขณะท่ีขั้นตอนในการศัลยกรรมต่างก็มีลักษณะเดียวกันในทุก
สถานพยาบาล 
 

 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  
 ปัจจยัการจดัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร และ
การจดัการการตลาด ลว้นเป็นประเด็นท่ีส าคญัในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับ
บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งน้ีจากผลการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ต่างแสดงความคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ  ดา้นนโยบายภาครัฐนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์สะทอ้น
ความคิดเห็น เช่น “ชอบท่ีน่ีเพราะหมอเก่ง พยาบาลใจดีจ๊ะ อีกอยา่งหมอท าทุกอยา่งตามท่ีกฎหมาย
ควบคุมจ๊ะ หนูเห็นหมอกับพยาบาลมักพูดว่าต้องท าด้วยความรอบคอบ เด๋ียวโดนฟ้องได้” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 5, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ “ฉนัวา่ ท่ีน่ีดีทุกอยา่ง ท าตามทุก
ขั้นทุกตอนตามกฎหมาย หมอท่ีน่ีระวงัมากเร่ืองน้ี และทุกๆ ท่ีก็พอๆ กนัทั้งเร่ืองค่าใชจ่้าย และการ
บริการ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) ส่วนดา้นภาพลกัษณ์องค์กร 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านมองว่า “หนูคิดว่าความช านาญของหมอเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้หนู
ตดัสินใจเลือกมาใชบ้ริการท่ีน่ี หมอท่ีน่ีเก่งค่ะน่าจะท ามาเป็นพนัเคสแลว้มัง๊คะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 
1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “ฉันคิดว่าน่าจะเป็นหมอค่ะ แต่เร่ืองเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ก็ส าคัญค่ะ อาคารท่ีน่ีก็ดูสะอาดทันสมัยดี อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ดูน่าเช่ือถือค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “หนูชอบท่ีน่ีค่ะ พี่ ท่ีท  างานก็
แนะน ามาท่ีน่ี แกบอกวา่หมอเก่ง ท่ีพกัดีค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 3, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 
2563) รวมทั้งดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์สะทอ้นความคิดท่ีน่าสนใจว่า 
“พี่วา่น่าจะเป็นเร่ืองระบบการดูแลภายในโรงพยาบาลทั้งหมดนะค่ะ ทั้งหมอ พยาบาล ระบบการจดั
ท่ีพกั เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้การอ านวยความสะดวกค่ะ ก็หาขอ้มูลน่าดู สุดทา้ยเลือกท่ีน่ี ก็ไม่ผิดหวงั
จริงๆ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 6, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “ตดัสินใจมาท่ีน่ีเพราะ
เพื่อนสนิทบอกวา่ดีค่ะ ท่ีน่ีดีทุกอยา่งทั้งคนทั้งสถานท่ี ระบบก็ดี เราพกัไดอ้ยา่งเต็มท่ีหลงัผา่ตดัค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 9, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) หรือ “มาตรฐานท่ีน่ีดีมาก ทุกขั้นตอน
มีความน่าเช่ือถือ ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงจนเกินไป” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 10, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 
มิถุนายน 2563) และด้านการจดัการการตลาดนั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์อธิบายว่า “ค่าใช้จ่ายท่ีน่ีไม่สูง
จนเกินไปค่ะ ส่วนเร่ืองหมอก็เหมือนๆ กนัทุกท่ี เพราะก่อนจะมาท าก็ศึกษาเยอะมากค่ะ วา่ท่ีไหนดี 
ไม่ดียงัไง” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ“ก่อนจะมาท าท่ีน่ี ก็ดู
แล้วดูอีก แต่กว่าจะเลือกท่ีน่ี เห็นการโฆษณาในเน็ตก็เลยลองมาคุยดู เพราะก่อนหน้าท่ีก็เคยมา
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ท าศัลยกรรมหน้าอกแล้ว ก็ดูดีเลยมั่นใจ ก็ เลยตัดสินใจท าท่ี น่ี  คุณหมอใจดีและน่ารักมาก” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 8, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) 
 ดงันั้น จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นเก่ียวขอ้งกบั ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และ
การจดัการการตลาด มากกว่านโยบายภาครัฐ เน่ืองจากความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศนัน่ใหค้วามส าคญักบักระบวนการและขั้นตอนของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ทั้งในดา้นความพึงพอใจและความปลอดภยั 
 

ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐกบัการตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ผลการสัมภาษณ์สะทอ้นให้เห็นในภาพรวมวา่ ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจ

เขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมีความส าคญัในดา้นกฎหมายซ่ึงเป็นผลกระทบหลงั
การรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ต่างแสดงทศันะคลา้ยคลึงกนัของ
แพทยแ์ละพยาบาลท่ีระมดัระวงัในการท างานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณแพทย ์
และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีบุคลากรทางการแพทยท์่านหน่ึงกล่าววา่ “เราจ าเป็นตอ้งท าตาม
หลกัจรรยาบรรณ และเง่ือนไขต่างๆ หรือขอ้กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพราะการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศไม่ใช่เร่ืองเล็กๆ เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงชีวิตของคนๆ หน่ึงตลอดไป หลาย
เร่ืองกฎหมายก็ยงัไม่กลา้ให้สิทธิแก่ผูป่้วยหรือผูรั้บการแปลงเพศท่ีสมบูรณ์แลว้ เพราะมนัมีเง่ือนไข
อีกมาก กบัคนท่ีผ่าตดัแปลงเพศแล้ว” และอีกท่านก็กล่าวว่า “การแปลงเพศตอ้งด าเนินการอย่าง
รอบคอบ ตอ้งไม่ผิดเง่ือนไข หรือกฎหมาย เพราะเป็นการป้องกนัปัญหาหลายๆ เร่ืองทั้งก่อนและ
หลงัการผา่ตดั” ซ่ึงในมุมมองของผูรั้บบริการเองก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับุคลากรทางการแพทยท์ั้ง
ในดา้นการสนบัสนุนและการยอมรับเง่ือนไขเชิงนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ อาทิ “หนูเห็นว่าหมอเอง พยาบาลต่างระมดัระวงัเร่ืองการท าผิดกฎหมายตลอดการ
ให้บริการค่ะ โดยหมอมกัช้ีแจงรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือ
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “พี่คิดวา่ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแปลงเพศนั้นมีผลต่อการท างานของ
ทั้งโรงพยาบาล เพราะใครๆ ก็กลวัวา่จะโดนฟ้องถา้ท าไม่ดี ไม่เป็นท่ีพอใจกบัคนไข”้ (ผูรั้บบริการ
ท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “โรงพยาบาลเขม้งวดในการท างานของหมอ
มาก คงกลวัวา่จะท าผิดกฎหมาย เพราะการผา่ตดัแปลงเพศน่ีเร่ืองใหญ่มาก อาจกลวัโดนฟ้องได ้ถา้
ท าไม่ถูกตอ้ง” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563)  หรือ “ทุกอยา่งเป็นไป
ตามกฎหมาย ตามระเบียบของสาธารณสุขเลยค่ะ ฉนัเองก็กลวันะวา่จะโดนคลินิกเถ่ือนโรงพยาบาล
เถ่ือน เลยศึกษาน่าดู ท่ีน่ีก็เป็นไปตามท่ีคิดทุกเร่ือง” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 
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มิถุนายน 2563) หรือ “เป็นส่ิงเรารู้สึกไดว้า่สบายใจ เพราะหมอต่างก็ท างานตามระเบียบแบบแผน
ของโรงพยาบาล ทั้งหมอทั้งพยาบาลลว้นท างานตามจรรยาบรรณของตวัเอง” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 9, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาส าคญัของผูรั้บบริการนั้นคือวิถีการด าเนินชีวิตท่ีขาดการยอมรับอยา่ง
เป็นทางการตามกฎหมาย ดงัท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์หลายรายมองวา่ ตนเองมีสรีระทางร่างกายเป็นผูห้ญิงท่ี
สมบูรณ์ แต่ขดักับการรับรองตามกฎหมายซ่ึงส่งผลกระทบต่อการได้รับสิทธิบางประการตาม
กฎหมาย เช่น “ทุกอยา่งเป็นไปตามระบบดีนะ เป็นไปตามขั้นตอนทุกเร่ือง โรงพยาบาลอ่ืนๆ ก็คง
คลา้ยๆ กนั แต่เร่ืองกฎหมายน่ีส าคญัตอนหลงัผ่าตดัแลว้มากกว่า ไปไหนมาไหนท าอะไรเหมือน
เป็นตวัตลก บตัรประชาชนกบัสภาพตอนน้ีมนัขดักนั” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 5, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 
มิถุนายน 2563) หรือ “พี่วา่การผา่ตดัท่ีเกิดข้ึนมนัสมบูรณ์ทุกอยา่งนะคะ แต่ท่ีไม่สมบูรณ์ก็ตอนหลงั
ผา่น่ีละ ยิ่งไปต่างประเทศยิ่งล าบาก ค าน าหนา้เป็นนายแต่ร่างกายเป็นนางสาว วุน่ไปหมด น่าแกไ้ข
เร่ืองน้ี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 6, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “ทุกอยา่งเรียบร้อยดีค่ะ 
แต่ท่ีไม่ค่อยเรียบร้อยน่าจะเก่ียวกบักฎหมายหลงัผา่ตดัมากกวา่ ค  าน าหนา้ยงัเป็นชาย มนัขดักบัเพศ
สภาพตอนน้ีมากเลยค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 10, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) 

ดงันั้นจากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจเขา้
รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมีความส าคญัในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเป็น
เหมือนกรอบก าหนดการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์โดยช่วยเป็นบรรทดัฐานในการท างาน
ท่ีลดปัญหาการร้องเรียน รวมทั้งช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการเป็นอย่างดี ทั้งน้ีผลกระทบ
ทางดา้นกฎหมายตามทศันคติของผูรั้บบริการนั้นส่งผลกระทบทางตรงหลงัการรับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศแลว้ เน่ืองจากผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ตอ้งการเปล่ียนค าน าหน้า
นามให้สอดคล้องกับเพศสภาพของตนเองในปัจจุบัน ซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นว่า นโยบายภาครัฐเน้น
ความส าคัญของการควบคุมก าหับการด าเนินการในกระบวนการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
มากกวา่ความตระหนกัต่อผลกระทบหลงัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของผูรั้บบริการ 
 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์องค์กรกบัการตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  
ผลการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นในภาพรวมว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรกับการ

ตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมีความส าคญัเพราะช่วยสร้างความมัน่ใจใน
การเข้ารับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของผูใ้ห้บริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงประกอบดว้ย ทีมแพทยแ์ละพยาบาล อาทิ “กวา่หนูจะมาถึงขั้นน้ี หนูศึกษามา
เยอะมากเลยค่ะ ภาพลกัษณ์ของหมอ ของโรงพยาบาลน่ีส าคญัมากๆ เลยค่ะ ไม่งั้นหนูไม่กลา้ท า” 
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(ผูรั้บบริการท่านท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “ฉันทั้งพูดทั้งคุยกบัคนมาเยอะ 
ถามรุ่นพี่รุ่นนอ้งนบัไม่ถว้นวา่ท าท่ีไหนดี หลายคนบอกทุกท่ีเหมือนๆ กนั แต่ท่ีเลือกท่ีน่ีเพราะหมอ
พูดดี เอาใจใส่เราดีมาก” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “หนู
อยากเป็นผูห้ญิงมาตั้งแต่เด็ก พอมาเจอหมอ เจอพยาบาลท่ีน่ี ทุกคนโอเคมากเลย หนูมัน่ใจว่าท่ีน่ี
น่าจะช่วยหนูได”้ (ผูรั้บบริการท่านท่ี 3, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) หรือ “ท่ีโรงพยาบาล
น้ีดงัเร่ืองผ่าตดัแปลงเพศมานานหลายสิบปี เลยค่อนขา้งมัน่ใจกบัท่ีน่ีมาก” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 5, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ “เร่ืองแปลงเพศน้ีมนัไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ นะคะ พี่ศึกษา 
คน้ขอ้มูล ดูประวติัโรงพยาบาลอยู่นานเลยนะค่ะ แต่ก็มัน่ใจท่ีโรงพยาบาลน้ี เพราะมีหมอแก่งๆ 
หลายคนเลยค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 6, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “บางคนอาจ
กลัวท่ีจะผ่าตัด แต่ตัวเองไม่กลัวเพราะเห็นหมอรับประกันก็มั่นใจว่าเราจะผ่านมันไปได้ค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 9, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563)  เป็นตน้  

จากทศันะของผูรั้บบริการขา้งตน้สอดคลอ้งกบับุคลากรทางการแพทยท่ี์ตระหนกัว่า การ
สร้างภาพลกัษณ์ถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่จนเกิดเป็นแรงจุ.ใจให้ตดัสินใจ
เขา้รับบริการแก่ผูรั้บบริการ เช่น “โรงพยาบาลเราเขม้แข็งเร่ืองภาพลกัษณ์มาก หมอเก่ง พยาบาล
น่ารัก บุคลากรเป็นมิตร เทคนิคดี และปลอดภยั ถือเป็นหวัใจส าคญัในการเชิญชวนทุกคนให้เขา้มา
รับบริการ” หรือ “ทุกท่ีเหมือนกัน เร่ืองความปลอดภยั เร่ืองคุณภาพหมอพยาบาลเป็นเร่ืองท่ีทุก
โรงพยาบาล ทุกคลินิกต่างก็ใชเ้ป็นประเด็นในการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูป่้วย” 

อยา่งไรก็ตามประเด็นส าคญัท่ีนบัเป็นปัจจยัจูงใจให้เกิดการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีนั้น
เกิดจากขอ้มูลท่ีรับรู้ผ่านส่ือสาธารณะในระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคลหรือผูท่ี้เคยผ่านการรับ
บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมาแลว้ อาทิ “หาขอ้มูลมาเยอะค่ะ เปิดเน็ตมาเจอท่ีน่ีบ่อยเลยคิดวา่ 
น่าจะมัน่ใจไดว้่าท่ีน่ีโอเคสุด” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ 
“การบริการท่ีน่ีข้ึนช่ือเลยค่ะ ฟังหลายคนชมมา ก็เลยตดัสินใจเลือกท่ีน่ี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “พอมาใชบ้ริการ ก็เจอหมอ เจอพยาบาล เจอเคร่ืองมือ
เหมือนกบัท่ีก่อนหน้าน้ีเคยฟังมา มนัเลยมัน่ใจท่ีจะบอกต่อเหมือนท่ีเคยได้ยินมาก่อนหน้าน้ีว่าดี
จริงๆ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 8, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “กวา่จะมัน่ใจไดว้่าท่ีน่ีดี 
ต้องถามคนเยอะแยะ ต้องหาข้อมูลมาก แต่ท้ายสุดก็โอเคอย่างท่ีคิด” (ผู ้รับบริการท่านท่ี 10, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) เป็นตน้ 

ดงันั้น จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีดีมีความส าคญัต่อการสร้างความ
เช่ือมัน่ของผูรั้บบริการ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ของความช านาญและประสบการณ์ของแพทยผ์ูท้  า
การผ่าตดั การบริการท่ีดีจากพยาบาลและแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล ขณะเดียวกนัปัจจยัจูงใจให้
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เกิดการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีนั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีรับรู้ผ่านส่ือสาธารณะในระบบอินเทอร์เน็ต
และส่ือบุคคลหรือผูท่ี้เคยผา่นการรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมาแลว้ 
 

ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรกับการตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

ผลการสัมภาษณ์ปัจจยัดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นสะทอ้นให้เห็นว่า ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนทั้งองคาพยพของของโรงพยาบาลให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการใน
ฐานะลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจไดดี้ กล่าวคือ บุคลากรทางการแพทยต่์างเห็นวา่ การจดัการคุณภาพ
ทัว่ทั้งองคก์รเป็นการสร้างความมัน่ใจท่ีส าคญัแก่ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพราะถือ
เป็นรากฐานการให้บริการไปพร้อมกนั อาทิ “ทุกแผนกของโรงพยาบาลตอ้งเอ้ือแก่ผูป่้วย เพราะทุก
คนตอ้งประทบัใจกบัการท างานของบุคลากรในทุกระดบั รอยยิม้จึงเป็นส่ิงท่ีเห็นไดง่้ายท่ีน่ี ขณะท่ี
การบริการท่ีตอ้งมีการประสานงานต่างๆ ตอ้งไม่ท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกยุ่งยาก หรือล าบากใจ ห้ิว
กระเป๋าใบเดียว มาคนเดียวก็มาอยู่กบัเราไดอ้ย่างสบายใจ” หรือทุกส่วนงานของโรงพยาบาลตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการของทุกคน เราเน้นความพึงพอใจจากการรับบริการท่ีดี ขั้นตอนต่างๆ ไม่
ตอ้งยุง่ยาก” เป็นตน้  

นอกจากน้ีผูรั้บบริการโดยรวมต่างมีทศันคติคลา้ยคลึงกนั อาทิ “หนูยอมรับค่ะว่า ระบบ
โรงพยาบาลน้ีดีมาก ติดต่ออะไรก็ง่ายค่ะ ไม่ยุง่ยากอะไร แสดงวา่ผูบ้ริหารท่ีน่ีเก่ง” (ผูรั้บบริการท่าน
ท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “พี่วา่ระบบโรงพยาบาลน้ีดีนะ สงสัยผูบ้ริหารใส่ใจ
เร่ืองงานระบบมากพอ เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2563) หรือ “การดูแลของท่ีน่ีน่าจะดีนะ หมอก็ดี พยาบาล เจา้หนา้ท่ีก็ดี คิดวา่เจา้ของน่าจะ
ควบคุมดูแลเต็มท่ี น่าจะใกล้ชิดกับบุคลากรในองค์กรอยู่ บางวนัเห็นเดินทักทายลูกน้องอยู่” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ “ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
จ าเป็นตอ้งใส่ใจเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการให้มากนะ เพราะไม่เช่นนั้นลูกคา้ผวาแน่ ถา้ผา่ตดัแลว้ไม่
เป็นไปตามท่ีคิด” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 8, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “การลงทุนใน
เร่ืองเคร่ืองมือแพทยน่ี์ส าคญัมากนะ เพราะนอกจากสร้างความเช่ือมัน่กบัคนไขแ้ลว้ หมอ พยาบาลก็
ท างานสะดวกและไดผ้ลดีไปดว้ย มนัสะทอ้นให้เห็นวา่เป็นโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ” (ผูรั้บบริการ
ท่านท่ี 9, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) 
 นอกจากน้ี ยงัพบว่า ระบบการท างานและระบบอ านวยความสะดวกท่ีมีการลดขั้นตอน 
หรือเอ้ือต่อการรับบริการนั้นมีความส าคญัท่ีสะทอ้นถึงการสร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการอยา่ง
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มาก ดงัท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ “ทุกท่ีในโรงพยาบาลมีป้าย สัญลกัษณ์ ติดอธิบายขั้นตอน
ตลอด สะดวกสบายกบัผูใ้ชบ้ริการมาก ยิง่ในช่วงผา่ตดัไปไหนไม่ไดส้ะดวก เจา้หนา้ท่ี พยาบาลดูแล
ดีมากค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 3, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) หรือ “หนูชอบท่ีโรพยาบาลน้ี
นะ ดูแล้วทุกคนสนิทกันดี นอนหลายคืนก็เห็นทุกคนยิ้มแยม้แจ่มใสดี ท่าทางผูบ้ริหารดูแลดี” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 5, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) หรือ “ทุกอย่างดูเป็นระบบ เป็นขั้น 
เป็นตอน เป็นหลกัเป็นเกณฑ์ เราก็เดินตามท่ีเขาบอกอยา่งเป็นระบบไปดว้ย” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 6, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “คิดวา่ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลน้ีค่ะ มาใช้
บริการแลว้ประทบัใจ ไม่วุ่นวายอย่างท่ีคิดก่อนหน้า” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 
มิถุนายน 2563) หรือ “ทุกอย่างท่ีน่ีสมบูรณ์แบบมาก มีระบบการท างานท่ีดีตอบโจทยลู์กคา้อยา่งดี 
โดยเฉพาะผูใ้ห้บริการท าหนา้ท่ีไดดี้ หมอทุกคนน่ารักมาก ยิม้แยม้แจ่มใสดี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 10, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) เป็นตน้ 

ดงันั้น จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ ผลการสัมภาษณ์ปัจจยัดา้นการจดัการคุณภาพ
ทัว่ทั้งองค์กรกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้น ผูบ้ริหารโรงพยาบาลมี
ส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนทั้งองคาพยพของของโรงพยาบาลให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการในฐานะลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจไดดี้ โดยเฉพาะการสร้างความเช่ือมัน่และเขา้ใจ
ระบบงานในโรงพยาบาลแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งสอดประสาน กระทัง่สามารถสร้างงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
คนไขใ้นฐานะผูรั้บบริการหรือลูกค้าจนเกิดความพึงพอใจตามมาได้ โดยเฉพาะระบบการท างาน
และระบบอ านวยความสะดวกท่ีมีการลดขั้นตอน หรือเอ้ือต่อการรับบริการนั้นมีความส าคญัท่ี
สะทอ้นถึงการสร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการอยา่งมาก เพราะถือเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีส าคญั 
เน่ืองจากผูรั้บบริการบางกลุ่มเขา้รับบริการเพียงล าพงั หรือมีบุคคลใกลชิ้ดเขา้ดูแลในช่วงรักษาตวั
ไม่สะดวกนกั การอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ จากบุคลากรทางการแพทยใ์นแต่ละหน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจึงช่วยสร้างภาพลกัษณ์ของการให้บริการท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นท่ีประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ
อยา่งยิง่ ซ่ึงน าไปสู่การบอกต่อได ้
 

ปัจจัยด้านการจัดการการตลาดกบัการตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ผลการสัมภาษณ์ปัจจยัด้านการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศนั้ นสะท้อนให้เห็นว่า การบริการ อัตราค่าบริการ สถานท่ีให้บริการหรือ
โรงพยาบาล รวมทั้ งการส่งเสริมการตลาดนั้ นมีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัย ดังพบว่า ผู ้ให้
สัมภาษณ์มีทศันคติดงัน้ี  
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 ดา้นการบริการ มีผูรั้บบริการแสดงทศันะท่ียอมรับวา่การให้บริการท่ีดีของสถานพยาบาล
นั้นมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ อาทิ “หนูว่าภาพลกัษณ์น่ีส าคญักบัการให้บริการ
ของโรงพยาบาลนะ ภาพลักษณ์การบริการท่ีดีของโรงพยาบาลท าให้หนูกล้าตัดสินใจมาท่ีน่ี 
ช่ือเสียงหมอน่ีส าคญัมากๆ เลยนะตามความคิดของหนู” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 3, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 9 
มิถุนายน 2563) หรือ “สนใจเลือกมาผา่ท่ีโรงพยาบาลน้ีก็เพราะ เพื่อนแนะน ามา บอกวา่หมอท่ีน่ีเก่ง 
โรงพยาบาลส่วนอ่ืน ๆ ก็บริการดี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
หรือ “ทุกอยา่งท่ีโรงพยาบาลน้ีเป็นไปอยา่งท่ีสืบคน้ในกูเก้ิลมา บริการโอเค ผลผา่ตดัก็เรียบร้อย เจ็บ
แต่จบคร้ังเดียว รู้สึกดีคุม้ค่ากบัค่าใช้จ่าย” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 10, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 
2563) เป็นตน้  

ในดา้นอตัราค่าบริการนั้น ผูรั้บบริการตระหนกัว่า ค่าใชจ่้ายในแต่ละสถานพยาบาลดา้นน้ี
ต่างใกลเ้คียงกนั เช่น “เร่ืองค่าใช้จ่ายนั้นหนูว่าพอๆ กนัทุกท่ี แตกต่างกนัไม่ก่ีหม่ืนบาท ส่วนเร่ือง
สถานท่ีน่ีน่ีก็พอๆ กนั บางแห่งเป็นคลินิกแต่ก็มาเช่าโรงพยาบาลท่ีหนูผา่ตดันั้นท าการผ่าตดั ส่วน
เร่ืองอ่ืนๆ หนูวา่ก็พอๆ กนัทั้งหมด ยคุน้ีแข่งกนัท่ีความเช่ือมัน่กบัความพอใจเป็นท่ีตั้ง” (ผูรั้บบริการ
ท่านท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) 

ส่วนดา้นสถานท่ีให้บริการหรือโรงพยาบาล ผูรั้บบริการสะทอ้นให้เห็นว่า สถานพยาบาล
ตอ้งมีความพร้อมในทุกดา้น เช่น “โรงพยาบาลน้ีมีช่ือเสียงมายาวนานมาก มนัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี
เลยกลา้มาผ่าท่ีน่ี หมอก็เก่งจริงๆ หลงัผ่าเปิดมาแลว้มนัใช่อย่างท่ีคิดเลย สถานท่ีพกัก็โอเค เพราะ
ตอ้งนอนท่ีน่ีหลายวนั ภาพรวมดูดีอยู”่ (ผูรั้บบริการท่านท่ี 8, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563)  
รวมทั้งดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ผูรั้บบริการมองว่ามีส าคญัในการกระตุน้ให้กลา้ตดัสินใจเขา้
รับบริการ เช่น “พี่วา่นะ ทุกโรงพยาบาลก็พอๆ กนัทุกดา้น พี่เรียนการตลาดมา พี่วา่ไม่ต่างกนันะ แต่
ท่ีน่ีโฆษณาแบบปากต่อปากไดดี้” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ 
“ฉันวา่ โรงพยาบาลมีโปรโมชัน่ประเภทถา้ท าศลัยกรรมอยา่งอ่ืนก่อนผา่ตดัแปลงเพศก็น่าจะดึงดูด
ลูกคา้ไดเ้ยอะนะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) 

นอกจากน้ี ในมุมมองของบุคลากรทางการแพทยต่์างตระหนกัวา่ กิจกรรมทางการตลาดใน
ทุกด้านล้วนมีความส าคญัทุกด้าน โดยมองว่าการส่งเสริมการตลาดท่ีดีท่ีสุดก็คือ การสร้างความ
เช่ือมัน่จากกลุ่มลูกคา้ดว้ยกนัเองผา่นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ ดงัเช่น “ผูป่้วย
เก่าหรือลูกคา้เก่าท่ียอมรับในผลการผ่าตดั หรือมีความพึงพอใจหลงัการผ่าตดัส าเร็จมกัชวนผูป่้วย
รายใหม่เขา้รับบริการเสมอ เรามีจุดแข็งด้านน้ี” หรือ “ทุกโรงพยาบาลน่าจะคล้ายนัในเร่ืองน้ี ผูท่ี้
ผา่ตดัแลว้มกัชวนรายใหม่ๆ ให้มาผ่ากนัท่ีน่ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เพราะลงโฆษณายงัไงก็สู้แบบ
ปากต่อปากไม่ได”้ 
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ดงันั้น จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจ
เขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้น ไก้แก่ การบริการ อตัราค่าบริการ สถานท่ีให้บริการ
หรือโรงพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัหลายปัจจยั โดยเฉพาะเร่ือง
ของภาพลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงประสบการณ์และความช านาญของแพทยผ์ู ้ให้บริการ คุณภาพในการ
บริการอ่ืนๆ ทั้งจากบุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง สถานท่ีพกัฟ้ืน และการส่งเสริมการตลาดซ่ึง
ลว้นช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจเขา้รับบริการ  
 

การจัดการสถานพยาบาลที่มีประสิทธิผลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทย 
 ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนับเป็นภาพสะท้อนถึง
ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารจดัการท่ีส าคญั หรือเป็นการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  

ดังพบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีทัศนะท่ียอมรับว่า การสร้างความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุด เพราะถือเป็นความส าเร็จใน
กระบวนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแต่ละราย โดยบุคลากรทางการแพทยท์่านหน่ึงกล่าววา่ “ส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูป่้วยแต่ละรายคือ เราสามารถท าให้เขากลายเป็นผูห้ญิงท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได”้ ทั้งน้ีจากผลการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างแสดงความคิดเห็น
ในลกัษณะเดียวกนั เช่น “หนูมีความสุขตั้งแต่หนูฟ้ืนจากการผา่ตดัค่ะ หนูช่ืนชมคุณหมอท่ีเนรมิตส่ิง
ท่ีหนูรอคอยมานานแลว้ค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “พี่คิด
เสมอวา่ พี่ตอ้งมีวนัน้ีให้ได ้พี่ไดชี้วิตใหม่ท่ีหนูรอคอยมานานแสนนานนบัสิบๆ ปี หนูเลือกไม่ผิด
ท่ีมาท่ีน่ี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ“หนูชอบท่ีน่ีค่ะ หมอท่ีน่ี
เก่งมากค่ะ แกช่วยตดัส่ิงท่ีเป็นปัญหาในชีวิตของหนูออกไป หมอท าให้หนูเป็นผูห้ญิงจริงๆ ค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 3, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) หรือ “ถึงแมต้อ้งเสียเงินมากมาย แต่ก็
คุม้กบัทุกความรู้สึกท่ีไดเ้ป็นผูห้ญิงจริงๆ ค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 
2563) หรือ “ฉันพอใจจนบอกไม่ถูกค่ะหลังจากท่ีผ่าตดัส าเร็จแล้ว เจ็บแต่จบด้วยความสุขค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “ทุกอย่างท่ีน่ีสมบูรณ์แบบ ผล
การผ่าตดัเป็นท่ีพึงพอใจท่ีสุดค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 10, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) 
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ียงัพบว่า การบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจมีส่วนส าคญัท่ีน าไปสู่การ
ประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาแบบการบอกต่อถึงคุณภาพในการให้บริการท่ีเกิดจากความพึง
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พอใจนั้น อาทิ “อยากแนะน าให้ทุกคนท่ีอยากเปล่ียนชีวิต ให้มาปรึกษาหมอท่ีน่ี ท่ีน่ีพร้อมทุกอยา่ง 
มีความสุขไดเ้พราะท่ีน่ี” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 8, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ “ท่ีน่ี
สร้างความสุขทั้งกายและใจให้เราไดดี้เลยค่ะ หมอ พยาบาล น่ารัก เคร่ืองมือก็ดี สมบูรณ์แบบทุก
อยา่ง” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 9, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) เป็นตน้ 

ดงันั้น จากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ ความพึงพอใจต่อการเขา้รับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศนับเป็นภาพสะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง
สามารถสะท้อนถึงผลส าเร็จจากการยอมรับในคุณภาพในการให้บ ริการจนน าไปสู่การ
ประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาแบบการบอกต่อถึงคุณภาพในการให้บริการท่ีเกิดจากความพึง
พอใจนั้น 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาการจัดการสถานพยาบาล   
 ผลการสัมภาษณ์ในประเด็นข้อเสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาล  อัน
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการจดัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพ
ทัว่ทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งน้ีผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศต่างแสดงความคิดเห็นในลกัษณะคลา้ยคลึง ดงัน้ี  

ประการแรก การให้ความส าคญักบัการพกัฟ้ืนท่ีมีระยะเวลาสั้นลง อาทิ “หนูคิดวา่น่าศึกษา
ถึงวิธีการหรือเทคนิคท่ีท าใหค้นไขพ้กัฟ้ืนนอ้ยท่ีสุดค่ะ รวมทั้งปัญหาเร่ืองผลขา้งเคียงให้มีนอ้ยท่ีสุด
ค่ะ ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ หนูวา่ดีอยูแ่ลว้” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 1, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ 
“อยากบอกวา่เร่ืองผลการผา่ตดันั้นส าคญักบัคนแปลงเพศจ๊ะ เร่ืองขั้นตอนวิธีการนั้นดีทุกอยา่งแลว้ 
แต่อยากให้ปรับเร่ืองระยะเวลาพกัฟ้ืน น่ามีวิธีท่ีท  าให้คนไขแ้ปลงเพศหายไวข้ึนค่ะ แต่ก็น่าจะเป็น
เร่ืองยาก เพราะคนไขแ้ต่ละคนมีความพร้อมของร่างกายไม่เหมือนกนัจ๊ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 5, 
สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) 

ประการท่ีสอง การเป็นผูบ้ริหารองคก์รหรือผูบ้ริหารสถานพยาบาลท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น 
“อยากให้โรงพยาบาลมีสถานท่ีตั้งโรงพยาบาลท่ีท าการผา่ตดัให้ครบวงจรค่ะ คือท่ีผา่นมาติดต่อกบั
คุณหมอท่ีเปิดคลินิกเองแต่คุณหมอเช่าสถานท่ีผ่าตดัของโรงพยาบาลอีกที เลยอยากให้คุณหมอมี
โรงพยาบาลของตนเองจะท าให้น่าเช่ือถือเพิ่มข้ึนค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 4, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 10 
มิถุนายน 2563) 

ประการท่ีสาม การสร้างการยอมรับตามกฎหมายหลงัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศส าเร็จ 
เช่น “พี่คิดเสมอว่า พี่อยากเป็นผูห้ญิงให้ครบถว้น อยากให้สังคมยอมรับในส่ิงท่ีเราเป็น การแปลง
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เพศไม่ใช่ท าง่ายๆ มนัเป็นเร่ืองทั้งกายและใจ พี่ก็อยากให้ทุกคนยอมรับในทางกฎหมายด้วยค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 2, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) หรือ “หนูวา่ภาพรวมของกระบวนการ
ขั้นตอนท่ีน่ีมนัสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่มีอะไรให้ตอ้งปรับปรุง แต่ถา้ตอ้งแกจ้ริงๆ น่าจะเป็นเร่ืองของ
การยอมรับทางสังคมค่ะ เพราะหนูแปลงเพศแลว้ หนูก็อยากเป็นผูห้ญิงให้ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย
ค่ะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 3, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) หรือ “ฉนัอยากเป็นผูห้ญิงเต็มตวั 
อยากเป็นผู ้หญิงไม่ใช่แค่ ช่ือ ไม่ใช่แค่ ร่างกาย ก็ เหลือแต่การยอมรับจากกฎหมายน่ีละค่ะ” 
(ผูรั้บบริการท่านท่ี 7, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) หรือ“น่าจะปรับเร่ืองผลหลงัแปลงเพศ
มากกวา่ค่ะ อยากให้ถูกกฎหมาย ไปต่างประเทศก็ล าบากมาก โดนตรวจคนเขา้เมืองเรียกทุกคร้ังเลย
ค่ะ เรายงัเป็นเหมือนผูห้ญิงแค่ตวั แต่กฎหมายไม่รับรองนะ” (ผูรั้บบริการท่านท่ี 9, สัมภาษณ์ เม่ือ
วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) หรือ “การเป็นผูห้ญิงวา่ยากแลว้ แต่เป็นให้ถูกตอ้งน่ียากจริงๆ นะคะ ไป
เทศบาล ไปเกณฑ์ทหารเหมือนตวัประหลาดของสังคม อยากไดรั้บการรับรองจากกฎหมายวา่เป็น
ผูห้ญิงประเภทสองก็ยงัดี ท าประกนัชีวติก็มีปัญหามาก ส าหรับสาวสองแบบน้ีค่ะ” (ผูรั้บบริการท่าน
ท่ี 10, สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) เป็นตน้ 

ดงันั้นจากทั้งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ผลการสัมภาษณ์ในประเด็นขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาการจดัการสถานพยาบาล  อนัเก่ียวข้องกับปัจจยัการจดัการท่ีส าคญั ได้แก่ นโยบาย
ภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์กร การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด รวมถึง
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ ทั้งน้ีผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างแสดงความคิดเห็นในลกัษณะ
เดียวกนัวา่กระบวนการขั้นตอนโดยรวมนั้นเพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
โดยเฉพาะภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย  ทั้งน้ีนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองสถานภาพตามกฎหมายของผูผ้่านการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัหลงัการรับบริการแลว้ 
 
4.3 การบูรณาการผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ทั้ง 5 ตวัแปร 
ประกอบด้วยนโยบายภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์กร การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร การจัดการ
การตลาด และการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย พบวา่ 
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ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจยัการจดัการ ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์กร การ
จดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศ พบวา่ 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน โดยดา้นเง่ือนไขทางการเมือง และด้านเง่ือนไขทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) ทั้งน้ีเม่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะพบว่า มีความ
สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐนั้นมีความส าคญัในดา้นกฎหมาย และกฎระเบียบ
ท่ีเป็นเหมือนกรอบก าหนดการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์โดยช่วยเป็นบรรทดัฐานในการ
ท างานท่ีลดปัญหาการร้องเรียนภายหลังการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในกรณีท่ีผูรั้บบริการ
ประสบปัญหาใดๆ จากการผ่าตดั รวมทั้งช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการเป็นอย่างดีว่าการ
ด าเนินการในกระบวนการผา่ตดันั้นถูกตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ทางการแพทยท่ี์สมาคมวิชาชีพ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามผลกระทบทางด้านกฎหมายท่ีส าคญัตามทศันะของ
ผูรั้บบริการนั้นส่งผลกระทบทางตรงช่วงภายหลงัการรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแล้ว 
เน่ืองจากผูรั้บบริการท่ีผ่านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแล้วตอ้งการเปล่ียนค าน าหน้านามให้
สอดคล้องกบัเพศสภาพของตนเองในปัจจุบนั ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวถือเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้ถกเถียง
อยา่งมากในทางสังคมไทย โดยจ าเป็นตอ้งให้องคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทร่วมกบักลุ่ม 
สมาคม หรือชมรมของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และบุคลากรของสถานพยาบาลท่ี
ให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศร่วมกนัพิจารณาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีไม่พบวา่ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการในสถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทยเน่ืองจากผูท่ี้มีความประสงคเ์ขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างตระหนกั
ถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และการเงิน ผ่านการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้วย
ตนเองมาโดยตลอด อีกทั้งอตัราค่าใชจ่้ายในกระบวนการต่างๆ ของสถานพยาบาลก็ไม่แตกต่างกนั
มากนกั 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องคก์รทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการใหบ้ริการ
ท่ีดีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.76) ทั้งน้ีเม่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องค์กรกบัการตดัสินใจ
เขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะพบวา่มี
ความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีมีความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการ 
โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ของความช านาญและประสบการณ์ของแพทยผ์ูท้  าการผ่าตดั เพราะถือเป็น
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เคร่ืองยนืยนัแนวโนม้ความส าเร็จเบ้ืองตน้หลงัการผา่ตดั การบริการท่ีดีจากพยาบาลและแผนกต่างๆ 
ของโรงพยาบาล เน่ืองจากเป็นภาพสะทอ้นของความสะดวกสบายในขณะพกัฟ้ืนหลงัการผ่าตดัท่ี
ต้องใช้เวลานานหลายวนั จึงกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์องค์กรคือกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัจน
น าไปสู่การบอกต่อ หรือกล่าวไดว้่าเป็นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้เกิดลูกคา้ราย
ใหม่ในตลาดท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะ (Niche Market) ของกลุ่มผูมี้ความประสงคเ์ขา้รับการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศรายใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรทั้งภาพรวมและราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.77) ทั้งน้ีเม่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รกบัการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จะพบว่ามีความสอดคล้องกนั กล่าวคือ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนทั้ ง
องคาพยพของของโรงพยาบาลให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการในฐานะลูกคา้
จนเกิดความพึงพอใจไดดี้ โดยเฉพาะการสร้างความเช่ือมัน่และเขา้ใจระบบงานในโรงพยาบาลแก่
บุคลากรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถท างานได้อย่างสอดประสาน 
กระทัง่สามารถสร้างงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนไขใ้นฐานะผูรั้บบริการหรือ
ลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจตามมาได ้หรือกล่าวไดว้า่การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพจะลดขั้นตอนของ
งานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในกระบวนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ รวมถึงการ
ติดต่ออ่ืน ๆ ท่ีไม่จ  าเป็นต่อผูรั้บบริการท่ีเพิ่งผา่นการผา่ตดัตอ้งอยูใ่นช่วงระหวา่งการพกัฟ้ืนซ่ึงต่างก็
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานหลายวนั ทั้งน้ีผูรั้บบริการบางรายอาจเขา้ด าเนินการเพียงล าพงั หรือมีบุคคล
ใกล้ชิดท่ีไม่สะดวกในการดูแลตลอดเวลา การจัดการท่ีดีมีการท างานท่ีสอดประสานกันของ
สถานพยาบาลยอ่มถือเป็นภาพลกัษณ์องค์กรท่ีสามารถสร้างความประทบัใจให้กบัผูรั้บบริการจน
น าไปสู่การบอกต่อ เพื่อเชิญชวนให้เกิดลูกค้ารายใหม่ของกลุ่มผูมี้ความประสงค์เข้ารับการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศรายใหม่ได ้

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาดทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการก าหนดราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) ทั้งน้ีเม่ือศึกษา
ถึงปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศซ่ึงเป็น
ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะพบว่ามีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ปัจจยัดา้นการ
จดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้น ได้แก่ การบริการ 
อตัราค่าบริการ สถานท่ีให้บริการหรือโรงพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดนั้นมีความสัมพนัธ์
กบัหลายปัจจยั โดยเฉพาะเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงประสบการณ์และความช านาญของ
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แพทยผ์ูใ้ห้บริการ คุณภาพในการบริการอ่ืนๆ ทั้งจากบุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง สถานท่ีพกั
ฟ้ืน และการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงขอ้คน้พบจากผลการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะพบวา่ การให้บริการของสถานพยาบาลโดยทัว่ไปนั้นมีความพร้อมสูงทั้งในดา้น
บุคลากรทางการแพทย ์และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เพราะถือเป็นจุดขายท่ีทุกสถานพยาบาลตอ้ง
มีมาตรฐานความพร้อมในด้านน้ี ทั้ งน้ีแต่ละสถานพยาบาลมีอตัราค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่
แตกต่างกนัมากนักทั้งรัฐและเอกชน โดยส่ิงส าคญัคือสถานท่ีตั้งตอ้งมีความพร้อมในการรองรับ
กลุ่มผูผ้่านการผา่ตดัแลว้ ส่วนในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นการบอกต่อจากผูเ้คยรับบริการจากสถานพยาบาลนั้นๆ และการสร้างการเรียนรู้ผา่นฐานขอ้มูล
ในระบบอินเทอร์เน็ตท่ีผูท่ี้มีความประสงค์เขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศสามารถสืบคน้ 
เรียนรู้เพื่อเตรียมตวั และสร้างความเช่ือมัน่ในการเขา้รับบริการไปพร้อมกนั ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ต่าง
สะท้อนให้เห็นว่า สถานพยาบาลไทยมีความพร้อมในการให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
อย่างมาก และมองวา่ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลไทยควรแสวงหาตลาดจากต่างประเทศ โดยเชิญ
ชวนชาวต่างประเทศเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกมาก และมีบริการท่ีดี 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดทุกด้าน โดยด้านการก าหนดราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.89) ทั้ งน้ีเม่ือศึกษาถึงการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะพบวา่มีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ความ
พึงพอใจต่อการเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนบัเป็นภาพสะทอ้นถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่าง
แสดงความคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่าง
มองวา่ การให้บริการท่ีมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความช านาญสูง สามารถท าให้ผลการ
ผา่ตดัประสบความส าเร็จไดต้ามความตอ้งการของผูรั้บบริการ ขณะเดียวกนัสถานพยาบาลตอ้งมีความ
พร้อมทั้งด้านการบริหารจดัการท่ีดี ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานท่ีในการ
รองรับผูบ้ริการท่ีผ่านการพกัฟ้ืนแลว้ ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตวา่อตัราค่าใชจ่้ายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในแต่ละสถานพยาบาลของไทยนั้นไม่แตกต่างกนัมากนัก และไม่สูงจนเกินไปเม่ือเทียบกบั
บริการท่ีไดรั้บ ดงันั้นผลของการบริหารจดัการในภาพรวมของธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
สถานพยาบาลต่างๆ จึงยงัคงมีแนวโน้มท่ีสามารถขยายตลาดไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศไป
พร้อมกนั 
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ทั้งน้ีสรุประดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปร พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในทุกดา้นมีค่าระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ (x̅=4.72) ปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องค์กร (x̅=4.75) 
ปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (x̅=4.75) ปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด (x̅=4.74) และ
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย (x̅=4.80) และเม่ือศึกษาถึงขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาล  ซ่ึง
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะพบว่ามีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผลการ
สัมภาษณ์ในประเด็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาล  อนัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
การจดัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และ
การจดัการการตลาด รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งน้ีผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างแสดง
ความคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนัวา่กระบวนการขั้นตอนโดยรวมนั้นเพียงพอต่อการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร และการ
จดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  ทั้ งน้ีนโยบายภาครัฐท่ี เก่ียวข้องกับการรับรอง
สถานภาพตามกฎหมายของผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัหลงั
การรับบริการแลว้ นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ด้านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความพร้อมในทุกด้าน อาทิ ด้านบุคลากรทางการแพทย ์
เทคนิควิธีการผ่าตดั เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์สถานท่ีให้บริการ รวมทั้งอตัราค่าใชจ่้ายท่ีไม่
สูงนัก จึงสามารถรองรับการตอบสนองความตอ้งการในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของชาว
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นการตลาดในฐานะประเทศ
ไทยใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการใหบ้ริการการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโลกต่อไป 

นอกจากน้ี จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสังเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพไดด้งัตาราง 4.16 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.16 ผลการสังเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตวัแปร 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 

ความสอดคล้อง 
สรุปผลเชิงปริมาณ สรุปผลเชิงคุณภาพ 

นโยบายภาครัฐ - ปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ
ทั้ งภาพรวมและรายด้าน พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดย
ด้านเง่ือนไขทางการเมือง และ
ด้านเง่ือนไขทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75) 

- ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศนั้นมีความส าคญั
ในดา้นกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
เป็ น เห มือนกรอบก าหนดการ
ท างานของบุคลากรทางการแพทย ์
- ผลกระทบทางด้านกฎหมายตาม
ทัศนคติของผูรั้บบริการนั้ นส่งผล
กระทบทางตรงหลงัการรับบริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศแล้ว 
เน่ืองจากผู ้รับบริการท่ีผ่านการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศแล้ว
ต้องการเปล่ียนค าน าหน้านามให้
สอดคลอ้งกบัเพศสภาพของตนเอง
ในปัจจุบนั 

มีความ
สอดคลอ้ง 

ภาพลกัษณ์องค์กร - ปัจจัยเชิงภาพลกัษณ์องค์กรทั้ ง
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดย
ด้านสาระส าคัญของภาพลักษณ์
ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ห รือ รูป แบ บ ก าร
ให้บ ริการท่ี ดีอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (x̅=4.76) 

- ภาพลักษณ์ท่ีดีมีความส าคัญต่อ
ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
ผูรั้บบริการ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์
ของความช านาญและประสบการณ์
ของแพทย์ผู ้ท าก ารผ่ าตัด  ก าร
บริการท่ีดีจากพยาบาลและแผนก
ต่างๆ ของโรงพยาบาล  
- ภาพลกัษณ์องค์กรคือกลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีส าคัญจนน าไปสู่การ
บอกต่อ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ในตลาดท่ี
เป็ น ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เฉ พ าะ  (Niche 
Market) ของกลุ่มผูมี้ความประสงค์
เขา้รับการศัลยกรรมตกแต่งแปลง
เพศรายใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.16 ผลการสังเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

ตวัแปร 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 

ความสอดคล้อง 
สรุปผลเชิงปริมาณ สรุปผลเชิงคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ
ทัว่ทั้งองค์กร 

- ปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทั่ว
ทั้ งองค์กรทั้ งภาพรวมและราย
ดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ทุกด้าน โดยด้านการท างานบน
ม า ต ร ฐ า น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
วฒันธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x̅=4.77) 

- ผูบ้ริหารโรงพยาบาลมีส่วนส าคญั
ในการขบัเคล่ือนทั้งองคาพยพของ
ข อ งโร งพ ย าบ าล ให้ ส าม าร ถ
ตอบสนองความต้อ งก ารของ
ผูรั้บบริการในฐานะลูกค้าจนเกิด
ความพึงพอใจได้ดี โดยเฉพาะการ
ส ร้ างค ว าม เช่ื อ มั่ น แล ะ เข้ าใ จ
ระบบ งาน ใน โรงพ ยาบ าลแ ก่
บุคลากรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถ
ท าง าน ได้อ ย่ างส อดป ระส าน 
กระทัง่สามารถสร้างงานบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
คนไข้ในฐานะผู ้รับบริการหรือ
ลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจตามมา
ได ้

มีความ
สอดคลอ้ง 

การจัดการการตลาด - การจดัการการตลาดทั้งภาพรวม
และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากท่ีสุดทุกด้าน โดยด้านการ
ก าหนดราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(x̅=4.75) 

- ปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดกบั
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เข้ า รั บ บ ริ ก า ร
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้ น 
ได้แก่ การบริการ อัตราค่าบริการ 
สถานท่ีให้บริการหรือโรงพยาบาล 
รวมทั้ งการส่งเสริมการตลาดนั้นมี
ความสัมพัน ธ์กับหลายปั จจัย  - 
ภาพลกัษณ์องค์กรมีความเช่ือมโยง
ถึงประสบการณ์และความช านาญ
ของแพทยผ์ูใ้ห้บริการ คุณภาพใน
การบริการอ่ืนๆ ทั้ งจากบุคลากร
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง สถานท่ี
พกัฟ้ืน และการส่งเสริมการตลาด  

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

ตวัแปร 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 

ความสอดคล้อง 
สรุปผลเชิงปริมาณ สรุปผลเชิงคุณภาพ 

  - การให้บริการของสถานพยาบาล
นั้ น มีความพ ร้อมสูงทั้ งในด้าน
บุ ค ล าก รท างก ารแพ ท ย์  แ ล ะ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้โดยแต่
ละสถานพยาบาลมีอตัราค่าบริการ
หรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นักทั้ งรัฐและเอกชน โดยส่ิงส าคญั
คือสถานท่ีตั้งตอ้งมีความพร้อมใน
การรองรับกลุ่มผูผ้า่นการผา่ตดัแลว้ 

 

ประสิท ธิผลของ
ธุ รกิ จ ศั ล ยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย
ทั้ งภาพรวมและรายด้าน พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดย
ดา้นการก าหนดราคาอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (x̅=4.89) 

- การให้บริการท่ี มีความพร้อมทั้ ง
บุคลากรทางการแพทย์ท่ี มีความ
ช านาญสูง สามารถท าให้ผลการ
ผ่าตัดประสบความส าเร็จได้ตาม
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  
- สถานพยาบาลตอ้งมีความพร้อมทั้ ง
ด้านการบริหารจัดการท่ี ดี  ความ
พร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
และสถานท่ีในการรองรับผูบ้ริการท่ี
ผา่นการพกัฟ้ืนแลว้  
- อัตราค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม
ต ก แ ต่ ง แ ป ล ง เพ ศ ใ น แ ต่ ล ะ
สถานพยาบ าลของไทยนั้ น ไม่
แตกต่างกันมากนัก  และไม่ สู ง
จนเกินไปเม่ือเทียบกับบริการท่ี
ไดรั้บ  
- ผลของการบ ริห ารจัดการใน
ภาพ รวมของธุ ร กิ จศัล ยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในสถานพยาบาล
ต่างๆ จึงยงัคงมีแนวโน้มท่ีสามารถ
ขยายตลาดได้ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศไปพร้อมกนั 

มีความ
สอดคลอ้ง 

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ

ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการ ได้แก่ 

นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร และการจดัการการตลาด ท่ีมี

อิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อศึกษาการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ

ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริม

การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน

ประเทศไทย  ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mix-method) โดยมีสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ

ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
จากกรศึกษาเชิงปริมาณพบวา่ แบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคล ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการ
คุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจัดการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 360 คน นั้นโดยส่วนใหญ่ของของ
ผูรั้บบริการในสถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีอายุ ระหวา่ง 25 -29 ปี จ  านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 โดยมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา-ปริญญาตรี จ านวน 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.8 ซ่ึงประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 186  คนคิดเป็นร้อยละ 51.7 มีรายไดไ้ม่เกิน 
20,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง จ านวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 ส่วนอายใุนการรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยูร่ะหวา่ง 20 -24 ปี จ  านวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีได้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 
จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ทั้งน้ีโรงพยาบาลท่ีเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  
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โรงพยาบาลอ่ืนๆ จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 และมีค่าใชจ่้ายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศ อยูร่ะหวา่ง 160,001-200,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 

ส่วนผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การ
จดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศ พบวา่ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นเง่ือนไขทางการเมือง และดา้นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (x̅=4.75) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัเชิงภาพลักษณ์องค์กรทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการใหบ้ริการท่ีดี
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.76) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรทั้ งภาพรวมและรายด้าน 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.77) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาดทั้งภาพรวมและรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นการก าหนดราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.75)  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุก
ดา้น โดยดา้นการก าหนดราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅=4.89)  

ทั้งน้ีสรุประดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปร พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในทุกดา้นมีค่าระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ (x̅=4.72) ปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องค์กร (x̅=4.75) 
ปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (x̅=4.75) ปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด (x̅=4.74) และ
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย (x̅=4.80) 

ส่วนสมมติฐานท่ีได้รับการพิสูจน์ปัจจยัการจดัการ ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลักษณ์
องค์กร การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจัดการการตลาด  ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  
มีจ านวน 8 ขอ้ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 

สมมติฐานท่ี 1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล
ในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย   
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สมมติฐานท่ี  2 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ี มี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 4 การจัดการการตลาดส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย    

สมมติฐานท่ี 5 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 6 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 8 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์กรของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
 
5.2 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาเร่ือง “ตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กบักลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย จ านวน 
13 คน โดยสงวนนามของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structural Questionnaire) ซ่ึงสรุปผลการวเิคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ทศันคติต่อการเขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

ทัศนคติต่อการเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่อการรับบริการนั้ น ทั้ งฝ่าย
ผูรั้บบริการตอ้งมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและโดยเฉพาะจิตใจต่อการรับบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ ซ่ึงทางบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีความพร้อมทางด้านเทคนิคในการด าเนินการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใหเ้กิดผลท่ีพึงพอใจมากจนเกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 
 ขอ้ 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นเก่ียวขอ้งกับ 
ภาพลักษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด มากกว่านโยบาย
ภาครัฐ เน่ืองจากความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นใหค้วามส าคญักบัความ
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ปลอดภยัในกระบวนการและขั้นตอนของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ในด้านความพึงพอใจ
ภายหลงัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศส าเร็จแลว้ 

ขอ้ 3 ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ปัจจยัด้านนโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมี

ความส าคญัในดา้นกฎหมาย และกฎระเบียบ เน่ืองจากภาครัฐไดก้ าหนดระเบียบในการปฏิบติัผ่าน
กฎกระทรวง และการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพ เช่น แพทยสภาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศ
ไทย  สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคม
ศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงขอ้ก าหนด หรือหลกัจรรยาบรรณต่างๆ ล้วนเป็น
เหมือนกรอบก าหนดการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์และถือเป็นบรรทดัฐานในการท างานท่ี
ช่วยลดปัญหาการร้องเรียนต่อการท าศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ รวมทั้งช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่
ผู ้รับบริการเป็นอย่างดีถึงมาตรฐานในกระบวนการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ อย่างไรก็ดี
ผลกระทบทางดา้นกฎหมายตามทศันะของผูรั้บบริการนั้นเกิดข้ึนภายหลงัการรับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศแลว้ เน่ืองจากผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ตอ้งการเปล่ียนค าน าหน้า
นามใหส้อดคลอ้งกบัเพศสภาพของตนเองในปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายใดรับรองผูผ้า่น
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ 

ขอ้ 4 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีมีความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการ โดยเฉพาะ

ภาพลกัษณ์ของความช านาญและประสบการณ์ของแพทยผ์ูท้  าการผา่ตดั การบริการท่ีดีจากพยาบาล
และแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลต่อการบอกต่อ หรือช่วยส่ือสารให้ผูท่ี้ก  าลงัตดัสินใจเขา้
รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการตามผูแ้นะน าหรือผูบ้อกต่อ 

ขอ้ 5 ปัจจยัดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ  

ผูบ้ริหารโรงพยาบาลมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนทั้งองคาพยพของของโรงพยาบาลให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการในฐานะลูกค้าจนเกิดความพึงพอใจได้ดี 
โดยเฉพาะการสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการและสร้างความเขา้ใจระบบงานในโรงพยาบาลแก่
บุคลากรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถท างานได้อย่างสอดประสาน 
กระทัง่สามารถสร้างงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนไขใ้นฐานะผูรั้บบริการหรือ
ลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจตามมาได ้
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ขอ้ 6 ปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศ  

ปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้น 
ได้แก่ การบริการ อตัราค่าบริการ สถานท่ีให้บริการหรือสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล และ
คลินิก รวมทั้ งการส่งเสริมการตลาดนั้ นมีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัย กล่าวคือ ย่อมพบว่า
ภาพลกัษณ์องคก์รนั้นเช่ือมโยงถึงประสบการณ์และความช านาญของแพทยผ์ูใ้ห้บริการ คุณภาพใน
การบริการอ่ืนๆ ทั้งจากบุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง สถานท่ีพกัฟ้ืน และการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีขอ้สังเกตว่า บุคลากรทางการแพทยเ์ห็นว่าควรส่งเสริมให้สถานพยาบาลศลัยกรรมตกแต่
แปลงเพศของไทยนั้นแสวงหาตลาดกลุ่มลูกคา้ท่ีประสงคแ์ปลงเพศจากต่างประเทศ โดยเชิญชวน
ชาวต่างประเทศเขา้มาใช้บริการในประเทศไทยซ่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่าในต่างประเทศ มีคุณภาพ
ภายหลังการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีมาตรฐาน และมีบริการท่ีดีทั้ งก่อนและหลังการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

ขอ้ 7 การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศในประเทศไทย 

ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศนับเป็นภาพสะท้อนถึง
ผลสัมฤทธ์ิท่ีประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศต่างแสดงความคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนักบับุคลากรทางการแพทย ์

ขอ้ 8 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการสถานพยาบาล   
ผลการสัมภาษณ์ในประเด็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาตวัแบบการจดัการสถานพยาบาลท่ี

มีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัการจดัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
และการจดัการการตลาด รวมถึงประเด็น อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งน้ีผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่าง
แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันว่ากระบวนการขั้นตอนโดยรวมนั้ นเพียงพอต่อการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ง
องค์กร และการจัดการการตลาดล้วนต่างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ทั้งน้ีนโยบาย
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างมาตรฐานในกระบวนศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และความตอ้งการ
ให้รัฐนั้นรับรองสถานภาพตามกฎหมายของผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ ทั้งน้ีในส่วน
ของบุคลากรทางการแพทย์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลด้านการ
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ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความพร้อมในการรองรับการให้บริการแก่ชาวต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น
ประเด็นท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นการตลาดในฐานะประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางส าคญัของ
การใหบ้ริการการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโลกต่อไป 
 
5.3 สรุปผลการสังเคราะห์ตัวแบบ 

ผลการวิเคราะห์โดยสรุปในภาพรวมพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ี
มีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย คือ นโยบาย
ภาครัฐ และการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย และทางออ้มผา่น
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    

อย่างไรก็ดี ย่อมพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการ
สถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
และทางออ้มผา่นการจดัการการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และปัจจยัดา้นการจดัการการตลาด
มีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างพบวา่ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
นโยบายภาครัฐภาพลักษณ์องค์กร การจดัการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจดัการการตลาด 
สามารถร่วมกนัอธิบาย ความแปรปรวนของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย ไดร้้อยละ 86 ดงัพิจารณาไดจ้ากภาพ ท่ี 5.1 
ตวัแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
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ภาพที ่5.1 ตวัแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล 
ในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

 
เม่ือพิจารณาค่าความเท่ียง หรือสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) ของตวัแปรภายนอกสังเกตได้

พบว่า ตวัแปร  การก าหนดราคา มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์มากท่ีสุดเท่ากบั 0.99 รองลงมา 
ไดแ้ก่ ตวัแปรสาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.98 และ
สาระส าคัญของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี การปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเน่ือง และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.95 เท่ากนั  

เม่ือพิจารณาค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝง (ρc) พบวา่ ตวัแปรภาพลกัษณ์องคก์ร มีค่าความ
เท่ียงมากท่ีสุดเท่ากบั 0.96 รองลงมาได้แก่ การจดัการการตลาด การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
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นโยบายภาครัฐ และการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.95, 0.94, 0.93 และ 0.85 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาตามค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเพื่อดูค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงตาม พบวา่ 

ตวัแปรนโยบายภาครัฐ พบว่าด้านความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย  และการ
ส่ือสาร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด (λx=0.93)  ดา้นทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.83)   

ตวัแปรภาพลกัษณ์องค์กร พบว่าดา้นสาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี  มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุด (λx=0.98)  ด้านสาระส าคญัของภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการ
ให้บริการท่ีดี และการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองค์กร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
นอ้ยท่ีสุด (λx=0.95) 

ตวัแปรการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร พบว่าดา้นการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด (λx=0.95)  ดา้นการท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม มี
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.89) 

ตวัแปรการจดัการการตลาด พบว่าด้านการบริการมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด 
(λx=0.96)  ดา้นการก าหนดราคา มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.91) 

ตวัแปรการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย พบวา่ดา้นการยอมรับของผูรั้บบริการ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด 
(λx=0.95)  ดา้นการอยูร่อดขององคก์ร มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (λx=0.78) 
 
5.4 อภิปรายผลการวจัิย  

สมมติฐานท่ีได้รับการพิสูจน์ปัจจยัการจดัการ ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องค์กร 
การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และการจดัการการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ี
มีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  มีจ านวน 8 ขอ้ 
พบวา่  

สมมติฐานท่ี 1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล
ในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย   

สมมติฐานท่ี  2 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ี มี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
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สมมติฐานท่ี 4 การจัดการการตลาดส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย    

สมมติฐานท่ี 5 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 6 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 8 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์กรของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ดงันั้นผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 เม่ือสังเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 1 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล
ในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย เน่ืองจาก นโยบายภาครัฐ 
(Public Policy) ถือเป็นการตดัสินใจของรัฐบาล รวมทั้งกลไกภาครัฐในการเลือกท่ีจะด าเนินการ
หรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกับการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล อาทิ 
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  จรรยาบรรณท่ีส่งผลต่อผูบ้ริหารและสถานพยาบาลท่ี
ให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงนโยบายรัฐท่ีผ่านมามีความชดัเจนถึงการควบคุม ก ากบั 
การประกอบธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศทั้ งในทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากภาครัฐได้
ก าหนดระเบียบในการปฏิบติัผ่านกฎกระทรวง และการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม
วิชาชีพ เช่น แพทยสภาแห่งประเทศไทย สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ ราชวิทยาลัย
ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงขอ้ก าหนด หรือ
หลกัจรรยาบรรณต่างๆ ลว้นเป็นเหมือนกรอบก าหนดการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์และถือ
เป็นบรรทดัฐานในการท างานท่ีช่วยลดปัญหาการร้องเรียนต่อการท าศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ จึง
ยอ่มส่งผลทั้งทางตรงและออ้มต่อผูอ้ยู่ใตน้โยบายรัฐอย่างเล่ียงไม่ได ้โดย แพทย ์พยาบาล รวมทั้ง
ผูบ้ริหารของสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างยอมรับและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้งวด ซ่ึงสะทอ้นถึงทศันะในการยอมรับของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต่อนโยบายเหล่าน้ี เช่น วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนด าเนินการ มาตรการความปลอดภยัของ
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ผูรั้บบริการ เป็นต้น ดังท่ีแพทย์จะส่ือสารให้ผูรั้บบริการนั้นเข้าใจถึงข้อห้าม ข้อจ ากัดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพื่อสร้างความเขา้ใจและการยอมรับร่วมกนัต่อนโยบาย
นั้น ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากนโยบายรัฐนั้นเอง 

สอดคล้องกับจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Van Horn & Van Meter 
(1975 ); Edwards (1980 ) ; Cheema & Romdimelli (1983 ); Alexander (1985 ) ; Mazmanian & 
Sabatier (1989) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ จนัฑนา จินดาถาวรกิจ (2556); วณิฎา ศิริวรสกุล 
และวชัรินทร์ อินทรพรหม  (2561, หน้า 203-209); เวชสุวรรณ อาจวิชัย (2561 , หน้า 494-501) 
พรรณสุภา โพธ์ิยอ้ย และณัฐกริช เปาอินทร์ (2561, หนา้ 132-151); เดชา คนธภกัดี และคณะ (2561, 
หนา้ 267-279); บุญมี โทท า และคณะ (2561, หนา้ 149-158); พชัรา เดชโฮม (2562, หนา้ 133-148) 
ขจี ดวงจกัร ณ อยุธยา และรัชยา ภกัดีจิตต ์(2562, หน้า 163-171); พสธร จุฑามณี (2562, หน้า 87-
104); อนนัต์ เพียรวฒันะกุลชยั (2562, หน้า 207-215); สุรเชษฎ์ เดชมณี และคณะ (2563, หนา้ 92-
113)  เป็นตน้ ซ่ึงอธิบายในภาพรวมให้เห็นวา่นโยบายสาธารณะท่ีถูกก าหนดออกมาในรูปแบบของ
กฎหมาย หรือระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ลว้นเป็นกรอบก าหนดท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกภาคส่วน
ของกิจกรรมนั้นตอ้งมีการรับรู้และความเขา้ใจจนยอมรับไปปฏิบติัร่วมกนั  

สมมติฐานท่ี  2 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ี มี
ประสิทธิผลในทัศนะของผู ้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  เน่ืองจาก
ภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงหมายถึง ความคิด ความรู้สึก และมุมมองของบุคคลทั้งภายในภายนอกองคก์ร
ท่ีมีต่อสถานพยาบาลท่ีประกอบธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งในดา้นท่ีดีและไม่ดี เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รจากผูรั้บบริการ 
สาระส าคญัของภาพลกัษณ์สถานประกอบการสถานประกอบการท่ีดี และสาระส าคญัของภาพลกัษณ์
รูปแบบการให้บริการท่ีดีของผูใ้ห้บริการ โดยประเด็นเหล่าน้ีถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
ประเทศไทย ซ่ึงหากภาพลกัษณ์องค์กรเป็นไปในทางท่ีดีย่อมส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการได้ จนกล่าวไดว้่า การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของผูรั้บบริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
องค์กรถือเป็นการสร้างให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับจนกลายเป็นทศันคติส่วนบุคคลและค่านิยม
ร่วมเก่ียวกบัสถานพยาบาลในฐานะองคก์รท่ีมีความพร้อมการให้บริการดา้นศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ หรือ
รับทราบถึงอตัลกัษณ์ จุดเด่น อนัดีงามของสถานพยาบาลนั้น ๆ  แก่ผูรั้บบริการจนส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิด
ทศันคติเชิงบวกและพร้อมจะเขา้รับบริการจากสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงส่ือต่าง  ๆ
ทั้ งส่ือสมัยใหม่  และส่ือบุคคลล้วนมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ี ดี อาทิ  ช่ือเสียงของ
สถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ การรับรองคุณภาพการให้บริการ และสถานพยาบาลท่ีมี
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ความพร้อม ในด้านต่างๆ เช่น โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการพทยเ์ฉพาะทาง ความ
เช่ียวชาญในการปฏิบติัการทางการแพทย ์ความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทยส์มยัใหม่ ความปลอดภยั
จากการรักษาพยาบาล  เป็นตน้ หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดีจนไดรั้บการยอมรับหรือเช่ือมัน่ไดถึ้งคุณภาพ
และความมัน่ใจในส่ิงท่ีรับรู้ไดจ้ากตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตหรือให้บริการ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศนั้น ซ่ึงโรงพยาบาลท่ีให้บริการแก่ผูมี้ความประสงค์เขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ลว้นส่ือให้เห็นภาพลกัษณ์องค์กรในดา้นการให้บริการบนรากฐานความเช่ียวชาญ ดว้ยประสบการณ์ในการ
ให้บริการอย่างยาวนาน จากแพทยผ์ูช้  านาญการ มีประสบการณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตลอดจนถึงการ
ใหบ้ริการหลงัการศลัยกรรมลว้นสะทอ้นถึงรูปแบบการให้บริการท่ีดีของโรงพยาบาลนั้น  ๆ 

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของ Kotler (2000); Jefkins 
(1993); Boorstin (1973); Harrison (1995); Leblanc & Nguyen (1996) และงานวิจยัในประเทศไทย 
อาทิ วรัลชนาภทัธ์ิ ศรีนวลไชย (2555); จนัจิรา เพ็งอ่อน (2553); นนัทพร อารมณ์ช่ืน (2558); ภทัร
วดี กฤตรัชตนันต์ และคณะ (2562, หน้า 31-40); ฉัตรลดา กุง้หล้า และคณะ (2557, หน้า 45-54) 
สุวิมล สุวรรณี และคณะ (2557, หน้า 236-247); บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561, หน้า 1-7);  ปิยณัฐ 
ไชยกุล และคณะ (2561, หนา้ 85-95); สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ และคณะ (2561, หนา้ 19-33); มยุรี 
สีเชียงหา และคณะ (2558 , หน้า 104-116); ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค (2561, หน้า 124-132) 
ไพศาล ฤทธิกุล และคณะ (2560, หนา้ 265-275) เป็นตน้ ท่ีช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงดา้นภาพลกัษณ์
องค์กรกับประเด็นในการศึกษาเชิงการจัดการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของการจดัการท่ีมีประสิทธิผลอยา่ง
ชดัเจน ได้แก่  การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี 
และสาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการใหบ้ริการท่ีดี เป็นตน้ 

สมมติฐานท่ี 3 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย เน่ืองจากการ
จดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการภายในองคก์รท่ีทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรต่าง
ร่วมกนับริหารจดัการให้กระบวนการให้บริการในสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศนั้นมีคุณภาพท่ีดี สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ โดยตระหนกัถึงคุณภาพ
ไปพร้อมกบัการสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ ซ่ึงในโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีประกอบธุรกิจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้น ฝ่ายบริหารขององค์กรต่างพยายามสร้างระบบ กลไก ให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนการให้บริการจากทุกแผนกท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนไขใ้นฐานะผูรั้บบริการ



215 
 

จนก่อให้เกิดผลเป็นความพึงพอใจ และกลา้ท่ีจะเชิญชวนลูกคา้รายใหม่เขา้มารับบริการ จึงพยายาม
ท าให้มีการพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร และการท างานเป็นทีม  
เป็นตน้  

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ Sallis (1993); Crosby (1979) 
Juran (1951) ; Tenner & Detoro (1992) ; National Institute of Standards and Technology: NIST 
(2020) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556); วาสิทธ์ิ นงนุช (2560); อรรถ
ไกร พันธ์ุภักดี (2560); วาโย อัศวรุ่งเรือง (2561); จีระวฒัน์ กฤษณพันธ์ (2563, หน้า 39-67) 
ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ (2563, หน้า 76-88); รวมพล จนัทศาสตร์ (2561, หน้า 7-14) พรรณเพ็ญ 
พลาศยั (2561, หนา้ 143-151); ณภทัร โกศล (2563, หน้า 333-348); พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ
ชุติมา นุตยะสกุล (2562, หนา้ 27-38); สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, หนา้ 70-85); วนั สุวรรณพงษ์, 
(2560, หน้า 55-69); อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และพรชยั นฤดมกุล (2548, หน้า 
184-193); แสงระว ีอนนัตพานิช (2552, หนา้ 146-160) เป็นตน้ ซ่ึงงานวจิยัเหล่าน้ีต่างอธิบายใหเ้ห็น
ถึงเช่ือมโยงดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกบัประเด็นในการศึกษาเชิงธุรกิจศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ ซ่ึงแสดงถึงปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับผู ้รับบริการซ่ึงเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนถึง
ประสิทธิผลของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  การพฒันาปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยืน  การพฒันา
บุคลากรผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององคก์ร และการท างานเป็นทีม โดยปัจจยัเหล่าน้ีสะทอ้น
ให้เห็นวา่ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรมีบทบาทต่อการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลใน
ทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 4 การจัดการการตลาดส่งผลทางตรงต่อการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  เน่ืองจากปัจจยัท่ี
เป็นส่วนประสมทางการตลาดนั้นมีความพนัธ์ทางตรงในการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึง
มุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการใหบ้ริการดา้นศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทั้งน้ี
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing-Mix Factors) นั้นให้ความส าคญักบั
ปัจจยัหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ (Product) ด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย (Price) ด้านสถานท่ี
เขา้ถึงผลิตภณัฑ์หรือรับบริการ (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) นั้น โดยปัจจยั
เหล่าน้ีถือเป็นการอธิบายความตอ้งการของตลาดหรือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ใน
ฐานะผูรั้บบริการของสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพราะคุณภาพการบริการท่ี
ดีช่วยสร้างความมัน่ใจและความประทบัใจในการดูแลรักษาตลอดกระบวนการและขั้นตอนในการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีความปลอดภยัให้แก่ผูรั้บบริการ ขณะเดียวกนัผูรั้บบริการสามารถตอ้ง
สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลด้านการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศได้โดยง่าย ทั้ งน้ียงัพบว่าสถานท่ี
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ใหบ้ริการหรือสถานพยาบาลน้ีมีความส าคญัในฐานะของการเป็นตวัสินคา้ไปพร้อมกนั ดว้ยเพราะผูรั้บบริการ
ตอ้งอาศยัสถานพยาบาลท่ีรับบริการนั้นไปจนครบหรือเกือบครบกระบวนการ เช่น ห้องตรวจ ห้องเอกซเรย ์
ห้องพกั ห้องผา่ตดั สถานประกอบการท่ีให้บริการจึงตอ้งมีความเพียบพร้อมเพื่อบริการหรืออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้และผูรั้บบริการอย่างเพียงเพียบพร้อมและเพียงพอ  อย่างไรก็ตามย่อมเห็นว่าการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และการก าหนดอตัราค่าใชจ่้าย (Price) ของสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศนั้ นคล้ายคลึงกันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เน้นการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และการบอกต่อถึงความ
ประทบัใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้เก่าในฐานะผูเ้คยผ่านศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของสถานพยาบาลนั้น 
รวมทั้งการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ซ่ึงการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใช้เกณฑ์
ของวธีิการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และรูปแบบการใหบ้ริการต่าง  ๆเป็นเกณฑส์ าคญั     

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ นิดา ชาแสน (2559); ภทัรา สุขะ
สุคนธ์ (2559); กฤตภาส ลยัวงศ ์(2556); นภาภรณ์ สมอ่อน และวีรวฒัน์ ซ่ือสิทธิผล (2559); Kotler 
(2000); McCarthy (1960); Wheelen & Hunger (2012); Kar (2011); Judd (1987) และงานวิจัยใน
ประเทศไทย อาทิ กนกวรรณ ศิลสว่าง (2562, หน้า 131-146); ฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แก้วเขียว 
(2562, หนา 53-64); วิภาวดี ทูปิยะ (2561, หนา้ 252-270); สิรินี วอ่งวิไลรัตน์ (2561, หนา้ 109-120) 
ณพชัญาฐ์ สุขพชัราภรณ์ และปิยพรรณ กลัน่กล่ิน (2562, หน้า 213-227) เป็นตน้ สะทอ้นถึงความ
เช่ือมโยงด้านการจัดการตลาดแนวการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับประเด็นใน
การศึกษาเชิงธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นเนน้การศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการซ่ึงเป็นมี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิผลของธุรกิจอย่างชัดเจน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) หรือ
บริการ (Service) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การก าหนดราคา 
(Price) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การจดัการตลาดมีบทบาทต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 5 นโยบายภาครัฐส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องคก์รของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  เน่ืองจากนโยบายรัฐมี
ส่วนส าคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ดงัท่ี
พบว่า นโยบายรัฐในลักษณะต่างๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับล้วนมีผลต่อการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของสถานพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โดยนโยบาย
รัฐท่ีผา่นมามีความชดัเจนถึงการควบคุม ก ากบั ผูอ้ยูใ่ตน้โยบายรัฐน้ี โดยเฉพาะกลุ่ม แพทย ์พยาบาล 
รวมทั้งผูบ้ริหารของธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างจ าเป็นปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเขม้งวด จนกล่าวไดว้า่กลุ่มฝ่ายผูใ้ห้บริการทั้งหมดจ าเป็นตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ของผู ้
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ท่ีปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในฐานะผูรั้บบริการ หรือกล่าว
ไดว้า่ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีหรือสมบูรณ์แบบนั้นคือกลยุทธ์ส าคญัในการสร้างประสิทธิผลในทศันะ
ของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย   

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Van Horn & Van Meter (1975); 
Edwards (1980); Cheema & Romdimelli (1983); Alexander (1985) และ Mazmanian & Sabatier 
(1989) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ จนัฑนา จินดาถาวรกิจ (2556); วณิฎา ศิริวรสกุล และ
วชัรินทร์ อินทรพรหม (2561, หน้า 203-209); เวชสุวรรณ อาจวิชัย (2561, หน้า 494-501); พรรณ
สุภา โพธ์ิยอ้ย และณัฐกริช เปาอินทร์ (2561, หนา้ 132-151); เดชา คนธภกัดี และคณะ (2561, หน้า 
267-279); บุญมี โทท า และคณะ (2561, หน้า 149-158); พชัรา เดชโฮม (2562, หน้า 133-148) ขจี 
ดวงจกัร ณ อยธุยา และรัชยา ภกัดีจิตต ์(2562, หนา้ 163-171); พสธร จุฑามณี (2562, หนา้ 87-104); 
อนันต์ เพียรวฒันะกุลชัย (2562, หน้า 207-215) สุรเชษฎ์ เดชมณี และคณะ (2563, หน้า 92-113)  
เป็นตน้ ซ่ึงอธิบายใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงดา้นนโยบายรัฐกบัประเด็นในการศึกษาเชิงธุรกิจและการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในดา้นท่ีส าคญั ๆ 
ไดแ้ก่  ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องนโยบาย การส่ือสาร  การบงัคบัใชก้ฎหมาย  เง่ือนไขทาง
การเมือง  เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ  และทศันคติของผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงบ่างช้ีให้เห็นว่า นโยบายภาครัฐมีบทบาทต่อภาพลักษณ์องค์กรของการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 6 ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย เน่ืองจากภาพลกัษณ์
องคก์รถือเป็นจุดขายหรือจุดเด่นท่ีส าคญัของสถานประกอบการธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  โดย
เช่ือมโยงถึงการรักษาความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในฐานะผูรั้บบริการ ทั้งน้ีภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส าคญัๆ 
ได้แก่ ความเช่ียวชาญของแพทย์ การบริการท่ีดีของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ การ
ประกอบธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ภาพลักษณ์จึงมีฐานะเป็นสินค้าท่ีส าคัญของ
สถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศทั้งท่ีเป็นโรงพยาบาลและคลินิกต่าง  ๆ  

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ Kotler (2000); Jefkins (1993) 
Boorstin (1973); Harrison (1995); Leblanc & Nguyen (1996) และงานวิจัยในประเทศไทย อาทิ 
วรัลชนาภทัธ์ิ ศรีนวลไชย (2555); จนัจิรา เพ็งอ่อน (2553); นันทพร อารมณ์ช่ืน (2558); ภทัรวดี 
กฤตรัชตนนัต ์และคณะ (2562, หนา้ 31-40); ฉตัรลดา กุง้หลา้ และคณะ (2557, หน้า 45-54) สุวิมล 
สุวรรณี และคณะ (2557, หน้า 236-247); บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561, หน้า 1-7);  ปิยณัฐ ไชยกุล 
และคณะ (2561, หน้า 85-95); สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ และคณะ (2561, หน้า 19-33); มยุรี สีเชียง



218 
 

หา และคณะ (2558, หน้า 104-116); ภสัสรกันต์ ทรัพยม์หาโชค (2561, หน้า 124-132); ไพศาล  
ฤทธิกุล และคณะ (2560, หน้า 265-275) เป็นต้น ซ่ึงสะท้อนถึงความเช่ือมโยงด้านภาพลักษณ์
องค์กรกับประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการด้านศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถสะทอ้นถึงการจดัการตลาดของธุรกิจอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  การ
รับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายนอกองคก์ร สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี และสาระส าคญัของ
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบการให้บริการท่ีดี โดยบ่งช้ีให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์องคก์รมีบทบาทต่อการ
จดัการตลาดของการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 7 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กรส่งผลทางตรงต่อการจดัการตลาดของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
เน่ืองจากการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีผูบ้ริหาร
และบุคลากรต่างร่วมกนับริหารจดัการให้กระบวนการให้บริการในธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศนั้นมีคุณภาพท่ีดีสอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
โดยตระหนกัถึงคุณภาพไปพร้อมกบัการสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ ซ่ึงฝ่ายบริหารขององค์กรต่างพยายามสร้างระบบ กลไก ให้เกิดการขับเคล่ือนการ
ใหบ้ริการจากทุกแผนกท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนไขใ้นฐานะผูรั้บบริการจนก่อใหเ้กิดผล
เป็นความพึงพอใจ หรือกล่าวไดว้า่การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รนบัเป็นจุดแขง็ท่ีมีความส าคญัใน
ฐานะเป็นสินคา้ (Product) หรือบริการ (Service) ไปพร้อมกนัดว้ยเพราะเนน้ถึงการตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ทั้งในฐานะผูรั้บบริการด้านศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็นส าคญั อีกทั้งการ
สร้างคุณภาพการบริการท่ีดีของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศช่วยสร้างความมัน่ใจและความ
ประทบัใจถึงความส าเร็จ การดูแลรักษา ท่ีตอบสนองความตอ้งการตลอดกระบวนการและขั้นตอน
ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการตามไปดว้ย 

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ Sallis (1993); Crosby (1979) 
Juran (1951); Tenner & Detoro. (1992); National Institute of Standards and Technology: NIST 
(2020) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556) วาสิทธ์ิ นงนุช (2560) อรรถ
ไกร พันธ์ุภักดี (2560); วาโย อัศวรุ่งเรือง (2561); จีระวฒัน์ กฤษณพันธ์ (2563, หน้า 39-67) 
ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ (2563, หน้า 76-88); รวมพล จนัทศาสตร์ (2561, หน้า 7-14); พรรณเพ็ญ 
พลาศยั (2561, หนา้ 143-151); ณภทัร โกศล (2563, หนา้ 333-348) พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ
ชุติมา นุตยะสกุล (2562, หนา้ 27-38); สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, หนา้ 70-85) วนั สุวรรณพงษ์, 
(2560, หน้า 55-69); อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และพรชยั นฤดมกุล (2548, หน้า 
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184-193); แสงระวี อนันตพานิช (2552, หน้า 146-160) เป็นตน้ ซ่ึงอธิบายเช่ือมโยงถึงการจดัการ
คุณภาพทัว่ทั้งองค์กรกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการดา้นศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับผู ้รับบริการในฐานะเป็นผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนถึงการจัดการตลาดของ
สถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  การพฒันาปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อความย ัง่ยืน  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร และการท างานเป็น
ทีม โดยสะทอ้นให้เห็นว่า การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการตลาดของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 8 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรส่งผลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์กรของการ
จดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
เน่ืองจากการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการภายในองค์กรท่ีผูบ้ริหารและ
บุคลากรภายในร่วมกนัด าเนินการให้กระบวนการและขั้นตอนให้บริการในสถานพยาบาลดา้นการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้นมีคุณภาพท่ีดี สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพไปพร้อมกบัการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตหรือการให้บริการ ซ่ึงใน
โรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีประกอบธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศนั้ น  ฝ่ายบริหารของ
สถานพยาบาลด้านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศต่างพยายามสร้างระบบ กลไก ให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนการให้บริการจากทุกแผนกท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนไขใ้นฐานะผูรั้บบริการ
จนก่อให้เกิดผลเป็นความพึงพอใจ ขณะเดียวกนัผลของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รท่ีกล่าวมา
นั้นก็นบัเป็นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีโดดเด่น เช่นเดียวกบัภาพลกัษณ์ส าคญัๆ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญของ
แพทย ์การบริการท่ีดีของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ์การประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย เป็นตน้ ซ่ึงภาพลกัษณ์องค์กรถือเป็นจุดขายหรือจุดเด่นท่ีส าคญัของสถานประกอบการ
ธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  โดยเช่ือมโยงถึงการรักษาความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในฐานะผูรั้บบริการ  

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ Sallis (1993); Crosby (1979); 
Juran (1951) ; Tenner & Detoro (1992) ; National Institute of Standards and Technology: NIST 
(2020) และงานวิจยัในประเทศไทย อาทิ สิทธิพร เช้ือทองฮวั (2556); วาสิทธ์ิ นงนุช (2560); อรรถ
ไกร พันธ์ุภักดี (2560); วาโย อัศวรุ่งเรือง (2561); จีระวฒัน์ กฤษณพันธ์ (2563, หน้า 39-67) 
ประจกัษ์ ชูศรี และคณะ (2563, หน้า 76-88); รวมพล จนัทศาสตร์ (2561, หน้า 7-14); พรรณเพ็ญ 
พลาศยั (2561, หนา้ 143-151); ณภทัร โกศล (2563, หน้า 333-348); พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ
ชุติมา นุตยะสกุล (2562, หนา้ 27-38); สุรชยั ทุหมดั และคณะ (2561, หนา้ 70-85); วนั สุวรรณพงษ.์ 
(2560, น. 55-69); อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ และพรชัย นฤดมกุล (2548, หน้า 
184-193); แสงระวี อนนัตพานิช (2552, หนา้ 146-160) เป็นตน้ ดงัพบวา่เป็นการศึกษาเช่ือมโยงถึง
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การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รกบัประเด็นในการศึกษาเชิงการจดัการดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศท่ีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการด้านภาพลกัษณ์องค์กรอย่างชัดเจน ได้แก่  การพฒันาปรับปรุง
ระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยนื  การพฒันาบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององคก์ร และ
การท างานเป็นทีม ซ่ึงบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รมีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์รของ
การจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
 
5.5 ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 ข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัย น้ีสามารถน าเสนอเป็นข้อ เสนอแนะในเชิงนโยบาย  
ขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติั   และขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 5.5.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย   

5.5.1.1 ควรมีการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายท่ีเป็นมาตรฐานสากลจากรัฐเพื่อเป็นการคุม้ครอง
ผูรั้บบริการในฐานะผูบ้ริโภค เน่ืองจากรัฐมีหน้าท่ีให้การสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐทั้ งใน
ทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงการก าหนดอตัราค่าใช้จ่ายท่ีเป็นกลางย่อมสร้างความเป็นธรรมในการ
รองรับผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยก าหนดอตัราค่ายา ค่าการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ และค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจก าหนดอตัราค่าบริการการให้บริการชาวต่างประเทศสูงกวา่
ชาวไทย  

5.5.1.2 รัฐบาลควรสนบัสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ของโลก ซ่ึงสามารถสร้างรายไดด้า้นบริการทางการแพทยไ์ดจ้  านวนมาก เน่ืองจากแนวโน้มความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีจ านวนมากข้ึนทั้งภายในและต่างประเทศ อีก
ทั้งสถานพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยก็มีความพร้อมทั้งในดา้น
บุคลากร เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สถานท่ีให้บริการ และโดยเฉพาะการบริการท่ีน่า
ประทบัใจทั้งในช่วงก่อนและหลงักระบวนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

5.5.1.3 รัฐบาลควรมีมาตรการแกไ้ขปัญหาผูรั้บบริการภายหลงัศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
แลว้ เน่ืองจากมีเพศสภาพทางกายท่ีเปล่ียนไปไม่สอดคลอ้งกบัเพศก าเนิดในระบบทะเบียนราษฎร์ 
การด าเนินชีวิตหลงัการศลัยกรรมจึงขดัแยง้กบัการใช้สิทธิตามกฎหมาย อาทิ การสมรส การท า
ประกนัชีวิต การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นตน้ โดยภาครัฐและองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มา
มีบทบาทร่วมกบักลุ่ม สมาคม หรือชมรมของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และบุคลากร
ของสถานพยาบาลท่ีใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศร่วมกนัพิจารณาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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5.5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  
5.2.1 สถานพยาบาลเอกชนท่ีประกอบธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศควรมีภาพลกัษณ์

องคก์รท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตน เน่ืองจากผูรั้บบริการต่างสืบคน้ขอ้มูลเชิงลึกทุกดา้นผา่นการ
สอบถามผูท่ี้เคยมีประสบการณ์การเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และการสืบคน้ขอ้มูล
จากระบบอินเทอร์เน็ตก่อนการตดัสินใจเลือกสถานพยาบาลในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ การ
สร้างอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นให้เป็นท่ียอมรับ เช่น การมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูง การ
บริการท่ีดีเยี่ยมจากบุคลากรทางการผ่านช่วงพกัฟ้ืน การมีสถานท่ีพกัฟ้ืนท่ีสะดวกสบาย การมี
ระยะเวลาในการพกัฟ้ืนหลงัการผา่ตดัสั้นกวา่แห่งอ่ืนๆ และการมีอตัราค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
ยอ่มเป็นจุดแขง็ใหผู้รั้บบริการตดัสินใจไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน  

5.2.2 ผูบ้ริหารสถานพยาบาลควรมีการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รดว้ยการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการลดขั้นตอนในการติดต่อทั้ งก่อนและหลังการให้บริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศเพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการซ่ึงมีภาวะจ าเป็นตอ้งด าเนินการในหลาย
ขั้นตอนทั้งก่อนและหลงัการรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเพียงล าพงั หรือบุคคลใกลชิ้ดไม่
มีสะดวกต่อการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ให้ ซ่ึงถือเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ในการแข่งขนัท่ีเน้น
ความส าคญัของผูรั้บบริการในฐานะท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะทาง (Niche Market)   

5.2.3 ผูบ้ริหารโรงพยาบาลควรสร้างการยอมรับของผูรั้บบริการผ่านการรักษามาตรฐาน
การให้บริการท่ีคงเส้นคงวา เพื่อรักษาฐานลูกคา้และสร้างฐานลูกคา้ใหม่ผา่นการบอกต่อ (Words of 
Mouths) เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือแก่ลูกคา้ราย
ใหม่ท่ีก าลงัตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศไดดี้ 

5.2.4 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างฐานการตลาดควรให้ความส าคญักบัการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีหลากหลาย เพราะการตลาดดิจิทลั (Digital Market) สามารถ
สร้างและขยายฐานลูกคา้ท่ีมีความประสงค์ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูส้นใจเฉพาะ
ทาง (Niche Market) ทั้งในและต่างประเทศไดพ้ร้อมกนั รวมทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกหรือตน้ทุนต ่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในยคุปัจจุบนั 

5.2.5 การจดัการภายในสถานพยาบาลดา้นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศควรน าเอาระบบ
การบริการดิจิทลั (Digital Service) มาปรับใชใ้นการบริการกลุ่มผูรั้บการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
อาทิ การรับส่งเอกสารหรือขอ้มูลทั้งภายในองค์กรและการส่ือสารระหว่างผูรั้บบริการกบัแผนก
ต่างๆ ของสถานพยาบาล ควรด าเนินการได้ผ่านแอพลิเคชั่นของโทรศพัท์สมาร์ทโฟน หรือการ
ส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ระหวา่งสถานพยาบาลกบัผูรั้บบริการควรด าเนินการผา่นส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึง
ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย เป็นตน้    
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5.5.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.5.3.1 ตวัแบบสมการโครงสร้างการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผล ในทศันะของ

ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยน้ียงัพบวา่ละเวน้การศึกษาบางตวัแปรสังเกต
ไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาการศึกษาท่ีจ ากดั ซ่ึงน่าศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ตวัแปรนโยบายสาธารณะ ไดแ้ก่ ทรัพยากรพื้นฐานขององคก์ร (เช่น สมรรถนะขององคก์ร 
ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์) ความยืดหยุน่ของโครงสร้างองคก์ร (การกระจายอ านาจ) 
และการกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ถึงความส าคญัของนโยบาย เป็นตน้  
 ตวัแปรภาพลกัษณ์องค์กร ไดแ้ก่ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบุคคลภายในองคก์ร และ
วธีิการส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์ร 
 ตวัแปรการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย การยอมรับแนวคิด
หรือแนวทางการท างานใหม่ การให้ความส าคญัของวตัถุประสงคข์องงานมากกวา่ความพึงพอใจ
เร่ืองเงิน การประเมินคุณภาพการท างานและผลงาน การลดและป้องกนัความสูญเสีย การรายงาน
ความกา้วหนา้ ความส าคญัของลูกคา้ การจดัการตามขอ้เทจ็จริง เป็นตน้ 
 ตวัแปรการจดัการการตลาด ไดแ้ก่ พนกังาน (People) กระบวนการ (Process) ลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical evidence) และคุณภาพโดยรวม (Packaging) เป็นตน้ 
 ตวัแปรประสิทธิผลองค์กร ไดแ้ก่ ระบบและกลไกขององค์กร กลุ่มลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
ประสิทธิภาพหรือความประหยัดทรัพยากร  การปรับตัว การพัฒนา เทคโนโลยี  บุคลากร 
ความส าเร็จการต่อยอด และค่านิยม เป็นตน้ 

5.5.3.2 ควรศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงทั้งหมด ไดแ้ก่ นโยบายสาธารณะ 
ภาพลกัษณ์องคก์ร การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร การจดัการการตลาด และประสิทธิผลองคก์ร  
 5.5.3.3 ควรศึกษาประเด็นการพฒันารูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัผา่นกรอบแนวคิดการ
บริการดิจิทลั (Digital Service) มาปรับใชใ้นใหก้ารบริการของสถานพยาบาลและองคก์รต่างๆ  
 5.5.3.4 ควรศึกษาประเด็นการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัผา่นกรอบแนวคิด
การตลาดดิจิทลั (Digital Market) เพื่อพฒันาแนวทางการสร้างและขยายฐานลูกคา้ท่ีมีความประสงค์
ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูส้นใจเฉพาะทาง (Niche Market) 
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แบบสอบถาม 

การวจัิยเร่ือง ตัวแบบการจัดการสถานพยาบาลทีม่ีประสิทธิผลในทัศนะของผู้รับบริการ 

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย” 
 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย 7 ตอน และมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้  าถามแบบ
ปลายปิด (Closed-ended Question) แต่ละค าถามมีหลายตวัเลือก แต่เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา อายุในการรับบริการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ ระยะเวลาท่ีไดรั้บการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โรงพยาบาลท่ีเขา้รับบริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ  ค่าใชจ่้ายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
 ตอนท่ี 2-6 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลกัษณ์องคก์ร 
การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร และการจัดการการตลาดท่ีมีการจัดการสถานพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลในทศันะของผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย  

ตอนท่ี 7 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ส าหรับให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการสถานพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ือง  ลงในช่องวา่ง  ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน   

 1. อาย ุ   20 -24 ปี    25 -29 ปี    

 30 -34 ปี    35 -39 ปี   40 ปีข้ึนไป 

2. การศึกษา   ไม่เกินมธัยมตน้   มธัยมปลาย   

 อนุปริญญา-ปริญญาตรี  ปริญญาโทข้ึนไป 

3. อาชีพ   นกัศึกษา    ธุรกิจส่วนตวั 

   ศิลปิน    อ่ืน ๆ 

4. รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท    25,000-35,000 บาท 

   35,001-45,000 บาท   45,001 บาทข้ึนไป 
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5. ภูมิล าเนา  ภาคกลาง     ภาคเหนือ 

   ภาคใต ้    ภาคตะวนัออก  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. อายใุนขณะศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

 20 -24 ปี    25 -29 ปี    

 30 -34 ปี    35 -39 ปี   40 ปีข้ึนไป  

7. ระยะเวลาท่ีไดรั้บการบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี    1-5 ปี    

 6-10 ปี    11-15 ปี   15 ปีข้ึนไป 
8. โรงพยาบาลท่ีเขา้รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

   โรงพยาบาลยนัฮี   โรงพยาบาลบางมด 
   โรงพยาบาลบางปะกอก  โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล 
   โรงพยาบาลเลอลกัษณ์  โรงพยาบาลเอเชีย 
   โรงพยาบาลอ่ืนๆ โปรดระบุ.................... 
9. ค่าใชจ่้ายในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

 ไม่เกิน 120,000 บาท    120,001-160,000 บาท 

   160,001-200,000 บาท  200,001 บาทข้ึนไป 

 

ตอนที่ 2-6  เป็นค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการจัดการ ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์กร การ

จัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และการจัดการการตลาดที่มีการจัดการสถานพยาบาลที่มีประสิทธิผล

ในทศันะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ือง  ลงในช่องวา่ง  ตามระดบัความคิดเห็นของท่าน โดย 
  ระดบั     คะแนนเชิงบวก  
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
  เห็นดว้ยมาก     4 
  เห็นดว้ยปานกลาง    3 
  เห็นดว้ยนอ้ย     2 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยการจัดการนโยบายภาครัฐ  
 

2.1  ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความชดัเจน      

2 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนในการให้ความส าคญักบัการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศหรือการขา้มเพศ 

     

3 
ข้อบังคับของสมาคมวิชาชีพแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกับการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศมีความชดัเจน 

     

2.2  การส่ือสาร  
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4 
ผูรั้บบริการรับรู้เง่ือนไขตามกฎหมายของการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศไดจ้ากส่ือต่าง ๆ 

     

5 
โรงพยาบาลให้ข้อมูลถึงเง่ือนไขตามกฎหมายในการรับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแก่ผูท่ี้สนใจเขา้รับบริการ 

     

6 
ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของผูรั้บบริการตามกฎหมาย
ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

2.3  การบังคบัใช้กฎหมาย 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

7 
หน่วยงานภาครัฐก ากบัดูแลสถานพยาบาลให้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

8 
ผูรั้บบริการไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

     

9 
ทุกขั้นตอนการด าเนินการใน การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

2.4  เงือ่นไขทางการเมอืง 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

10 พรรคการเมืองใหค้วามส าคญักบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ      

11 
กลุ่มเพศวิถีพยายามผลกัดนัให้ผูผ้่านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
แลว้ไดรั้บการรับรองสถานภาพทางเพศตามกฎหมาย 

     

12 
หลากหลายกลุ่มทางการเมืองสนบัสนุนให้มีกฎหมายคุม้ครองและ
ควบคุมเก่ียวกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  
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2.5  เงือ่นไขทางสังคมและเศรษฐกจิ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

13 สงัคมไทยมีความเปิดกวา้งยอมรับเพศท่ีแตกต่างหลากหลาย 
     

14 คนไทยเปิดกวา้งยอมรับผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้      

15 
รายไดข้องผูท่ี้ตอ้งการแปลงเพศเพียงพอต่อการใชบ้ริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

     

2.6  ทศันคตขิองผู้ปฏิบัตงิานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

16 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

17 
แพทยย์อมรับและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งเคร่งครัด 

     

18 
พยาบาลด าเนินการตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งเคร่งครัด 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยเชิงภาพลกัษณ์องค์กร 
 

3.1  การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

19 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีจุดเด่นในเร่ืองการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

     

20 
ท่านรับรู้ว่าโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการน้ีมีแพทยท่ี์ช านาญในการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยตรง 

     

21 
ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการตามท่ีเคยพบเห็น
จากส่ือต่างๆ 

     

3.2  สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรทีด่ ี
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

22 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีช่ือเสียงเร่ืองการรับรองคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานทางการแพทย ์

     

23 
แพทยข์องโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีความน่าเช่ือถือเก่ียวกับ
ความช านาญในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

24 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

     

3.3  สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการทีด่ ี
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

25 
ช่ือเสียงของโรงพยาบาลยืนยนัถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

     

26 
เทคโนโลยีทางการแพทยส์มยัใหม่ในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
แสดงถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

27 
แพทยท่ี์มีประสบการณ์ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศยืนยนัถึง
คุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 
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ตอนที ่4 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยเชิงการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 

4.1  การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

28 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการก าหนดรูปแบบการบริการท่ีเป็นระบบ
มีขั้นตอนตามมาตรฐาน 

     

29 
การให้บริการของโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการพฒันาเทคนิค
การแพทยใ์นการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

     

30 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

     

4.2  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

31 
แพทยมี์ความรู้ความช านาญในการให้บริการผูรั้บศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

     

32 
พยาบาลมีความรู้ความช านาญในการให้บริการกับผู ้รับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

33 
พนักงานของโรงพยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในการใหค้  าแนะน ากบัผูท่ี้สนใจ 

     

4.3  การท างานเป็นทมี 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

34 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีทีมแพทยเ์ฉพาะทางท่ีท างานร่วมกนั
ในการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

35 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีทีมพยาบาลท่ีท างานร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

36 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีทีมพนักงานส าหรับดูแลลูกคา้หลงั
การรับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

4.4  การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

37 
โรงพยาบาลใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยค านึงถึงความ
ตอ้งการมีเพศสภาพท่ีตรงกบัจิตใจของผูรั้บบริการ 

     

38 
แพทย์และพยาบาลให้บริการตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 

     

39 
ทศันคติในการท างานของบุคลากรของโรงพยาบาลตระหนกัถึงสิทธิ
ของผูรั้บบริการ(เช่น สิทธิในฐานะผูรั้บบริการทางการแพทย ์การรักษา
ความลบั การเคารพในเพศสภาพตามหลกัสิทธิมนุษยชน) 

     



248 

 

ตอนที ่5 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยเชิงการจัดการการตลาด 
 

5.1  การบริการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

40 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการบริการท่ีมีคุณภาพ (เช่น ทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ เทคนิคการศลัยกรรม การใหค้  าแนะน าก่อนและหลงัการ
ผา่ตดั การรักษาความลบัของผูรั้บบริการ) 

     

41 
กระบวนการขั้นตอนในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

     

42 
ทีมงานแพทยพ์ยาบาลบุลากรสนับสนุนให้การดูแลอยา่งใกลชิ้ดทั้ง
ก่อนและหลงัท าการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

5.2  สถานทีใ่ห้บริการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

43 สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเดินทางสะดวก 
     

44 
โรงพยาบาลมีห้องผ่าตดัศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีมาตรฐาน
ทางการแพทยมี์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

     

45 
โรงพยาบาลมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

     

5.3  การส่งเสริมการตลาด 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

46 
โรงพยาบาลมีส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย(เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพบั โฆษณาในส่ือสังคมออนไลน์ เวบไซด์ คลิบรีวิว
จากผูใ้ชจ้ริง เป็นตน้)  

     

47 
โรงพยาบาลมีมาตรการการตลาดในการจูงใจใหใ้ชบ้ริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ (เช่น ส่วนลดค่าบริการ ค่าแนะน า ส่วนลดส าหรับ
การรับบริการอ่ืน ค่าเป็นพรีเซ็นเตอร์รีววิ) 

     

48 
โรงพยาบาลมี ช่องทางการติดต่อ ส่ือสารกับผู ้รับบ ริการใน
หลากหลายช่องทาง (เช่น เคาน์เตอร์ในโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการทาง
โทรศพัท ์เวบ็ไซด ์ไลน์ MSN เป็นตน้) 

     



249 

 

5.4  การก าหนดราคา 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

49 
โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศท่ีสามารถใชบ้ริการได ้

     

50 
โรงพยาบาลมีอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีไม่
สูงกวา่โรงพยาบาลอ่ืนในระดบัเดียวกนั 

     

51 
โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศเหมาะสมกบัมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ 
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสถานพยาบาลที่มีประสิทธิผลในทัศนะของผู้รับบริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
 

6.1  การยอมรับของผู้รับบริการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

52 
ท่านพร้อมแนะน าโรงพยาบาลท่ีใช้บริการให้กับผู ้อ่ืนท่ีสนใจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

     

53 
ท่านยอมรับในมาตรฐานการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศของ
โรงพยาบาล 

     

54 
ท่านพร้อมจะประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรฐานการให้บริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการกับ
สงัคมทัว่ไป 

     

6.2  ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

55 
ท่านเห็นวา่บริการท่ีท่านไดรั้บจากการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ตรงกบัท่ีท่านคาดหวงั 

     

56 
ท่านยอมรับในคุณภาพของผลลพัธ์จากการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศ 

     

57 
ท่านเห็นว่าภาพรวมของการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศคุม้ค่ากบั
ค่าใชจ่้ายในการรับการบริการ 

     

6.3 การอยู่รอดขององค์กร 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

58 
โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อาทิ การขยายการบริการ
ปรับปรุงสถานท่ี  

     

59 
โรงพยาบาลได้รับการยอมรับอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับศักยภาพการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

     

60 โรงพยาบาลมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัสากล 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการสถานพยาบาลที่มีประสิทธิผลในทัศนะของ
ผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 
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............................................................................................................................................................. 
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ผลการพจิารณาค่า IOC 
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ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัการจดัการนโยบายภาครัฐ  

2.1  ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย 

1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 

2 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ความส าคญักับการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศหรือการขา้มเพศ 

1 1 1 1 1 

3 
ข้อบังคับของสมาคมวิชาชีพแพทย์ท่ี เก่ียวข้องกับการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศมีความชดัเจน 

1 1 1 1 1 

2.2  การส่ือสาร  

4 
ผูรั้บบริการรับรู้เง่ือนไขตามกฎหมายของการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศไดจ้ากส่ือต่างๆ 

1 1 1 1 1 

5 
โรงพยาบาลให้ข้อมูลถึงเง่ือนไขตามกฎหมายในการรับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแก่ผูท่ี้สนใจเขา้รับบริการ 

1 1 1 1 1 

6 
ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของผูรั้บบริการตามกฎหมายใน
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

2.3  การบังคบัใช้กฎหมาย 

7 
หน่วยงานภาครัฐก ากบัดูแลสถานพยาบาลให้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

8 
ผูรั้บบริการไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

9 
ทุกขั้นตอนการด าเนินการใน การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 1 1 
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2.4  เงือ่นไขทางการเมอืง 

10 พรรคการเมืองใหค้วามส าคญักบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 1 1 1 1 1 

11 
กลุ่มเพศวิถีพยายามผลกัดนัให้ผูผ้่านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
แลว้ไดรั้บการรับรองสถานภาพทางเพศตามกฎหมาย 

1 1 1 1 1 

12 
หลากหลายกลุ่มทางการเมืองสนับสนุนให้มีกฎหมายคุม้ครองและ
ควบคุมเก่ียวกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

1 1 1 1 1 

2.5  เงือ่นไขทางสังคมและเศรษฐกจิ 

13 สงัคมไทยมีความเปิดกวา้งยอมรับเพศท่ีแตกต่างหลากหลาย 1 1 1 1 1 

14 คนไทยเปิดกวา้งยอมรับผูผ้า่นการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศแลว้ 1 1 1 1 1 

15 
รายไดข้องผูท่ี้ตอ้งการแปลงเพศเพียงพอต่อการใชบ้ริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

2.6  ทศันคตขิองผู้ปฏิบัตงิานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

16 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

17 
แพทยย์อมรับและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งเคร่งครัด 

1 1 1 1 1 

18 
พยาบาลด าเนินการตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศอยา่งเคร่งครัด 

1 1 1 1 1 

ตอนที ่3 ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงภาพลกัษณ์องค์กร 

3.1  การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของบุคคลภายนอกองค์กร 

19 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีจุดเด่นในเร่ืองการศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

20 
ท่านรับรู้ว่าโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการน้ีมีแพทยท่ี์ช านาญในการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยตรง 

1 1 1 1 1 

21 
ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการตามท่ีเคยพบเห็น
จากส่ือต่างๆ 

1 1 1 1 1 

3.2  สาระส าคญัของภาพลกัษณ์องค์กรทีด่ ี

22 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีช่ือเสียงเร่ืองการรับรองคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานทางการแพทย ์

1 1 1 1 1 

23 
แพทยข์องโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีความน่าเช่ือถือเก่ียวกับ
ความช านาญในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 
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24 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของ
ผูรั้บบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

1 1 1 1 1 

3.3  สาระส าคญัของภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการทีด่ ี

25 
ช่ือเสียงของโรงพยาบาลยืนยนัถึงคุณภาพในการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

26 
เทคโนโลยีทางการแพทยส์มยัใหม่ในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
แสดงถึงคุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

27 
แพทยท่ี์มีประสบการณ์ในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศยืนยนัถึง
คุณภาพในการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

ตอนที ่4 ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 

4.1  การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

28 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการก าหนดรูปแบบการบริการท่ีเป็นระบบมี
ขั้นตอนตามมาตรฐาน 

1 1 1 1 1 

29 
การให้บริการของโรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการพฒันาเทคนิค
การแพทยใ์นการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 

30 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

1 1 1 1 1 

4.2  การพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กร 

31 
แพทยมี์ความรู้ความช านาญในการให้บริการผูรั้บศลัยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

32 
พยาบาลมีความรู้ความช านาญในการให้บริการกับผู ้รับบริการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

33 
พนักงานของโรงพยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในการใหค้  าแนะน ากบัผูท่ี้สนใจ 

1 1 1 1 1 

4.3  การท างานเป็นทมี 

34 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีทีมแพทยเ์ฉพาะทางท่ีท างานร่วมกนั
ในการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

35 
โรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการมีทีมพยาบาลท่ีท างานร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของการใหบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

36 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีทีมพนกังานส าหรับดูแลลูกคา้หลงัการ
รับบริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

4.4  การท างานบนมาตรฐานจริยธรรมและวฒันธรรม 

37 
โรงพยาบาลให้บริการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยค านึงถึงความ
ตอ้งการมีเพศสภาพท่ีตรงกบัจิตใจของผูรั้บบริการ 

1 1 1 1 1 
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38 
แพทย์และพยาบาลให้บริการตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 

1 1 1 1 1 

39 
ทศันคติในการท างานของบุคลากรของโรงพยาบาลตระหนกัถึงสิทธิ
ของผูรั้บบริการ(เช่น สิทธิในฐานะผูรั้บบริการทางการแพทย ์การ
รักษาความลบั การเคารพในเพศสภาพตามหลกัสิทธิมนุษยชน) 

1 1 1 1 1 

ตอนที ่5 ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัเชิงการจดัการการตลาด 

5.1  การบริการ 

40 
โรงพยาบาลท่ีท่านใชบ้ริการมีการบริการท่ีมีคุณภาพ (เช่น ทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ เทคนิคการศลัยกรรม การให้ค  าแนะน าก่อนและหลงัการ
ผา่ตดั การรักษาความลบัของผูรั้บบริการ) 

1 1 1 1 1 

41 
กระบวนการขั้นตอนในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

1 1 1 1 1 

42 
ทีมงานแพทยพ์ยาบาลบุลากรสนับสนุนให้การดูแลอย่างใกลชิ้ดทั้ง
ก่อนและหลงัท าการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

5.2  สถานทีใ่ห้บริการ 

43 สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเดินทางสะดวก 1 1 1 1 1 

44 
โรงพยาบาลมีหอ้งผา่ตดัศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีมีมาตรฐานทาง
การแพทยมี์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

1 1 1 1 1 

45 
โรงพยาบาลมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

1 1 1 1 1 

5.3  การส่งเสริมการตลาด 

46 
โรงพยาบาลมีส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย(เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพบั โฆษณาในส่ือสังคมออนไลน์ เว็บไซด์ คลิปรีวิว
จากผูใ้ชจ้ริง เป็นตน้)  

1 1 1 1 1 

47 
โรงพยาบาลมีมาตรการการตลาดในการจูงใจให้ใชบ้ริการศลัยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ (เช่น ส่วนลดค่าบริการ ค่าแนะน า ส่วนลดส าหรับ
การรับบริการอ่ืน ค่าเป็นพรีเซ็นเตอร์รีววิ) 

1 1 1 1 1 

48 
โรงพยาบาลมีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการในหลากหลาย
ช่องทาง( เช่น เคาน์เตอร์ในโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการทางโทรศพัท ์
เวบ็ไซด ์ไลน์ MSN เป็นตน้) 

1 1 1 1 1 

5.4  การก าหนดราคา 

49 
โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศท่ีสามารถใชบ้ริการได ้

1 1 1 1 1 
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50 
โรงพยาบาลมีอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศท่ีไม่
สูงกวา่โรงพยาบาลอ่ืนในระดบัเดียวกนั 

1 1 1 1 1 

51 
โรงพยาบาลก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศเหมาะสมกบัมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ 

1 1 1 1 1 

ตอนที ่6 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดการสถานพยาบาลที่มปีระสิทธิผลในทศันะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศในประเทศไทย 

6.1  การยอมรับของผู้รับบริการ 

52 
ท่านพร้อมแนะน าโรงพยาบาลท่ีใช้บริการให้กับผู ้อ่ืนท่ีสนใจ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1 1 1 1 1 

53 
ท่านยอมรับในมาตรฐานการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศของ
โรงพยาบาล 

1 1 1 1 1 

54 
ท่านพร้อมจะประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรฐานการให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศของโรงพยาบาลท่ีท่านใช้บริการกับ
สงัคมทัว่ไป 

1 1 1 1 1 

6.2  ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

55 
ท่านเห็นว่าบริการท่ีท่านได้รับจากการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ตรงกบัท่ีท่านคาดหวงั 

1 1 1 1 1 

56 
ท่านยอมรับในคุณภาพของผลลพัธ์จากการศลัยกรรมตกแต่งแปลง
เพศ 

1 1 1 1 1 

57 
ท่านเห็นว่าภาพรวมของการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศคุ้มค่ากับ
ค่าใชจ่้ายในการรับการบริการ 

1 1 1 1 1 

6.3  การอยู่รอดขององค์กร 

58 
โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อาทิ การขยายการบริการ
ปรับปรุงสถานท่ี  

1 1 1 1 1 

59 
โรงพยาบาลได้รับการยอมรับอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับศักยภาพการ
ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย 

1 1 1 1 1 

60 โรงพยาบาลมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัสากล 1 1 1 1 1 

ผลรวม 60 60 60 60 60 

ค่าเฉลีย่ IOC 
60/6
0=1 

60/6
0=1 

60/6
0=1 

60/6
0=1 

60/6
0=1 
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กระบวนการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากชายเป็นหญิง 
 

 กระบวนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนท่ีส าคญั

ประกอบดว้ย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ และขั้นตอน

หลงัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดพอสังเขปดงัน้ี 

ขั้นตอนแรก การเตรียมความพร้อม  

1) การตรวจสอบคุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้รับการผา่ตดัแปลงเพศ ไดแ้ก่ 

 1.1) ตอ้งมีอาย ุ20 ปี ในกรณีท่ีไม่ถึงตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครอง 

     1.2) ไดรั้บฮอร์โมนหญิงมาอยา่งต่อเน่ืองประมาณ 1 ปี 

     1.3) ผา่นการประเมินสภาพจิตใจและมีใบรับรองจากจิตแพทยว์า่จิตอยูใ่นภาวะปกติ 

     1.4) สุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

2) การเขา้รับการตรวจร่างกาย เน่ืองจากร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมท่ีจะท าการ

ผา่ตดั หรือไม่เป็นโรคท่ีเส่ียงต่อการผา่ตดัแปลงเพศ เน่ืองจากการผา่ตดัแปลงเพศนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ใชย้าสลบ จึงท าให้ผูรั้บบริการตอ้งมีร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ มีการตรวจเลือดเพื่อท าการตรวจโรค

ท่ีมากบัเลือด มีการตรวจสอบอวยัวะเพศเดิมวา่มีขนาดสั้นหรือเล็กอาจท าให้ช่องคลอดต้ืน และหาก

จ าเป็นจะตอ้งน าล าไส้ใหญ่เขา้มาช่วยเพื่อใหไ้ดลึ้กตามตอ้งการ หรือหากเคยขลิปมาก็จะมีผลเช่นกนั 

ขั้นตอนทีส่อง การศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

ก่อนผ่าตดัศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศควรงดรับประทานยาดงัต่อไปน้ี ยาแก้ปวดท่ีไม่ใช่

พาราเซตามอล ยาคุม ฮอร์โมน ยาสมุนไพร วิตามิน หรือยาท่ีมีผลต่อการแข็งตวัของเลือดบางชนิด 

ตอ้งหยุดรับประทานก่อนการผา่ตดั รวมทั้งห้ามด่ืมแอลกอฮอล์ งดสูบบุหร่ี 1 เดือน ก่อนการผา่ตดั

อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

1) การเตรียมตวั 1 วนั ก่อนการผา่ตดัแปลงเพศ  

    1.1) ม้ือเชา้ผูรั้บบริการสามารถประทานอาหารอ่อนท่ีมีกากนอ้ยไดเ้ท่านั้น 

 1.2) ม้ือกลางวนัหลงัอาหารเท่ียงใหรั้บประทานยาระบาย 

1.3) ม้ือเย็นรับประทานเพียงน ้ าซุปใสหรือน ้ าหวานเท่านั้ น ด่ืมน ้ าได้ตามปกติ 

(ในช่วงน้ีผูรั้บบริการจะตอ้งถ่ายเป็นน ้าใสๆ) 

2) การเตรียมตวัวนัท่ีสอง วนัผา่ตดัแปลงเพศ   
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2.1) แพทยจ์ะท าการใหย้าสลบ 

     2.2) แพทยจ์ะด าเนินการเจาะช่องเพื่อเป็นช่องคลอด โดยจะเจาะบริเวณกลา้มเน้ือ

ใหมี้ความลึกพอสมควร 

     2.3) น าหนงัจากอวยัวะเพศมาท าเป็นผนงัช่องคลอดหรือจากถุงอณัฑะ น ามาสร้าง

เป็นผนงัของช่องคลอด 

     2.4) เก็บเส้นเลือดและเส้นประสาทรับรู้ไวเ้พื่อน ามาสร้างคลิตอริส ตดัท่อน าเช้ือ

ใหเ้หลือสั้นท่ีสุด 

     2.5) ตดัแกนขององคชาตออกไป 

     2.6) จดัต าแหน่งให้อยูถู่กท่ี ตกแต่งให้ปัสสาวะพุ่งลงล่าง หากหมอท าไม่ดีอาจจะ

ท าใหเ้กิดการพุง่ข้ึนได ้

     2.7) แต่งแคมนอกแคมใน ใหส้วยงามและมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 

ขั้นตอนทีส่าม หลงัการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

1) ควรลดอาหารท่ีกระตุน้การขบัถ่าย เช่น อาหารกากใยสูงและนม 

     2) ท าความสะอาดช่องคลอดดว้ยน ้ ายาป้องกนัและฆ่าเช้ือโรค หรือน ้ าเกลือลา้งแผล วนัละ 

2 คร้ัง เชา้-เยน็ และวนัละ 1 คร้ัง หลงั 1 เดือน (จนถึงประมาณ 6 เดือน) ทาข้ีผึ้งบริเวณแผล รูเปิดท่อ

ปัสสาวะ และคลิทอริสทุกคร้ังหลงัอาบน ้า 

     3) หลงัผา่ตดัในระยะแรก ควรนอนในท่าท่ีขาทั้งสองขา้งแยกออกจากกนั โดยอาจใชผ้า้ห่ม

หรือหมอนกั้นกลางไวข้ณะท่ีหลบั และสามารถลุกเดินไดห้ลงัผา่ตดั 5 วนั 

     4) ป้องกนัไม่ให้ช่องคลอดตีบตนั ดว้ยการใส่วสัดุขยายช่องคลอดเทียม โดยเร่ิมจากขนาด

เล็กๆ ก่อนแลว้ค่อยๆ เพิ่มความกวา้งและความยาวตามล าดบั ตามค าแนะน าของแพทย ์โดยสามารถ

มีเพศสัมพนัธ์ไดห้ลงัการผา่ตดัประมาณ 2 เดือน 

     5) หากเกิดความผดิปกติใดๆ ข้ึน แนะน าใหม้าพบแพทย ์

6) การรับประทานฮอร์โมน เพื่อคงสภาพความเป็นหญิง ใหเ้ร่ิมทานหลงัการผา่ตดั 1 เดือน 
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