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ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณี

ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(The satisfaction with quality of service as a private in an emergency 

hospital in Bangkok and vicinity.) 

รุ้งดาว  ดีดอกไม ้1    ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความ

พึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพการ

ให้บริการกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนใน

กรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

อ่ืนๆกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณี

ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

วิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพศ

ชายและเพศหญิง ท่ีมารับบริการในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 400 ชุด ในการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลไดใ้ช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – test, F–test และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) ในการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ

และปัจจยัอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาพบว่า 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ 

การให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่

แตกต่างกัน อาชีพ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความรวดเร็ว ความพร้อมทางด้าน

การแพทยแ์ละบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีเพียงความทันสมัยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล ความ

ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 0.05 มีเพียงความภกัดีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

คําสําคัญ :  ฉุกเฉิน, คุณภาพบริการ,โรงพยาบาล  

Abstract 

The purpose of the research .Was to study the satisfaction of quality the 

private hospital in an emergency in Bangkok and its vicinity. The purpose (1) Were 

to study the different factors of personal satisfaction with the quality of service of a 

private hospital in case of emergency in Bangkok and surrounding provinces. (2) To 

investigate the relationship between quality service and customer satisfaction case 

of emergency service. (3) To study the relationship between the other factors and 

the satisfaction of the quality of hospital services in case of emergency. 
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This research was a quantitative research by using the questionnaire was a 

research tool. The samples were collected from patients who were treated in 

emergency departments both  Male and female around 400.  

In analyze the data, Computer program were used. The research analyzed 

by descriptive statistics including percentages, mean, standard deviation, ANOVA, 

T - test, F-test and Multiple Regression Analysis (MRA) to analyze the relationship 

between the quality of service and the other factors. 

The results showed sex, age, education, income differences satisfied the 

quality service of the private hospital in an emergency. More over, the different 

career and status, related the satisfaction of the quality of emergency service were 

statistically significant at the 0.05. 

 The factors of quality service, fast and tools and the availability of special 

is physician. Correlated the satisfaction of the quality service of a private hospital in 

case of emergency were statistically significant at the 0.05 with other factors. The 

image of the hospital trust and relationship satisfacted with the quality of 

service of a private hospital in case of emergency significance at the 0.05. 

Keyword: emergency, quality of service , hospital 

1. บทนํา  

พระสังฆราช ลงัแบรต ์เดอ ลาม็อต (Lambert de la Motte)กบัพระสังฆราช

ปัลลือ เป็นผูต้ ั้งโรงพยาบาลแห่งแรกข้ึนในประเทศไทยในกรุงศรีอยุธยาเม่ือ ค.ศ.1669 

ในสมยัพระนารายณ์มหาราช โดยใช้หลกัฐานอา้งอิงในหนังสือ Histoire de la 

Mission de Siam ไดส้ร้างโรงพยาบาล โดยเร่ิมแรกรับคนไข ้3-4 รายก่อนและต่อมา

รับเพิ่มเป็น 10 ราย และในปี ค.ศ.1672  รับราว 15 คน และต่อมาไดข้ยายเพิ่มข้ึนใน

เวลาต่อมา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หมายถึง สถานท่ีประกอบการรักษา 

พยาบาลคนไขห้รือผูป่้วย ซ่ึงมีเตียงรับคนไขไ้วค้า้งคืน และจดัให้มีการวินิจฉัยโรค 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาล
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ชุมชน มีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้บริการ ซ่ึงกล่าวถึงการให้การบริการห้อง

ฉุกเฉินถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของโรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะโรงพยาบาลรัฐหรือ

เอกชน ซ่ึงเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมงไม่เวน้วนัหยุดราชการเพื่อให้บริการดูแลผูป่้วย

ทุกอาการท่ีเขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูป่้วยจากอุบติัเหตุ หรือผูป่้วยมีอาการ

เจบ็ป่วยไม่สบาย หรือเวลาท่ีโรงพยาบาลไม่มีการบริการปกติของแผนกผูป่้วยนอก ก็

จาํเป็นตอ้งพบแพทยห์้องฉุกเฉิน เน่ืองจากเป็นการให้การดูแลรักษาท่ีตอ้งการความ

รวดเร็ว รอเวลาไม่ได ้และแพทยจ์ะตอ้งมีประสบการณ์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

จะรักษาผูป่้วยไดถู้กตอ้งทนัการณ์การรักษาอวยัวะหรือชีวติ จึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ี

มีความสามารถพร้อมทุกระดบั มีสถานท่ี พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ท่ีทนัสมยัท่ี

พอเพียง ปัญหาท่ีผูม้ารับบริการในกรณีฉุกเฉินท่ีพบนั้นเป็นปัญหาทางดา้นบุคคลากร

ตอ้นรับผูป่้วยไม่ดีเช่นแสดงกิริยาไม่เหมาะสม หรือแพทย์ไดว้ินิจฉัยหรือประเมิน

อาการไม่ชดัเจนเน่ืองมาจากประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญทางการแพทย ์ความ

ทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่เ อ้ืออํานวยในการรักษา ภาพลักษณ์ของ

โรงพยาบาลเอกชน ความภกัดีของผูป่้วยท่ีมารับการรักษา และความไวว้างใจของ

ผู ้ป่วยท่ีมารับการรักษา เป็นการส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพในการ

ให้บริการ ดงันั้นจึงทาํการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการในกรณีฉุกเฉินใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดของผูม้ารับบริการ ในทุกๆ

ด้าน เพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการผูม้ารับบริการ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ 

ใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการกบัความพึง 

พอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ 
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การใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประโยชน์ของการวจิัย 

1. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดการใหบ้ริการ 

2. เพื่อนาํผลงานวจิยัน้ีไปเป็นขอ้มูลปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ 

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจ 

4. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบั 

คุณภาพการใหบ้ริการ 

สมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา สถานภาพ 

รายไดท่ี้แตกต่างส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาล

เอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีประกอบไปด้วย ความรวดเร็ว ความ

ทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ความพร้อมทางด้านการแพทยแ์ละบุคลากร มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ความภกัดี

ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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กรอบแนวความคดิการวจิัย 

                    ตัวแปรอสิระ 

 

 
 

                                                                                          ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

¯ ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล 

¯ ความภกัดี 

¯ ความไวว้างใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

¯ ความรวดเร็ว 

¯ ความทนัสมยัของอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ 

¯ ความพร้อมทางดา้นการแพทย์

และบุคลากร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

¯ เพศ – อาย ุ- สถานภาพ 

¯ อาชีพ – ระดบัการศึกษา 

¯ รายได ้

 
 

 

 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อคุณภาพ

การให้บริการ 
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2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

        Maslow. (1970) (อา้งถึง สํานกับริการขอ้มูลสารสนเทศ) ไดอ้ธิบายแนวคิด

เก่ียวกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของมนุษยต์ามทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation 

Theory) ว่ามนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยู่เสมอ และ เป็นการยากมากท่ี

มนุษยจ์ะมีความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงสามารถจดัแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกได ้5 

ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและสรีระ ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการ

ดา้นความปลอดภยั ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรู้และการเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่ม ขั้นท่ี 

4 ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งในดา้นความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ  ขั้นท่ี 5 ความ

ตอ้งการไดก้ระทาํตามความสามารถท่ีเป็นจริง 

     2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 Shelly  อา้งโดย ประกายดาว (2536) (อา้งอิง http://www.gotoknow.org 

/blogs/posts/492000)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก

ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ี

แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับ

ความสุขสามารถทาํให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า

ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่า

ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวชิยั เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าววา่ แนวคิดความ

พึงพอใจ มีส่วนเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่น

ท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

 2.3  งานวิจัยเกีย่วข้อง 

  สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (2554) การศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจาํปี ๒๕๕๔ ของสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ  ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจต่อการบริการของชุดปฏิบติัการ

http://www.gotoknow.org/
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การแพทยฉุ์กเฉินสูงสุด (ร้อยละ ๘๖.๖๗)รองลงมาคือความพึงพอใจต่อบริการของ

หอ้งฉุกเฉิน(ร้อยละ ๘๖.๐๕) และเป็นความพึงพอใจต่อการบริการของศูนยส่ื์อสารสั่ง

การ(ร้อยละ ๘๓.๙๔) ระดบัความพึงพอใจต่อการบริการจาํแนกตามจุดของการ

ใหบ้ริการโดยพบวา่ในบริการของศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ือสารสั่งการ มีความพึงพอใจ

ในกิจกรรม การให้บริการด้วยความเต็มใจมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสูงสุด (ร้อยละ 

๘๓.๙๘) ในส่วนของ ชุดปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินพบว่า มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการดว้ยการมีจรรยาบรรณของผูใ้ห้บริการสูงสุด (ร้อยละ ๘๓.๙๘) และบริการ

ของห้องฉุกเฉิน พบว่า มีความพึงพอใจต่อความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทั้ง

อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเจา้หนา้ท่ีแพทย ์พยาบาล สูงสุด (ร้อยละ ๘๔.๒๘)  

      สิริดวงนภา เกตุวิชิต (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ

บริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลลาํปาง พบวา่ในทุกกลุ่มอายุโดยภาพรวมและราย

ดา้นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

3. วธีิการดําเนินงานวจิัย 

        การวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามคือกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ท่ีมารับบริการในกรณีฉุกเฉินใน

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยั

เก็บด้วยตนเองและนํามาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์

ประมวลผลขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ANOVA, T – test, F–test ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการและปัจจยัอ่ืนๆ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามหาอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) เพื่อ
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ทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูม้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรณีฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  63.8  มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 25.5 รองลงมามีอายุระหวา่ง  16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 มีสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 63 อาชีพส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง/พนักงานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 18.8 

รองลงมานกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 16.8 คา้ขาย

รายยอ่ย/อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 15 ตามลาํดบั การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.3 ประถมศึกษาหรือตํ่า

กวา่ /ไม่ไดเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามลาํดบั รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,000 - 

50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา ตํ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14..3 

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของปัจจัยด้านคุณภาพการ

ให้บริการ ปัจจยัด้านอ่ืนๆ และความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ พบว่าโดย

ภาพรวมผูม้าใชบ้ริการดา้นความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 7.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ มีป้ายบอกขั้นตอนต่างๆชัดเจนในการ

บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.32 รองลงมาคือ สามารถส่งผูป่้วยไปยงัแผนกต่างๆไดร้วดเร็ว มี

ค่าเฉล่ีย 7.20 โดยภาพรวมความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ มีค่าเฉล่ีย 7.39 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ ใช้เทคโนโลยี

ทนัสมยัในการบริการ มีค่าเฉล่ีย 7.46 รองลงมา คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเป็นท่ี

ยอมรับไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 7.44  โดยภาพรวมความพร้อมทางดา้นการแพทยแ์ละ

บุคลากร มีค่าเฉล่ีย 7.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุด

อนัดบั 1 คือ บุคลากรทีมแพทยมี์ความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 7.54 รองลงมา

คือ ทีมแพทยแ์ละบุคคลากรให้คาํปรึกษาท่านเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 7.47 โดยภาพรวม

ของภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล  มีค่าเฉล่ีย 7.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ เจา้หนา้ท่ีและบุคคลากรแต่งกายสะอาดเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ีย 7.49 รองลงมาคือ ความสะดวกในสถานท่ีตั้งโรงพยาบาลในการมารับ

บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.48 โดยภาพรวมความภกัดี มีค่าเฉล่ีย 7.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ มีบริการตอบสนองท่ีดีสําหรับผูป่้วย
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ท่ีมาใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.22 รองลงมาคือ มีความเช่ือมัน่ในการรับการรักษา มี

ค่าเฉล่ีย 7.21 โดยภาพรวมความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 7.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ  มีความไวว้างใจในการรับบริการ มี

ค่าเฉล่ีย 7.42 รองลงมาคือ การบริการท่ีดีสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลารับการรักษา มี

ค่าเฉล่ีย 7.37  โดยภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.32 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดับ 1 คือความ

สะดวกสบายในการรอรับบริการ มีค่าเฉล่ีย 7.45 รองลงมา คือ อาคารและสถานท่ีมี

ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย 7.42  

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

(Anova Analysis) พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลไม่แตกต่าง มีเพียง สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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กรอบแนวความคดิปรับปรุงใหม่ 

 

                  ตัวแปรอสิระ 

 

 
 

                                                                                                                                  ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

¯ ภาพลกัษณ์ของ

โรงพยาบาล 

¯ ความไวว้างใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

¯ ความรวดเร็ว 

¯ ความพร้อมทางดา้น

การแพทยแ์ละบุคลากร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

¯ สถานภาพ 

¯ อาชีพ 

 

 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อคุณภาพการ

ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ในกรณฉุีกเฉินในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 
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5.   สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    5.1 สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ   ของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ผูม้าใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  63.8  มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63 อาชีพส่วน

ใหญ่เป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 18.8 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ41.5 รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง10,000 - 50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 71 

5.2 อภิปรายผล  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกันกับความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 

อาชีพและสถานภาพท่ีแตกต่างกันกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ

ให้บริการ ในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพึงพอใจแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีประกอบไปดว้ย ความรวดเร็ว ความพร้อม

ทางด้านการแพทยแ์ละบุคลากร และปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์

ของโรงพยาบาลและความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กันกับความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการ ในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  มีเพียงความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้ 

บริการและความภกัดีของปัจจยัอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

5.3ข้อเสนอแนะ  

(1) ดา้นความรวดเร็ว ในเร่ืองของจาํนวนเตียงรอรับผูป่้วยเพียงพอมีค่าเฉล่ีย 

ตํ่าสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้ารับบริการมีความตอ้งการใหป้รับปรุงในดา้นจาํนวนเตียง 
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รอรับผูป่้วยให้เพียงพอ (2) ดา้นความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในเร่ืองของ

ทีมแพทยมี์ความคล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดแสดงให้เห็น

ว่าผูม้ารับบริการมีความตอ้งการให้ทีมแพทยใ์ช้อุปกรณ์ให้คล่องแคล่วกว่าเดิม (3) 

ด้านความพร้อมทางด้านการแพทย์และบุคลากรในเร่ืองบุคคลากรและเจ้าหน้าท่ี

ตอ้นรับเป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แสดงให้เห็นว่าผูม้ารับบริการมีความตอ้งการให้

เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับเป็นอยา่งดี มีกิริยา วาจาสุภาพ ท่ีเหมาะสม (4) ดา้นภาพลกัษณ์ของ

โรงพยาบาล ในเร่ืองช่ือเสียงและภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้ารับบริการมีความตอ้งการใหย้อมรับช่ือเสียงของโรงพยาบาลในแง่

บวกมาก (5) ดา้นความภกัดี ในเร่ืองราคาเหมาะสมต่อการให้บริการมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

แสดงใหเ้ห็นวา่ การคิดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลควรให้มีความเหมาะสมต่อการ

รับบริการ (6) ดา้นความไวว้างใจในเร่ืองการให้บริการขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือและ

ถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แสดงให้เห็นวา่การท่ีผูม้ารับบริการตอ้งการขอ้มูลท่ีแทจ้ริงไม่

ปิดบงั ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ 

5.4  ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการใหบ้ริการความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพื่อให้

ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจดียิง่ข้ึนและสูงสุด 

2. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการใหบ้ริการความภกัดีใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพื่อให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ

สูงสุด 

3. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการในลกัษณะบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ 

ใหมี้ความพึงพอใจสูงสุด                         
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