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บทคดัย่อ 

บทควำมน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษำเกี่ยวกับเร่ืองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำร

ให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษำควำมพึง

พอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร  2. 

เพ่ือเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ.. กำรศึกษำ..อำชีพ

..และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรวิจัย และสถิติ

ส ำหรับกำรวิจัยคือค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)สถิติเชิง

อนุมำน (Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค Independent Sample t-test และ F-test  

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 41 ปีขึ้นไป-50 ปี สถำนภำพของผู้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่คือสถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี มีอำชีพพนักงำน และรำยได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 20,000 – 40,000 บำท ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมในกำรให้บริกำร

อยู่ในระดับมำก และเมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมมีควำมพึงพอใจในกำร

บริกำรอันดับแรก คือ ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพของกำร

ให้บริกำร พึงพอใจในระดับมำก ด้ำนกระบวนงำน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร พึงพอใจในระดับมำก และ

อนัดับสดุท้ำย ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที่ พึงพอใจระดับปำนกลำง 

ส่วนผลกำรทดสอบสมมติฐำนเพ่ือเปรียบเทยีบกำรควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อ

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ

ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีเพศ สถำนภำพ กำรศึกษำ และอำชีพที่แตกต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้

บริกำรไม่แตกต่ำงกัน แต่ผู้ใช้บริกำรที่มีอำยุ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อ

กำรใช้บริกำร แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

                                                           

* นักศึกษำหลักสตูรบริหำรธรุกจิมหำบณัฑติ มหำวิทยำลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
* ที่ปรึกษำสำรนิพนธห์ลัก 
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บทน า 

กำรพัฒนำสุขภำพของประชำชนถือเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำและ

มั่นคง รัฐบำลได้เลง็เหน็ควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพ โดยเน้นกำรส่งเสริมสขุภำพ กำรป้องกนัมำกกว่ำ

กำรรักษำ แต่ในสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนจริงกำรรักษำพยำบำลยังเป็นส่วนที่ส ำคัญ เน่ืองจำกผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงอำจมำจำกกำรเพ่ิมของประชำกร ปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซ่ึงบ่ันทอนสขุภำพกำยและใจของประชำชน 

วิกำนดำ วิทยำแพทย์ (2558) กล่ำวไว้ว่ำ หลักกำรบริหำรแนวใหม่ถือว่ำผู้รับบริกำรเป็นลูกค้ำ

ที่ส ำคัญที่สุดของโรงพยำบำล ควำมคิดเหน็ของผู้รับบริกำรจะสะท้อนปัญหำแท้จริงของระบบบริกำร และ

จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งด้ำนควำมสะดวก ประหยัด 

และมีประสทิธภิำพในกำรรักษำพยำบำล 

 ปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (Asean Economic 

Community : AEC) กำรแข่งขันด้ำนคุณภำพกำรบริกำรจึงมีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้ นทั้งในประเทศ และ

ต่ำงประเทศ ทั้งน้ีธุรกจิบริกำรทำงกำรแพทย์จึงจ ำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด รักษำลูกค้ำรำยเดิม

ให้อยู่กับองค์กรไม่ให้เปล่ียนไปใช้บริกำรที่อื่น ตลอดจนใช้โอกำสของกำรเปิดเสรีกำรค้ำ AEC ในกำรหำ

ลูกค้ำใหม่จำกตลำดอำเซียน ทั้งน้ีกล่ำวได้ว่ำลูกค้ำเป็นผู้ก ำหนดทศิทำง และควำมอยู่รอดของธุรกจิ รวมถึง

กำรเติบโตของยอดขำย (Kim et al., 2008 อ้ำงถึงใน จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ และ บุญเสริม บุญเจริญ

ผล 2558 ) ด้วยเหตุน้ีกำรตระหนักและให้ควำมใส่ใจด้ำนกำรบริกำรแก่ลูกค้ำน้ัน จึงนับว่ำมีควำมส ำคัญ

อย่ำงย่ิงในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธภิำพของโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย  

ผู้ป่วยจำกประเทศในกลุ่มอำเซียนนับเป็นตลำดที่น่ำสนใจส ำหรับโรงพยำบำลเอกชนของไทย

โดยเฉพำะกำรรองรับผู้มีรำยได้ปำนกลำงถึงสูงรวมทั้งชำวต่ำงชำติที่พักอำศัยและท ำงำนในประเทศเพ่ือน

บ้ำนของไทยในอินโดจีน ทั้งพม่ำ ลำว กัมพูชำ รวมทั้งเวียดนำม เน่ืองจำกโรงพยำบำลที่มีศักยภำพกำร

รักษำโรคของประเทศเหล่ำน้ีมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร โรงพยำบำลเอกชนไทยจึงมีข้อได้เปรียบด้ำน

ค่ำรักษำพยำบำล ตลอดจนกำรเดินทำงที่สะดวกและควำมสำมำรถในกำรรองรับผู้ป่วยส่วนน้ี 

จำกเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำร

ให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร เพ่ือที่จะได้น ำผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในกำรปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย 

ตลอดจนสำมำรถน ำไปใช้วำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด และพัฒนำยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของธุรกจิโรงพยำบำลเอกชนของไทย และสร้ำงควำมได้เปรียบเหนือคู่แข่งมำกยิ่งขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ  สถำนภำพ..

กำรศึกษำ..อำชีพ..และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
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ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและพ้ืนที่ 

ประชำกรที่ใช้วิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มำใช้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ศึกษำควำมพึงพอใจของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของ

โรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ จำกเกณฑ์

กำรประเมินประสิทธิภำพด้ำนบริกำรของโรงพยำบำลตำมแนวทำงของ รัมภำ  แขมโค้ง (2558) ซ่ึง

ประกอบด้วย 

  1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

  2. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

  3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

  4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร   

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำท ำกำรวิจัย รวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 – 

ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจำก 

แนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องน ำมำประยุกต์เป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึนประกอบด้วย 3 ส่วน

ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย 

เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ จ ำนวน 6 ข้อ 

 ส่วนที ่2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อโรงพยำบำลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหำนครในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้

ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร จ ำนวน 20 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถำมที่สร้ำงข้ึนในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมประเภท Check List ระบุระดับควำมคิดเห็น 

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

2  หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 

3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง  

4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก  

5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สดุ  

  ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
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ผลการวิจยั 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำร

ให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 

41 ปีขึ้ นไป-50 ปี สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คือสถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ

ปริญญำตรี มีอำชีพพนักงำน และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บำท 

ผลกำรวิจัยเร่ืองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ โดยภำพรวมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมในกำร

ให้บริกำรอยู่ในระดับมำก เมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร

อันดับแรก คือ ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร พึงพอใจในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพของกำร

ให้บริกำร พึงพอใจในระดับมำก ด้ำนกระบวนงำน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร พึงพอใจในระดับมำก และ

อนัดับสดุท้ำย ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที่ พึงพอใจระดับปำนกลำง  

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนเพ่ือเปรียบเทยีบกำรควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อ

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ 

เพศ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพที่แตกต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อ

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนอำยุและรำยได้เฉล่ียต่อ

เดือนที่แตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05   

   

อภิปรายผลการวิจยั 

จำกกำรศึกษำวิจัยเร่ืองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของ

โรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัยดังน้ี 

1. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำโดยภำพรวมระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับ

งำนวิจัยของรัมภำ แขมโค้ง (2558) กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์

สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนำยก ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจระดับมำก ซ่ึงในควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร คือกำรที่

โรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครมีควำมพร้อมและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 

เป็นอย่ำงดี ทั้งในด้ำนกระบวนงำน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก/สถำนที่ และด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรจึงเกิดควำมพึงพอใจในระดับ

มำก  

2. กำรเปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของ

โรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และ

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน อภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังน้ี 
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1) ด้ำนเพศ พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

ของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกนั ทั้งโดยภำพรวมและรำยด้ำน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ ต้ังไว้ คือเพศต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำว

เวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำก เพศไม่ว่ำ

เพศชำยหรือเพศหญิง มีควำมอสิระในกำรเลือกใช้บริกำรไม่ต่ำงกนันั่นเอง 

2) ด้ำนอำยุ พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

ของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน

พบว่ำผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจแตกต่ำงกันในด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่แตกต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของเอบ็เดลลำ 

และลีวำยร์ (Abdellah and Levine. 1957 : 100-108, อ้ำงถึงใน ศศิธร เลิศล ้ำ, 2551)โดยพบว่ำ

ผู้รับบริกำรที่มีอำยุมำกข้ึนจะมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรทำงกำรแพทย์มำกกว่ำผู้รับบริกำรที่มีอำยุน้อย

ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกกำรที่อำยุมำกข้ึนมักมีควำมเจ็บป่วยตำมมำ ท ำให้ผู้ที่มีอำยุมำกจะไปโรงพยำบำล

บ่อยคร้ังจนกระทั่งเกดิควำมคุ้นเคย  

3) ด้ำนสถำนภำพ พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อ

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งโดยภำพรวมและรำยด้ำน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ ต้ังไว้ ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำก สถำนภำพของบุคคลไม่ว่ำสถำนภำพโสด 

สถำนภำพสมรส สถำนภำพหม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ ต่ำงมีอิสระในกำรเลือกใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน

น่ันเอง 

4) ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกนั มีควำมพึง

พอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน ทั้ง

โดยภำพรวมและรำยด้ำน ซ่ึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ังไว้ คือระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จำกผล

กำรศึกษำท ำให้ทรำบว่ำผู้ได้รับบริกำรที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันเป็นสิ่งที่ไม่มีผลต่อกำรมีควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำรต่อกำรใช้บริกำรของโรงพยำบำลซ่ึงสอดคล้องกบัผลกำรศึกษำของมยุรี หนูน่ิม (2540) ซ่ึง

ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตเทศบำลเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ จำกกำรศึกษำพบว่ำ พฤติกรรมของผู้ป่วยในกำรเลือกโรงพยำบำลเพ่ือรับบริกำร

รักษำพยำบำลมีควำมคล้ำยคลึงกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรเลือกซ้ือสนิค้ำจำกแหล่งบริกำร 

5) ด้ำนอำชีพ พบว่ำ ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีอำชีพต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจของประชำชน

ต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งโดยภำพรวมและรำย

ด้ำน ซ่ึงไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ังไว้ คืออำชีพที่ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำม

ต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำก ทุกๆ อำชีพต่ำงมี

อสิระในกำรเลือกใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกนันั่นเอง 

6) ด้ำนรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อ

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจแตกต่ำงกันในด้ำนบุคลำกร

55



ผู้ให้บริกำร และด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่

แตกต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ต้ังไว้ จำกกำรศึกษำท ำให้ทรำบว่ำ รำยได้ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อ

ควำมพึงพอใจที่แตกต่ำงกัน ดังแนวคิดที่ ศศิธร เลิศล ้ำ (2551) ได้เสนอไว้ว่ำผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำล

เอกชนทรำบอยู่แล้วว่ำค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง แต่ในขณะเดียวกันกต้็องสอดคล้องกับคุณภำพกำรบริกำรที่

แข่งขันกันมำกในกลุ่มโรงพยำบำลเอกชนด้วยกันเอง ทั้งน้ีโรงพยำบำลอำจจะต้องปรับให้สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจโดยรวมให้สอดคล้องกับรำคำของโรงพยำบำล เช่น กำรจัดท ำโปรแกรมในกำรตรวจ หรือรักษำ

โรคต่ำงๆ ซ่ึงยังคงไว้ซ่ึงคุณภำพกำรบริกำรที่ มีมำตรฐำนสูงเหมือนเดิม เพ่ือเป็นกำรตอบสนองใน

ผู้ใช้บริกำรที่มีรำยได้แตกต่ำงกนั เพ่ือเป็นกำรสร้ำงลูกค้ำใหม่ และรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำ ไว้อย่ำงต่อเน่ือง 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ ผลกำรวิจัยเร่ือง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำร

โรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จำกที่ ผู้ ศึกษำวิจัยได้ด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่ต้น ท ำให้มี

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังน้ีแยกได้เป็น 2 ประเดน็ ดังน้ี  

1. ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลกำรวิจัยไปปฏบัิติ แม้ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมอยู่

ในระดับมำก แต่ยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงส่วนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในแบบสอบถำม ตอนที่ 3 ซ่ึงผู้วิจัย

ได้น ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำเป็นข้อเสนอแนะส ำหรับแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรบริกำรแก่

ผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมของโรงพยำบำลดังน้ี  1) จัดสรรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เพียงพอรองรับ

ผู้ใช้บริกำร เช่น มีจุดน่ังรอรับบริกำรเพียงพอ มีป้ำยบอกจุดบริกำรตำมจุดต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรใช้บริกำร มีห้องอำหำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลอย่ำงเพียงพอและมีรำคำเหมำะสม 2) มีกำร

จัดกระบวนกำรด้ำนกำรให้บริกำรที่เป็นระบบเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เพ่ือลดระยะเวลำในกำรรอเข้ำ

รับบริกำรซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรได้มำกย่ิงขึ้น 3) ควรปลูกฝังทักษะด้ำนกำรบริกำร

อย่ำงมี service mind โดยจัดฝึกอบรมแก่บุคลำกรของโรงพยำบำลอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกของ

กำรเป็นผู้ให้บริกำรที่เป็นมิตร ย้ิมแย้มแจ่มใส มีควำมอดทน อุทศิตนทุ่มเทให้กับงำน และให้กำรบริกำร

อย่ำงรวดเรว็มีคุณภำพ  

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป จำกกำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำควำม

พึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำมต่อกำรให้บริกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงท ำ

ให้ได้แนวคิดส ำหรับกำรด ำเนินกำรวิจัยในคร้ังต่อไป ดังน้ี  

1) ควรท ำกำรศึกษำเปรียบเทยีบโดยเฉพำะเร่ือง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรชำวเวียดนำม

ต่อโรงพยำบำลเขตกรุงเทพมหำนคร กบัโรงพยำบำลเอกชนในภมูิภำคอื่น เช่น ภมูิภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ เพ่ือน ำผลมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงในกำรปฏบัิติงำนขององค์กรต่อไป 

2) ควรศึกษำเชิงคุณภำพ จำกผู้ใช้บริกำรเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเดน็อื่นๆ เช่นอุปสรรค

ในกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำล อุปสรรคในกำรให้บริกำร ว่ำควรมีมำตรกำรหรือนโยบำยในกำรจัดกำร

กับปัญหำและอุปสรรคอย่ำงไร เพ่ือให้กำรบริกำรของโรงพยำบำลมีประสิทธิภำพและท ำให้ผู้รับบริกำรพึง

พอใจมำกขึ้น 
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