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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปจั จัยการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน (2) เพือ่ ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ปจั จัยการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ระยะการท�ำวิจยั ตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – เมษายน พ.ศ.
2557 กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ผูป้ ว่ ยนอกทีใ่ ช้บริการในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน จ�ำนวน 880 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (MultiStage Random Sampling) สถิตทิ ท่ี ดสอบสมมติฐานประกอบด้วยสถิตวิ เิ คราะห์เส้น
ทางอิทธิพล (Path Analysis) และสถิตวิ เิ คราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling: SEM) ผลการวิจยั พบว่า (1) รูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อ
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนประกอบด้วย 2 ปจั จัย
ได้แก่ ปจั จัยการบริการทางการแพทย์ และปจั จัยการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชน โดยปจั จัยการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลมากทีส่ ดุ คือ ปจั จัยการต้อนรับของ
แผนก อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน รองลงมา ได้แก่ ปจั จัยการบริการทางการแพทย์
ตามล�ำดับ (2) ปจั จัยความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมกลุม่ โรงพยาบาลเอกชน
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รูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน

รุง่ โรจน์ สงสระบุญ

ในด้านการกลับมาใช้บริการซ�้ำมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ด้านการแนะน�ำบอกต่อลูกค้าราย
อืน่
ค�ำส�ำคัญ: 1. การบริการสุขภาพ. 2. ความพึงพอใจ. 3. แผนกอายุรกรรม.
Abstract
This research aims to (1) analyze the causal relationship between health
care services factors and patients’ satisfaction in internal medicine department
of private hospitals and (2) develop a model of the relationship between the health
care services and patients’ satisfaction in internal medicine department of private
hospitals. This is quantitative research. Research instruments were questionnaires.
Research started from November 2013 to April 2014. The samples consisted of
880 outpatients in the internal medicine department of private hospitals. The data
were collected, using the Multi-Stage random sampling technique. The statistics
used for hypothesis testing was path analysis. The Structural equation modeling
(SEM) was used to test the health care services model. The results indicated
that (1) the model of the health care services that influence patients’ satisfaction
in internal medicine department of private hospitals consists of two factors: the
medical services factor and the hospitality services factor. The hospitality services
factor had the highest influence followed by the medical services factor. (2) The
patients’ satisfaction services factor had the highest influence on the repeated
service use followed by word of mouth.
Keywords: 1. Health care service. 2. Patient satisfaction. 3. Internal medicine
     department.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญของปัญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 ได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านสาธารณสุขไว้วา่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการสือ่ สารสังคมเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างทัวถึ
่ ง โดยเฉพาะระบบบริการขัน้ พืน้ ฐาน ควบคูก่ บั การส่งเสริมการ
แพทย์ทางเลือก การพัฒนาด้านเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ โดยเฉพาะตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2553
เป็ นต้นไป สัดส่วนประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะทีส่ ดั ส่วน
ของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553
เป็ นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ. 2583 และทีน่ ่าสังเกต คือ ใน ปี พ.ศ. 2560 จะเป็ นปีทค่ี าดว่า
สัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583
พบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปี ขน้ึ ไป) มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
อย่างชัดเจนกล่าวคือสัดส่วนของผูส้ งู อายุวยั ปลายจะเพิม่ จากประมาณร้อยละ 12.7 ของ
ประชากรสูงอายุทงั ้ หมด เป็ นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของ
ประชากรสูงอายุวยั ปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขน้ึ ของประชากรสูงอายุ และน�ำไป
สูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของประชากรทีอ่ ยูใ่ นวัยพึง่ พิง ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพจะ
เห็นได้จากตารางที่ 1 (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557)
ตารางที ่ 1 จ�ำนวนและร้อยละประชากรสูงอายุ จ�ำแนกตามกลุม่ อายุ (อายุ 60 - 69 ปี, 70 – 79 ปี และ
80 ปีขน้ึ ไป) เพศ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2583
ปี พ.ศ.

2553

2563

กลุม่ อายุ
และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย

จ�ำนวน ร้อยละ
(พันคน)

รวมผูส้ งู อายุทงั ้ หมด

จ�ำนวน
(พันคน)

2573

2583

ร้อยละ

จ�ำนวน
(พันคน)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(พันคน)

ร้อยละ

8,404.0

100.0 126,121.7 100.0

17,578.9

100.0

20,519.4

100.0

ผูส้ งู อายุวยั ต้น
(อายุ 60-69 ปี)

4,629.7

55.1

7,255.6

57.5

9,260.4

52.7

8,958.5

43.7

ผูส้ งู อายุวยั กลาง
(อายุ 70-79 ปี)

2,708.1

32.2

3,676.6

29.1

5,897.9

33.6

7,639.4

37.2

ผูส้ งู อายุวยั ปลาย
(อายุ 80 ปีขน้ึ ไป)

1,070.2

12.7

1,689.5

13.4

2,420.6

13.8

3,921.4

19.1

ผูส้ งู อายุชาย

3,776.2

44.9

5,624.3

44.6

7,739.6

44

8,874.3

43.2

ผูส้ งู อายุหญิง

4,631.7

55.1

6,997.4

55.4

9,839.4

56

11,645.1

56.8

ผูส้ งู อายุในเขตเมือง

3,333.9

39.7

6,283.9

49.8

10,422.2

59.3

11,586.0

59.8

ผูส้ งู อายุในเขตชนบท 5,074.1

60.3

6,337.8

50.2

7,156.8

40.7

7,74.6

40.2

ทีม่ า : ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (กุมภาพันธ์ 2557)
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ในปี พ.ศ. 2556 ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้สำ� รวจผูส้ งู อายุทใ่ี ช้บริการใน
โรงพยาบาลทัวประเทศ
่
พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะเจ็บปว่ ยเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 33.69  โรคเบาหวาน ร้อยละ 15.03  โรคเก๊าท์ รูมาตอยด์ ปวด
เข่า คอ เรือ้ รัง ร้อยละ 10.05 โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 1.73 และโรคไต ไตวาย
เรือ้ รัง นิ่วในไต ร้อยละ 1.67 จากสถิตดิ งั กล่าว แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน จึง
มีความจ�ำเป็ นต้องท�ำการพัฒนาการบริการสุขภาพให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ (เยาวภา ปฐม
ศิรกิ ุล, 2552)
มาตรฐานของการบริการทีด่ ี ถูกก�ำหนดโดยค�ำว่า “คุณภาพ” ซึง่ มุมมองใน
ั
ปจจุบนั นัน้ แตกต่างไปจากความเข้าใจแต่เดิมในอดีต จากเดิมทีค่ ุณภาพจะถูกก�ำหนด
โดยผูใ้ ห้บริการ แต่ในปจั จุบนั การตัดสินระดับคุณภาพได้ถกู เปลีย่ นมาเป็ นความถูกต้อง
ทีผ่ รู้ บั บริการเป็นผูก้ ำ� หนด ซึง่ คุณภาพจะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ ผูร้ บั บริการได้สมั ผัส ได้ใช้สนิ ค้า
หรือบริการนัน้ หากผูร้ บั บริการรับรูถ้ งึ สิง่ ทีไ่ ด้รบั เท่ากับหรือสูงกว่าสิง่ ทีผ่ รู้ บั บริการคาดหวัง
ผูร้ บั บริการจะเกิดความพึงพอใจ และจะท�ำให้เกิดการบอกต่อผูอ้ น่ื ในคุณภาพทีร่ บั รู้ แต่
ในทางกลับกันหากผูร้ บั บริการได้รบั สินค้าหรือการบริการทีต่ ่�ำกว่าความคาดหวัง ผูร้ บั
บริการจะไม่เกิดความพึงพอใจท�ำให้ปฏิเสธทีจ่ ะใช้สนิ ค้า และบริการนัน้ จากมุมมองที่
เปลีย่ นไปของการให้ความหมายของค�ำว่า “คุณภาพ” ท�ำให้ผบู้ ริโภคหรือผูร้ บั บริการ
กลายเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจ ผูร้ บั บริการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกทีจ่ ะซือ้ หรือไม่ซอ้ื เป็ นเหตุ
ให้หน่วยงาน องค์กร และบริษทั ต่าง ๆ ไม่วา่ ภาครัฐหรือเอกชน ต่างตื่นตัวกับการรับรู้
คุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในมุมมองของผูร้ บั บริการ คุณภาพการบริการ
สุขภาพในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน จ�ำเป็ นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันให้สงู ขึน้ และท�ำให้ผรู้ บั บริการได้รบั การ
รักษาพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และผูป้ ว่ ยเกิดการความพึงพอใจท�ำให้มาใช้บริการเพิม่ มาก
ขึน้ และพฤติกรรมของการด�ำเนินชีวติ ทีใ่ ส่ใจสุขภาพ (Healthcare Lifestyle) เป็ นแรง
ผลักดันทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนต้องพัฒนาคุณภาพการให้
บริการตามพฤติกรรมของผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นไปดังกล่าว จากการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการให้บริการ
จะเป็ นปจั จัยมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาเรือ่ งรูปแบบการบริการสุขภาพที่
มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้าน ต่าง ๆรวมถึงน�ำผลการศึกษาครัง้
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดแผนทางการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพือ่
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ และรองรับการให้
บริการผูป้ ว่ ยทัวไปและผู
่
ป้ ว่ ยสูงอายุทจ่ี ะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยการบริการสุขภาพทีม่ ผี ล
ต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
2. เพือ่ ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ปจั จัยการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
งานวิจยั เรือ่ งนี้ เน้นศึกษาถึงรูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
่
ของผูป้ วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ท่ี
ส�ำคัญ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล สามารถน�ำปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการวางแผนสนับสนุนระบบบริหาร
งานด้านคุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์ และการต้อนรับของโรงพยาบาล
2. ผูป้ ว่ ยจะได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ จากการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ เน้นการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูป้ ว่ ยกับโรงพยาบาลเอกชน
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการบริการสุขภาพทีด่ ขี น้ึ และสามารถน�ำมาเป็ นต้นแบบในการขยาย
ฐานการบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทัง้ ผูร้ บั บริการในประเทศ และชาว
ต่างประเทศ
3. ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล สามารถน� ำผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามพึงพอใจของผูป้ ว่ ย สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลของต่างประเทศ และรองรับการให้บริการชาวต่างประเทศ เพือ่
ทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. นักวิจยั นักวิชาการ นักศึกษา สามารถใช้ผลการวิจยั เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้องค์ความรูข้ องการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการให้บริการ ในการศึกษา
ขยายผลต่อไปในอนาคตเพือ่ คุณภาพสาธารณสุขแก่ผปู้ ว่ ย
5. ผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่ สามารถใช้ผลการวิจยั เป็ นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจบริการสุขภาพอื่นในอนาคตได้ และสามารถเลือกพัฒนา
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม
ทบทวนวรรณกรรม
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
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ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2441 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โดย ฯพณฯ หลุยส์เวย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก แห่งกรุงสยาม ต่อมาในปี พ.ศ.
2515 มีจำ� นวนโรงพยาบาลเอกชนเพิม่ ขึน้ 28 แห่ง และเพิม่ ขึน้ เป็ น 473 แห่ง ในปี พ.ศ.
2541 (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557) จ�ำนวนโรงพยาบาลเอกชนเริม่ ลดลง และเหลือ
อยูน่ ้อยทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2546 ซึง่ เป็ นผลจากการบังคับใช้กฎกระทรวงสาธารณสุขรองรับ
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล ปี พ.ศ. 2541 อย่างจริงจังตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546
โดยจ�ำแนกสถานพยาบาลภาคเอกชนตามโครงสร้าง และศักยภาพบริการทีแ่ ท้จริง โดย
ใช้จำ� นวนเตียง และศักยภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลทีส่ ามารถรองรับการบริการ
ได้จริง เช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กทีไ่ ม่มผี ปู้ ว่ ยใน ต้องแจ้งยกเลิก และขออนุญาตเปิด
ใหม่เป็ นคลินิก โรงพยาบาลเอกชนทีม่ ขี นาดเตียงผูป้ ว่ ยต�่ำกว่า 30 เตียง เปลีย่ นเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรม ส�ำหรับจ�ำนวนเตียงผูป้ ว่ ย ในปี พ.ศ. 2512 มีจำ� นวนเตียงรวม
2,281 เตียง ในปี พ.ศ. 2543 มีจำ� นวนเตียงรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 29,361 เตียง ในปี พ.ศ.
2550 มีจำ� นวนเตียงเพิม่ ขึน้ เป็ น 36,004 เตียง และในปี พ.ศ. 2556 มีจำ� นวนเตียงลดลง
เหลือ 33,608 เตียง (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557) การเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึง่ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศ
แนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้
Assael (1998: 218) ได้ให้ความหมายของการรับรูว้ ่าเป็ นกระบวนการของ
บุคคลในการเลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) สิง่ เร้า จนเกิด
เป็ นภาพของสิง่ นัน้ ๆ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคแต่ละคนจึงแตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู้
ขึ้น อยู่ก บั ความต้อ งการค่า นิ ย มความคาดหวัง ของบุ ค คลเป็ น สิ่ง ส�ำ คัญ ดัง นัน้ แม้
สถานการณ์ทม่ี สี งิ่ เร้าเหมือนกันผูบ้ ริโภคแต่ละคนจะมีการรับรูท้ แ่ี ตกต่างกัน กระบวนการ
รับรูม้ อี งค์ประกอบของ Assael (1998: 218) ประกอบไปด้วยการเลือกรับรู้ (Perceptual
Selection) การเลือกประมวลข้อมูล (Perceptual Organization) และการเลือกตีความ
(Perceptual Interpretation)
จากแนวคิดดังกล่าวพบว่า กระบวนการทีท่ ำ� ให้เกิดการรับรูน้ นั ้ มีความหลายหลาก
เป็ นอย่างมาก แต่ในการศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เชือ่ มโยงกระบวนการรับรูก้ บั คุณภาพ
การให้บริการตามแนวคิดเกีย่ วกับการรับรูข้ อง Assael (1998: 218)
แนวคิ ดเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
Zeithaml and Bitner (2000) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพการบริการ หมายถึง สิง่ ที่
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ปีที่่ 34 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2557

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ก�ำหนดความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจของผูบ้ ริโภค ซึ่งมีปจั จัย 5 ประการด้วยกันที่
เกีย่ วข้องกับระดับของคุณภาพบริการ และใช้เป็ นแนวทางในการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการ ดังนี้ 1) ความเชือ่ ถือ และไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบตั ไิ ด้อย่างอิสระในการให้บริการทีอ่ งค์กรสัญญาต่อผูร้ บั บริการถึงความเชือ่ ถือได้
ในบริการ มีความถูกต้อง และมีความแน่นอนในการให้บริการทุกครัง้ นันหมายความว่
่
า
ผูร้ บั บริการจะได้รบั การสนองตอบความพึงพอใจในทุกครัง้ ทีใ่ ช้บริการ 2) การตอบสนอง
ต่อผูร้ บั บริการ (Responsiveness) หมายถึง บุคลากรผูใ้ ห้บริการมีความเต็มใจในการ
ให้การช่วยเหลือและพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่ผรู้ บั บริการในทุกเรือ่ ง 3) การรับรองความ
เชื่อมัน่ การรับประกัน (Assurance) หมายถึง ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ความสุภาพ
อ่อนน้อม มีมารยาทอันงามในการให้บริการของบุคลากร และความสามารถของบุคลากร
ในการให้บริการทีส่ ร้างความเชือ่ ถือศรัทธา และความเชือ่ มันแก่
่ ผรู้ บั บริการ 4) การเอาใจ
ใส่ผรู้ บั บริการ (Empathy) หมายถึง ความพยายามของผูใ้ ห้บริการในการเข้าใจถึงความ
ต้องการของผูร้ บั บริการ และจัดการให้บริการทีเ่ หมาะสมเฉพาะบุคคลด้วย พฤติกรรมที่
เอือ้ อาทรห่วงใย และเข้าใจความรูส้ กึ ความต้องการของผูร้ บั บริการเป็ นอย่างดี 5) การ
สามารถจับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทีป่ รากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนทาง
กายภาพ ของสถานทีส่ งิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์เครือ่ งมือ บุคลากร และ
อุปกรณ์ในการสือ่ สาร เช่น การจัดสถานที่ และตกแต่งให้สวยงาม การตกแต่งห้องตรวจ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เสือ้ ผ้า เครือ่ งแบบของผูใ้ ห้บริการทีส่ วยงาม
เหมาะสมกับลักษณะงาน และสร้างความพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการ หรือการตกแต่งอุปกรณ์
เครือ่ งมือในการตรวจผูป้ ว่ ยเด็กให้ดเู หมือนของเล่นเพือ่ ลดความน่ากลัวลง รวมถึงความ
พร้อมของอุปกรณ์เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในระหว่างรอคอย
เป็ นต้น
ในการศึกษาการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการให้บริการนัน้ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ั ยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการรับรูค้ ณ
Zeithaml and Bitner (2000) ซึง่ เสนอปจจั
ุ ภาพการบริการ
ด้วยโมเดลทีเ่ รียกว่า SERVQUAL ได้แก่ ความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผูร้ บั
บริการ การรับรองความเชือ่ มันแก่
่ ผรู้ บั บริการ การเอาใจใส่ผรู้ บั บริการ และการสามารถ
จับต้องได้ ซึง่ ในการศึกษาการรับรูค้ ณ
ุ ภาพในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงยึดแนวคิดของ Zeithaml
and Bitner (2000) ในการพิจารณาเป็ นแนวทางในการประเมินตัวแปรสาเหตุของการ
ศึกษาในครัง้ นี้
แนวคิ ดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
Hertzberg (1959) ได้ทำ� การวิจยั กับนักวิศวกรและนักบัญชี จ�ำนวน 200 คน
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ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงปจั จัยของการจูงใจทีแ่ ตกต่างกันอยู่ 2 อย่าง คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
ความพอใจ (Satisfaction) และสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) การวิจยั
ได้ก่อให้เกิดข้อสรุปทีส่ ำ� คัญ 2 อย่าง คือ 1) ปจั จัยจูงใจ (Motivator Factors) มีลกั ษณะ
สัมพันธ์โดยตรงกับเรือ่ งของงาน ถ้ามีปจั จัยจ�ำพวกนี้ จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความพึง
พอใจในการท�ำงานและเป็ นสิง่ จูงใจบุคคลให้มคี วามตัง้ ใจในการท�ำงาน ได้แก่ ลักษณะ
ของงาน ความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน ความรับผิดชอบ การได้รบั ความยอมรับนับถือ
และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน 2) ปจั จัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) เป็ นปจั จัยที่
สัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมของการท�ำงาน ปจั จัยเหล่านี้จะท�ำหน้าทีค่ ้ำ� จุนไม่ให้เกิดความ
ท้อถอย ไม่อยากท�ำงานและป้องกันมิให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการท�ำงาน ได้แก่ ฐานะ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้
บังคับบัญชา การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการท�ำงาน ความมันคงปลอดภั
่
ย
ในการท�ำงาน สภาพการท�ำงาน เงินเดือน และชีวติ ส่วนตัว
ในการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
นัน้ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด Hertzberg (1959) ซึง่ เสนอปจั จัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดแรง
จูงใจของการท�ำงานในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทฤษฏี 2 ปจั จัย ได้แก่
ปจั จัยจูงใจ และ ปจั จัยค�ำ้ จุน มาพิจารณาเป็ นแนวทางในการประเมินตัวแปรสาเหตุของ
การศึกษาในครัง้ นี้
แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
Lovelock (2007) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติหลัง
การประเมินจากการซือ้ สินค้าหรือปฏิสมั พันธ์จากการรับบริการ การประเมินความพึง
พอใจจากคุณค่าจากคุณภาพการบริการที่ ลูกค้าได้รบั กับสิง่ ทีล่ กู ค้าคาดหวัง ความพึง
พอใจทางบวกทีย่ งยื
ั ่ น และท�ำให้ลูกค้าประทับใจ เรียกว่า Customer Delight โดย
Customer Delight ประกอบด้วยองค์ประกอบ (Component) 3 ประการ ได้แก่ (1) ความ
ประทับใจจากการบริการทีเ่ กินความคาดหวังของผูป้ ว่ ย (Unexpectedly high levels of
performance) (2) ความประทับใจด้วยความตืน้ ตันหรือประหลาดใจ (3) ความประทับ
ใจด้วยความรูส้ กึ ทางบวก และ Lovelock (2007) ได้กล่าวถึงผลงานวิจยั พบว่า ความ
พึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ส่งผลท�ำให้ลูกค้าเกิดการใช้บริการซ�้ำ 
(Repeat) และเกิดการบอกต่อ (Word of Mouth)
จากแนวคิดดังกล่าวพบว่า คุณภาพการบริการทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเกิดการความพึง
พอใจ มีในหลายมิติ โดยการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เชือ่ มโยงคุณภาพการให้บริการทีม่ ี
ผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยตามแนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจของ Lovelock (2007)
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Panjakajornsak (2008) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง “A Comprehensive Model Service
Loyalty in The Context of Thai Private Hospitals” งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ (Service Quality) คุณค่าการบริการ (Service
Value) ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (Patient Satisfaction) และความจงรักภักดีต่อ
การใช้บริการของผูร้ บั บริการ (Service Loyalty) ซึง่ วัดจากพฤติกรรมการตัง้ ใจซือ้ ของ
ผูร้ บั บริการ (Behavioral Intension) ได้แก่ การใช้บริการซ�้ำ (Repurchase Intensions)
การแนะน� ำบอกต่อทางบวก (Positive Word of Mouth) ทัศนคติเชิงบวก (Positive
Attitude) การใช้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง (Cross-buying Intension) การยินดีจา่ ยค่าบริการ
ในระดับ Premium Price โดยศึกษาในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 นักศึกษาปริญญาตรี ในเขต กรุงเทพฯ จ�ำนวน 102 ตัวอย่าง
และเก็บข้อมูลจากผูป้ ว่ ย ในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่งจ�ำนวน 380 ตัวอย่าง และวิจยั
เชิงคุณภาพใช้แบบ Focus Group จากกลุม่ นักศึกษาปริญญาตรี เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมาจัด
ท�ำแบบสอบถาม และใช้แบบวัดคุณภาพการบริการ ตามแบบ SERVPERF Liker scale
7 ระดับ การวิเคราะห์กลุ่มตัวแปรใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ปจั จัย (Factor Analysis) จาก
ั ยวิเคราะห์เหลือ 4 ปจจั
ั ย และหาอิทธิพลของตัวแปรการวิเคราะห์
คุณภาพบริการ 13 ปจจั
สหสัมพันธ์แบบสองตัวแปร และใช้โปรแกรม LESREAL ในการวิเคราะห์Structural
Equation Modeling ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) และคุณค่า
การบริการ (Service Value) มีความสัมพันธ์ในระดับมากเท่ากับ 0.93 กับความจงรัก
ภักดีต่อการใช้บริการของผูร้ บั บริการ(Service Loyalty) ของโรงพยาบาลคุณภาพการ
บริการ (Service Quality) และความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (Patient Satisfaction) มี
ความสัมพันธ์ในระดับมาก 0.92 กับความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของผูร้ บั บริการ
(Service Loyalty) คุณภาพการบริการ (Service Quality) มีความสัมพันธ์โดยตรงใน
ระดับความสัมพันธ์ 0.40 กับความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของผูร้ บั บริการ (Service
Loyalty) โรงพยาบาลเอกชน
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องผูว้ จิ ยั ได้สรุปเป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนี้
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ภาพที ่ 1 องค์ประกอบของตัวแปร

สมมติ ฐานในการวิ จยั
จากการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมติฐานของงานวิจยั
รวม 2 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 : ปจั จัยด้านการบริการทางการแพทย์มอี ทิ ธิพลเชิงสาเหตุ
ต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
สมมติฐานข้อที่ 2 : ปจั จัยด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชนมีอทิ ธิพลเชิงสาเหตุตอ่ ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ระยะการท�ำวิจยั ตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – เมษายน พ.ศ. 2557
ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ผูป้ ่วยทีใ่ ช้บริการในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน โดยศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 15 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชล (AHC) โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ (BCH) โรงพยาบาลกรุงเทพดุสติ เวชการ (BGH) โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
(BH) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) โรงพยาบาลลานนา (CMR) โรงพยาบาลกรุงเทพ
(KDH) โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI) โรงพยาบาลวัฒนา (NEW) โรงพยาบาลนนทเวช
(NTV) โรงพยาบาลรามค�ำแหง (RAM) โรงพยาบาลศิครินทร์ (SKR) โรงพยาบาลสมิตเิ วช
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(SVH) โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) และโรงพยาบาลวิชยั เวช (VIH) ซึง่ เป็ นกลุม่ โรง
พยาบาลเอกชนทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูป้ ว่ ยนอกทีใ่ ช้บริการในแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเอกชน โดยศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในระยะ 3 เดือนทีผ่ า่ นมา และเมือ่ อ้างถึงการวิเคราะห์โครงสร้างตัวแบบ
จ�ำลอง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยวิธพี หุ ตัวแปรควรมีการก�ำหนด
กลุม่ ตัวอย่าง 15 ถึง 20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) เนื่องจากกลุม่
ตัวอย่างขนาดใหญ่ มีโอกาสทีต่ วั แปรทีม่ กี ารแจกแจงเป็ นปกติมากกว่าตัวอย่างทีน่ ้อย
กว่า (กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) จากการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรสังเกตได้ 44 ตัวแปร จึง
สามารถค�ำนวณกลุม่ ตัวแปรได้จำ� นวน 660 (44 x 15) ถึง 880 (44 x 20) ราย ดังนัน้
เพือ่ ความสอดคล้องกับเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีใ่ ช้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
880 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random
Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ท�ำการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธี
การจับฉลากจากการสุม่ โรงพยาบาลเอกชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ หมดจ�ำนวน 15 แห่ง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) และท�ำการสุม่ แบบ
จับฉลากจ�ำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (BCH) โรงพยาบาลกรุงเทพดุสติ
เวชการ (BH) โรงพยาบาลกรุงเทพ (KDH) โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) และ โรงพยาบาล
วิภาวดี (VIBHA) โดยผูว้ จิ ยั ท�ำการแจกแบบสอบถามจ�ำนวนแห่งละ 176 ชุด ซึง่ เป็ นการ
แบ่งตามโควตา (Quota) และเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแห่งด้วยวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การหาค่าความเทีย่ งตรง (Validity) และ
ความเชือ่ ถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม การหาค่าความเทีย่ งตรง โดยการทดสอบ
ตามเทคนิค Index of item objective congruence (IOC) โดยข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC
ตัง้ แต่ 0.6-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ IOC น้อยกว่า 0.6 พิจารณาปรับปรุง
หรือตัดออก (Ravinelli & Hambleton, 1997 อ้างถึงในสิทธิ ์ ธีรสรณ์, 2550) ผลการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.60 ทุกข้อ ส�ำหรับการ
ท�ำความเชือ่ มัน่ ด้วยวิธี Alpha Coefficient ของ Cronbuch (1990) ได้ความเชือ่ มันของ
่
่
แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูป้ วย เท่ากับ 0.91 และตอนที่ 1 การรับรูค้ ณ
ุ
ภาพการบริการสุขภาพ เท่ากับ 0.89 ค่าสัมประสิทธิของความเชื
่อมัน่ (Reliability
์
Coefficient) ทีค่ ำ� นวณได้ตอ้ งมากกว่า 0.80 (กัลยา วานิชบัญชา, 2557) ซึง่ แสดงว่า
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เครือ่ งมือแบบสอบถามมีความน่าเชือ่ ถือ สามารถน�ำไปใช้ในการศึกษาได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิติ
อนุมานเพือ่ ทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ
(Path Analysis) การค้นหารูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือ่
ยืนยันตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้ ใช้โมเดลการวัด (Measurement Model) ของ
การบริการสุขภาพ และใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
สรุปผลการวิ จยั
ั ยการบริการสุขภาพ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจจั
ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
1.1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยการบริ การสุขภาพ ในแผนกอายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชน
ั ยการบริการสุขภาพในแผนกอายุรกรรม
การวิเคราะห์โมเดลการวัด ตัวบ่งชีป้ จจั
โรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง (Latent variable) จ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรปจั จัยด้านการบริการทางการแพทย์ ปจั จัยด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเอกชน และตัวแปรความพึงพอใจของผูป้ ่วย ในแผนก   อายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชน
ั ยการบริการสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนของโมเดลตัวบ่งชีป้ จจั
ด้านการบริการทางการแพทย์ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพือ่ ยืนยันตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
การวัดของปจั จัยด้านบริการทางการแพทย์พบว่า ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทุกตัวมีนยั ส�ำคัญทางทางสถิติ (P<.01) แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 ตัว ได้แก่ การบริการของ
แพทย์ การบริการของนางพยาบาล และการบริการวินจิ ฉัยโรค เป็ นตัวบ่งชีท้ ส่ี ำ� คัญทีบ่ ง่
บอกถึงปจั จัยการบริการสุขภาพด้านการบริการทางการแพทย์ ในแผนกอายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชน โดยตัวแปรดังกล่าวมีคา่ น�้ำหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.45 ถึง 0.86
ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที ่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลตัวบ่งชีป้ จั จัยการบริการสุขภาพด้านการบริการทาง
  การแพทย์ของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน

ั ยการบริการสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลตัวบ่งชีป้ จจั
ด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ั ย
เชิงยืนยัน เพือ่ ยืนยันตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดของปจจั
ด้านด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนพบว่า ค่าน�้ ำหนักองค์
ประกอบของตัวแปรทุกตัวมีนยั ส�ำคัญทางทางสถิติ (P<.01) แสดงว่าตัวแปรทัง้ 2 ตัว
ได้แก่ การบริการของพนักงานต้อนรับ และการบริการในการช�ำระเงิน เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ี
ส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกถึงปจั จัยการบริการสุขภาพด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน โดยตัวแปรดังกล่าวมีคา่ น�้ำหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.36 ถึง 0.80 ดังแสดง
ในภาพที่ 3

ภาพที ่ 3 องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลตัวบ่งชีป้ จั จัยการบริการสุขภาพ
ด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน

ตัวบ่งชีค้ วามพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลตัวบ่งชีค้ วามพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนก
อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวมีนยั
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ส�ำคัญทางสถิติ (P<.01) แสดงว่าตัวแปรทัง้ 2 ตัว ได้แก่ การกลับมาใช้บริการซ�้ำ  และ
การแนะน�ำบอกต่อลูกค้ารายอืน่ เป็นตัวบ่งชีส้ ำ� คัญทีบ่ ง่ บอกถึงความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยตัวแปรดังกล่าวมีคา่ น�้ำหนักองค์ประกอบ
อยูร่ ะหว่าง 0.52 ถึง 0.84 ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที ่ 4 องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลตัวบ่งชีค้ วามพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน

1.2 การวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการบริ การสุขภาพที่ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างการบริการสุขภาพที่
มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ตามสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi square =
322.677, df = 157, p-value = 0.001, RMSEA = 0.031, GFI = 0.95, AGFI = 0.93
**P < .01) ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที ่ 5 โมเดลสมการโครงสร้างของการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนก
            อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
หมายเหตุ          หมายถึง เส้นอิทธิพลทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิต          
ิ
           หมายถึง เส้นอิทธิพลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
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1.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรในโมเดลสมการ
โครงสร้างการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชนพบว่า ปจั จัยด้านการบริการทางการแพทย์ และปจั จัยด้านการต้อนรับ
ของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีอทิ ธิพลเชิงสาเหตุทางตรงต่อความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2 และ
แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สถิตกิ ารวิเคราะห์อทิ ธิพลของปจั จัยทีผ่ ลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ดังข้อมูลในตารางที่ 3
ตารางที ่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ตามสมมติฐาน 2 ข้อ

สมมติฐานการวิจยั

โรงพยาบาลภาพรวม
ยอมรับ
ปฏิเสธ

H1: ปจั จัยด้านการบริการทางการ
แพทย์มอี ทิ ธิพลเชิงสาเหตุต่อความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเอกชน
H2: ปจั จัยด้านการต้อนรับของแผนก
อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนมี
อิทธิพลเชิงสาเหตุต่อความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชน




ตารางที ่ 3 ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง และค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์อทิ ธิพลของ
การบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรม

ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
ั ยด้านการบริการ
ปจจั
ทางการแพทย์
ั ยด้านการต้อนรับ
ปจจั
ของแผนกอายุรกรรม โรง
พยาบาลเอกชน
ค่าสถิติ

กลับมาใช้บริการซ�้ำ 
(Repeat)

การแนะน�ำบอกต่อ
(Word of Mouth)

ความพึงพอใจ
รวมทัง้ 2 ด้าน

DE

DE

DE

0.58**  (0.27)

0.45**  (0.45)

0.63**  (0.21)

0.21**  (0.61)

0.28**  (0.35)

0.88**  (0.16)

Chi square=322.677, df=157, p-value=0.001,RMSEA=0.031,    
GFI=0.95, AGFI=0.93 **P<.01

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคาดเคลือ่ นมาตรฐาน, DE = อิทธิพลทางตรง
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ตอนที่ 2 ผลการค้นหารูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยพบว่า ปจั จัยการบริการสุขภาพด้านการบริการทางการแพทย์ มีอทิ ธิพลทางบวก
และให้คา่ สัมประสิทธิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.63) และปจั จัยการบริการสุขภาพ
ด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีอทิ ธิพลทางบวกและให้คา่
สัมประสิทธิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.88) นันคื
่ อผูป้ ระกอบการน�ำปจั จัยการบริการ
สุขภาพ และการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมทีม่ คี ุณภาพมาใช้ในโรงพยาบาลเอกชน
มากขึน้ จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยมากขึน้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้ ปจั จัยการ
บริการสุขภาพในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนพบว่า ตัวแปรทีม่ คี า่ น�้ำหนักองค์
ประกอบ (Bata: b) ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การบริการของพนักงานต้อนรับ (0.84)
รองลงมาคือ การบริการของแพทย์ (0.83) การบริการวินิจฉัยโรค (0.80) การบริการใน
การช�ำระเงิน (0.78) และการบริการของนางพยาบาล (0.74) โดยตัวแปรดังกล่าวนี้มคี า่
สัดส่วนความแปรปรวนทีอ่ ธิบายได้ดว้ ยองค์ประกอบ (R2) ปจั จัยการบริการสุขภาพใน
แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ได้ประมาณร้อยละ 16 ถึง ร้อยละ 76
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ความพึง
พอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนพบว่า ตัวแปรทีม่ คี า่ น�้ำหนัก
องค์ประกอบความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การกลับมาใช้บริการซ�ำ 
้ (0.82) และการแนะน�ำ
บอกต่อลูกค้ารายอื่น (0.51) โดยตัวแปรดังกล่าวมีคา่ สัดส่วนความแปรปรวนทีอ่ ธิบาย
ได้ดว้ ยองค์ประกอบความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
ได้ประมาณร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 58 ดังแสดงข้อมูลภาพที่ 6

ภาพที ่ 6 รูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน
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อภิ ปรายผล
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย
2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยการบริการทางการแพทย์ และปจั จัยการต้อนรับของแผนกอายุกรรม
โรงพยาบาลเอกชนทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในด้านการกลับมาใช้บริการซ�้ำ 
และด้านการแนะน�ำบอกต่อลูกค้ารายอื่น ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ Farid
(2008) ทีไ่ ด้ท�ำการวิจยั เรื่อง “Development of a Model for Healthcare Service
Quality: An Application to the Private Healthcare Sector in Egypt” พบว่า มีปจั จัย
การรับรูค้ ุณภาพการให้บริการทีส่ ำ� คัญมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ประกอบ
ด้วยคุณภาพการบริการของแพทย์ คุณภาพการบริการของนางพยาบาล คุณภาพการ
ให้บริการวินจิ ฉัยโรค คุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับ คุณภาพการให้บริการ
การเข้าพักในโรงพยาบาล คุณภาพการบริการอาหารผูป้ ว่ ย คุณภาพการบริการห้องพัก
ผูป้ ว่ ย และคุณภาพการบริการช�ำระเงิน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์
ของตัวแปรในระดับ R=0.901 การศึกษาในครัง้ นี้ใช้เทคนิค Factor Analysis และ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ั ยด้านการต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนทีม่ คี วามส�ำคัญ
ปจจั
มากทีส่ ดุ ได้แก่ การบริการของพนักงานต้อนรับ รองลงมา ได้แก่ การบริการในการช�ำระเงิน
ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Hertzberg (1959) ซึง่ แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับ
ด้วยปจั จัยสนับสนุน และปจั จัยบ�ำรุงรักษา เช่นเดียวกับแนวคิด Service profit chain ที่
กล่าวไว้วา่ การพัฒนาพนักงานต้อนรับ ความพึงพอใจของพนักงาน และความจงรักภักดี
ของพนักงานจะส่งผลท�ำให้พนักงานต้อนรับให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคณ
ุ ภาพ ท�ำให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และทฤษฏีโครงสร้างตามสถานการณ์ได้กล่าวไว้ว่าองค์การ
ั ยทีน่ �ำมาพิจารณาในการวิเคราะห์องค์การ ได้แก่
คุณภาพต้องมีลกั ษณะทีผ่ สมผสานปจจั
กลยุทธ์ คน วัฒนธรรม โครงสร้าง และกระบวนการในการจัดการทีด่ ี
ปจั จัยด้านการบริการทางการแพทย์ ได้แก่ การบริการของแพทย์ การบริการ
ของนางพยาบาล และการบริการวินจิ ฉัยโรค เป็นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Brown & Swartz
(1989) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง “การบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลเอกชน”พบว่า บริการของแพทย์ บริการของพยาบาล และบริการวินจิ ฉัยโรค
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ และความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในโรงพยาบาลเอกชน
การน�ำผลการวิ จยั ที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้
การวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ใน
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แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน” ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชน และผูบ้ ริหารแผนก
อายุรกรรม สามารถน� ำผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ โดยให้ความส�ำคัญกับการบริการ
สุขภาพด้านพนักงานต้อนรับด้วยการพัฒนาคุณภาพพนักงานต้อนรับต่อเนื่อง การ
จัดการระบบการคัดเลือกพนักงานต้อนรับให้มปี ระสิทธิภาพ การจัดการด้านระบบทีม่ งุ่
เน้นประสิทธิภาพของระบบการต้อนรับเป็นส�ำคัญ การดูแลลูกค้า การแนะน�ำผูป้ ว่ ย การ
ทีพ่ นักงานต้อนรับสามารถคัดกรองผูป้ ว่ ยในเบือ้ งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการ
สอบถามข้อมูล ระบบประสานงานรักษาพยาบาล ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ การส�ำรวจ
ความคิดเห็นของลูกค้า การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การบริการทีด่ มี ากขึน้ และระบบ
บริหารคุณภาพโดยเน้นการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายระหว่างผูบ้ ริหารกับ
พนักงาน (เยาวภา ปฐมศิรกิ ุล, 2552) การส่งเสริมงานวิจยั ในงานประจ�ำ และ
สร้างแรงจูงใจให้กบั แพทย์ดว้ ยการใช้แนวคิดการสร้างแรงจูงใจของ Hertzberg (1959)
กลยุทธ์มุ่งความส�ำคัญกับลูกค้า โดยสามารถน� ำรูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อ
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนนี้ไปประยุกต์ใช้กบั การ
ให้บริการลูกค้า ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที ่ 7 รูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน และการประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
1. ก�ำหนดมาตรการกระตุน้ การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลเอกชนให้เป็ น
รูปธรรมมากขึน้ โดยชีน้ �ำให้มกี ารสร้างกิจกรรม โดยเฉพาะปจั จัยด้านการต้อนรับของ
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โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ คุณภาพพนักงานต้อนรับ และคุณภาพด้านการบริการในการ
ช�ำระเงิน ทีค่ วรจัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพทัง้ 2 ด้านนี้อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
เพราะเป็ นปจั จัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ในแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเอกชน
2. ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวทางด้านการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการทีม่ คี วามแตกต่างจากการฝึกอบรมตามปกติ เพือ่ เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ทีเ่ ป็ นแบบอย่างมาตรฐานทีม่ คี วามเป็ นเลิศ โดยใช้นโยบายการเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนาคุณภาพการให้บริการในเชิงการแข่งขันระหว่างหน่ วยงาน และมีการส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรูใ้ นองค์กรให้เกิดขึน้ ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
บทสรุป

ผลการค้นพบรูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ใน
แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีปจั จัยส�ำคัญ ประกอบด้วยปจั จัยการต้อนรับของ
แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน และปจั จัยการบริการทางการแพทย์ โดยปจั จัยการ
ต้อนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนเป็นปจั จัยทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ดังนัน้
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยจะต้องมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานต้อนรับ
อย่างต่อเนื่อง รักษาพนักงานต้อนรับทีม่ คี วามสามารถไว้ และคัดเลือกพนักงานต้อนรับ
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานต้อนรับทีเ่ ป็ นบุคคลบุคคลแรกทีผ่ ูป้ ่วยจะได้
สัมผัส ทีเ่ ป็ นกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี ประทับใจ และรูส้ กึ พึงพอใจใน
การให้บริการในครัง้ แรกทีไ่ ด้พบ ดังนัน้ รูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึง
พอใจของผูป้ ่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่ค้นพบนี้ สามารถน� ำไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ การวางแผนการให้บริการการต้อนรับในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน และการให้บริการทางการแพทย์ในบริบทดังต่อไปนี้ (1) ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
เอกชนสามารถน�ำรูปแบบความสัมพันธ์ของปจั จัยการต้อนรับ ในแผนกอายุรกรรมโรง
พยาบาลเอกชนมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต้อนรับให้ดยี งิ่ ขึน้ การจัดหา
พนักงานต้อนรับทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีการจัดสรร
ทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพทีแ่ ท้จริงของโรงพยาบาล และ
สามารถขยายฐานการบริการสุขภาพให้ครอบคลุมผูป้ ว่ ยทัง้ ในประเทศ และผูป้ ว่ ยต่าง
ประเทศ (2) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกระทรวงสาธารณสุข สามารถน�ำผลการ
วิจยั มาพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยและสร้างการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศได้
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