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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณองคกรและการรับรูคุณภาพการบริการที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ภาพลักษณองคกร การรับรูคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในการใชบริการระหวางโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางเปนผูที่มาใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 387 คน วิเคราะหผลโดย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณและทดสอบความแตกตาง
ดวยวิธีการวิเคราะห F-test ANOVA และวิธีการวิเคราะห LSD ผลการศึกษาวิจัยพบวาภาพลักษณองคกร
ดานเอกลักษณองคกร และการรับรูคุณภาพการบริการดานการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ดาน
ทัศนคติและพฤติกรรม ดานการชดเชย ดานความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอความพึง พอใจในการใช บ ริก ารโรงพยาบาลเอกชน ในจัง หวัดนครราชสี ม าอย างมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติ
นอกจากนี้ ภาพลัก ษณองคก ร การรับ รูคุณภาพการบริก าร และความพึง พอใจในการใชบ ริ ก ารระหวาง
โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 3 แหงในจังหวัดนครราชสีมา มีความแตกตางกัน
คําสําคัญ ภาพลักษณองคกร, การรับรูคุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจในการใชบริการ
Abstract
The objectives of this study are 1) to examine the effects of corporate Image and
perceived service quality oncustomer satisfaction of private hospitals in Nakhon Ratchasima
province.2) to compare the corporate image and perceived service quality and customer
satisfactionbetween private hospitals in Nakhon Ratchasima province. A questionnaire is
used as a research instrument to collect the data. The samples are 387. The results are
analyzed by frequency, arithmetic mean, percentage, and standard deviation. The
assumption test is performed by multiple regression analysis and difference test performed
by F-test ANOVA and LSD Analysis. The results show that for corporate image, service users
pay the most attention to the corporate identity. For the perceived service quality, the users
mainly emphasize on accessibility and flexibility, attitude and behavior, recovery,reliability
and trustworthiness affect positive impacts on the satisfaction of people using services at
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private hospitals in Nakhon Ratchasima province and it has a statistical significance.
Moreover, corporate Image, perceived service quality, customer satisfaction between 3
private hospitals in Nakhon Ratchasima. Are different.
Keywords Corporate image, Perceived service quality, Customer satisfaction
บทนํา
ปจจุบันผูใชบริการทางการแพทยมีแนวโนมในการดูแลและใหความสําคัญกับสุขภาพรางกายมากขึ้น
ตางจากในอดีตที่ตองรอใหเ กิดอาการจึงจะไปพบแพทย รวมทั้งมีก ารเลือกใชบริก ารรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนเพราะการเขาใชบริการในโรงพยาบาลของรัฐ มีผูเขาใชบริการเปนจํานวนมาก เมื่ อเทียบกับกําลังการ
ใหบริการของบุคลากรทางการแพทยที่จํากัดของโรงพยาบาลรัฐ สงผลใหการเขารับบริการใชเวลานาน และไม
สามารถบริการไดอยางทั่วถึง แมคาใชจายในการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล
ของรัฐแลวจะมีคาใชจายสูงกวาก็ตาม (สิริกาญจน กมลปยะพัฒน, 2556: 1)
การรับรูคุณภาพการบริการเปน คุณภาพที่ผูรับบริการไดรับจากบริการนั้น สามารถวัดไดเหมือนกับ
การประเมินไดคุณภาพของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกคาทัศนคติ
และพฤติกรรมการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการรวมถึง
การชดเชยปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนมีการแขงขันที่สูงมากขึ้น ซึ่งการใหบริการที่ดีจะตองตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ หากโรงพยาบาลไมสามารถรักษามาตรฐานไดจะสงผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคา การรับรูคุณภาพการใหบริการจึงเปนสิ่งสําคัญ (สุพรรณี อินแกว, 2550: 2)
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของทุกองคกรธุรกิจ และมุงสรางผลประกอบการที่ดีแกธุรกิจ
(Gronholdt, Martensen and Kristiansen, 2000: 509) องคกรที่ประสบความสําเร็จใหความสําคัญกับ
ความพึ งพอใจของลูกคาตอสินคาและบริก ารขององคกร โดยความพึง พอใจของลูกคาถือเปนตัวชี้วัดที่เปน
คุณภาพที่สามารถทํานายแนวโนมผลประกอบการขององคกรในอนาคตได หากลูกคาไมพอใจในผลิตภัณฑและ
บริการ รวมถึงพนักงานไมเต็มใจใหบริการ ลูกคาอาจเปลี่ยนไปซื้อสินคาและบริการของคูแขง
ปจจุบันผูใชบริการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน โดยดูจากเรื่องภาพลักษณการบริการที่ดี คือการ
เขาถึงบริการไดทันทีตามความตองการของผูใชบริการ ความสะดวกของทําเลที่ตั้ง ความนาเชื่อถือไววางใจของ
การใหบริการ การใหความสําคัญตอผูใชบริการ ราคาคาบริ การที่เหมาะสมกับ ลัก ษณะของการใหบริการ
คุณภาพในการใหบริการ ภาพลักษณที่ดีสงผลตอความนาเชื่อถือและความพึงพอใจของผูใชบริการสามารถชวย
ผูใหบริการทราบความสามารถในการสรางความประทับใจและการตอบสนองความตองการ (พงศธร พึ่งเนตร,
2556: 7) เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ รวมทั้งการใหบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
ของรัฐยังไมเพียงพอตอความตองการ จึงเปนความไดเปรียบของผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความ
พรอมในดานการใหบริการสามารถดึงดูดลูกคาใหสนใจมาใชบริการมากขึ้น (อภิชาต วาปโส, 2556: 2)
ดังนั้นผูทําวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกรและการรับรูคุณภาพการบริการที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหฝายที่เกี่ยวของนําผลไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพและการใหบริการรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย และปรับปรุงการดําเนินงานของโรงพยาบาล
เอกชน เพื่อใชในการแขงขันในตลาดธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งถือวาเปนธุรกิจบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณองคกรและการรับรูคุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณองคกร การรับรูคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในการใช
บริการระหวางโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา1)ภาพลักษณองคกรเปนภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือการนึกคิด จะ
เปนภาพอะไรก็ได แตละคนสามารถสรางจินตนาการภาพไดโดยการรับรู ไดฟง ไดเห็นลักษณะการกระทํา หรือ
พฤติกรรมของบุคคล องคกร หรือสถาบัน จึงทําใหบุคคลสามารถจําและพัฒนาเปนภาพใดภาพหนึ่งขึ้นมาการ
สรางภาพลักษณขององคกรโดยรวมผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดของ Leblance and Nguyen (1996: p.51)
ประกอบดวย เอกลัก ษณขององคก ร ชื่อเสียง สภาพแวดลอมทางกายภาพ การใหบ ริการและการติดตอ
ระหวางบุคคล2) การรับรูคุณภาพการบริการความรูสึกของผูใชบริการที่เกิดจากการไดรับบริการ คุณภาพที่
ผูรับบริการไดรับจากบริการนั้น โดยวัดจากการประเมินคุณภาพการบริการของสินคาและบริการที่ไดรับวา
สอดคล องกับ ความตอ งการของผู ใช บ ริก ารผู วิจั ย ได บู ร ณาการแนวคิ ดของ Gronroos (1990: p.34)
ประกอบดวย ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกคา ทัศนคติและพฤติกรรม การเขาถึงบริการงาย
และมีความยืดหยุน ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ และการชดเชย3) ความพึงพอใจในการใช
บริการเปนเครื่องมือชวยสรางความแตกตางที่สําคัญขององคกรและ ความพึงพอใจของลูกคาเปนการวัดวา
สินคาและบริการตางๆที่จัดใหบริการโดยองคกรมีคุณสมบัติตรงตามหรือเกินกวาความคาดหวังของลูกคาผูวจิ ยั
ไดบูรณาการแนวคิดของ Oh (1999: 71) ประกอบดวยความพึงพอใจในการใชบริการสงผลตอการตั้งใจซื้อซ้ํา
หรือมาใชบริการอีกครั้ง และ ความพึงพอใจในการใชบริการสงผลตอการบอกตอ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาเฉพาะผูปวยนอก จํานวน
จํานวน 875,427คนใชสูตรในการคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมใสคืน (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร , 2553: 210)ได
จํานวน 383.99คนผูวิจัยทําการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 คนและเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) (บุญใจ ศรีกูรสถิตยนรา, 2553: 193)ไดดังนีผ้ ูใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 แหง ไดแกโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จํานวน 113 คน โรงพยาบาลเซนตเมรี่
จํานวน 78 คน โรงพยาบาลป.แพทย จํานวน 209คนและใชวิธีสุม ตัวอยางแบบงาย (Simple random
sampling) ใหไดขนาดตัวอยางครบตามจํานวนสัดสวนของประชากรแตละชั้น
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ภาพลักษณองคกรประกอบดวย 1) เอกลักษณองคกร 2) ชื่อเสียง 3) สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ 4) การใหบริก าร 5) การติดตอระหวางบุคคล และการรับรูคุณภาพบริการ ประกอบดวย 1)
ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกคา 2) ทัศนคติและพฤติกรรม 3) การเขาถึงบริการงายและมี
ความยืดหยุน 4) ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ 5) การชดเชย
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบริการ ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในการใชบริการสงผล
ตอการตั้งใจซือ้ ซ้ําหรือมาใชบริการอีกครั้ง 2) ความพึงพอใจในการใชบริการสงผลตอการบอกตอ
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3. ขอบเขตเวลา
ทําการศึกษาวิจัยภายในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
สรางขึ้นจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาคนควาขอมูล แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาพลักษณองคกรการรับรูคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดนครราชสีมาโดยแบงแบบสอบถามเปน 5 สวน คือสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ใชแบบสอบถามเปน แบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) แบบมีห ลายตัวเลือก (Multiple
Choices Questions)และเลือกตอบที่ดีที่สุดไดเพียงคําตอบ (Best Answer) สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นดานภาพลักษณองคกรของผูใชโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 5 ดานไดแก
ดานเอกลักษณขององคกร,ดานชื่อเสียง, ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ, ดานการใหบริการ, ดานการติดตอ
ระหวางบุคคลสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นดานการรับรูคุณภาพการบริการของผูใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 5 ดาน ไดแกดานความเปนมืออาชีพและทักษะในการ
บริการลูกคา, ดานทัศนคติและพฤติกรรม, ดานการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน, ดานความไววางใจ
และความซื่อสัตยของผูใหบริการ, ดานการชดเชย สวนที่ 4เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นดานความพึง
พอใจในการบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 2 สวนที่
3 และสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบลิเคิรท (Likert Scale) และสวน
ที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ ใชแบบสอบถามประเภทปลายเปด (Open-ended Questions) การหาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 0.95 และนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแกไขแลว ไปทดสอบ (Try Out) กับ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด หาความเที่ยง (Reliability) และนําขอมูลที่ไดมา
ดําเนินการวิเ คราะหเ พื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น (Cronbach's alpha) ไดคาเทากับ 0.977 จากนั้นนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับผูใชบริการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลเซนตเมรี่และโรงพยาบาลป.แพทย เฉพาะผูปวยนอก จากการเก็บขอมูล ไดรับ แบบสอบถามที่ส มบูร ณก ลับ คืน
จํานวน 387 ฉบับ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยสถิติ การหาคาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 2)
วิเคราะหขอมูลภาพลักษณองคกรการรับรูคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในการใชบริการ โดยสถิติ
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)3) การทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 4) การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตาง
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ดวยวิธีการวิเคราะห F-test ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการวิเคราะห LSD
จากนั้นนําเสนอเปนตาราง และบรรยาย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.0 มี
อายุระหวาง25 - 34 ป รอยละ 45.5 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 42.6 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูระหวาง 15,000 บาท หรือ ต่ํากวา รอยละ 38.8 การเขาใชบริการเปนครั้งที่2 – 3 ครั้ง รอยละ 37.2
และจํานวนผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญเปน โรงพยาบาลป.แพทย รอยละ 50.9
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรการรับรูคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจใน
การใชบริการ มีดังตอไปนี้
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลภาพลักษณองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการติดตอระหวางบุคคล และดานชื่อเสียง อยูในระดับมาก
ที่สุดสวนดานเอกลักษณองคกร และดานการใหบริการ อยูในระดับมาก
2.2 ผลการวิเ คราะหขอมูลการรับ รูคุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ ดานทัศนคติและพฤติกรรม และ
ดานการชดเชย อยูในระดับมากที่สุดสวนดานความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกคา และ ดานการ
เขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน อยูในระดับมาก
2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากพิจารณา
พบวาผูใชบ ริการมีความพึงพอใจในการใหบ ริก ารของโรงพยาบาลที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ โดยผูใชบริการจะแนะนําผูใชบริการอื่นใหมาใชบริการของโรงพยาบาลอีก เนื่องจากการใหบริการมี
ความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได
3. ผลการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ระหวางภาพลักษณองคกร และ การรับรูคุณภาพการ
บริการ ที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมาดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ระหวางภาพลักษณองคกร และ การรับรูคุณภาพการบริการ ที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ตัวแปรพยากรณ
ความพึงพอใจในการใชบริการ
B
SE.
t
p-value
β
คาคงที่ (Constant)
-.042 .159
-.263 .793
เอกลักษณองคกร (X11)
.101 .050 .090 2.036 .042*
ชื่อเสียง (X12)
.052 .051 .051 1.031 .303
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (X13)
.079 .046 .083 1.729 .085
การใหบริการ (X14)
.007 .042 -.007 -.167 .868
การติดตอระหวางบุคคล (X15)
.025 .051 .026 .494 .621
ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกคา(X21)
.093 .057 .089 1.627 .105
ทัศนคติและพฤติกรรม (X22)
.179 .065 .169 2.744 .006**
การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน (X23)
.191 .051 .195 3.785 .000**
ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ(X24)
.147 .058 .132 2.530 .012*
การชดเชย(X25)
.136 .052 .142 2.608 .009**
2
2
R = 0.691, AdjR = 0.683
*P < 0.05, **P < 0.01
จากตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (β) พบวาดานการเขาถึง บริการงายและมีความ
ยืดหยุน (X23) มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยสูงสุด (β= 0.195, P <0.01) รองลงมาไดแก ดานทัศนคติและ
พฤติกรรม (X22) (β= 0.169, P <0.01) และดานการชดเชย (X25) (β= 0.142, P <0.01) มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการ มีนัยสําคัญทางสถิติอยางยิ่งที่ระดับ 0.01 สวนดานความไววางใจและความซื่อสัตย
ของผูใหบริการ(X24) (β= 0.132, P <0.05) และ ดานเอกลักษณองคกร (X11) (β= 0.090 , P <0.05) มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ
เทากับรอยละ 68.3 (AdjR2 = 0.683) ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้
Y = 0.195(X23)** + 0.169(X22)** + 0.142(X25)** + 0.132(X24)* + 0.090(X11)*
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ภาพลักษณองคกร ดานเอกลักษณองคกร และการรับรูคุณภาพ
การบริการ ดานการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ดานทัศนคติและพฤติกรรม ดานการชดเชย ดาน
ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล
เอกชน ในจังหวัดนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตโิ ดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 68.3
4. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณองคกร การรับรูคุณภาพการบริการ และความ
พึงพอใจในการใชบริการระหวางโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 3 แหงพบวา ภาพลักษณองคกร การรับรูคุณภาพการ
บริการ และความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา มีความแตกตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษา ภาพลักษณองคกร และการรับรูคุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้
1. ภาพลักษณองคกร ดานเอกลักษณองคกร สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุด จากมิติทั้งหมด 5 มิติเนื่องจากเอกลักษณองคกร
มีความเกี่ยวของกับรูปลักษณะตางๆของบริษัท ไมวาจะเปนชื่อเสียงของบริษัท สั ญลักษณ ราคา การบริการ
ระดับคุณภาพของการโฆษณา เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดอยางงายดาย โดยที่สามารถนํามาเปนสิ่งเปรียบเทียบ
ในแตละบริษัท ตามแนวคิดของ Leblanc & Nguyen (1996) สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาต วาปโส
(2556) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรและความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ภาพลักษณองคกรทุกดานอยู
ในระดับมาก และภาพลักษณองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2. การรับรูคุณภาพการบริการ ไดแก ดานการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ดานทัศนคติและ
พฤติกรรม ดานการชดเชย และดานความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ สงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา
2.1 การรับ รูคุณภาพการบริก าร ดานการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญเปนลําดับที่ 1 จากมิติทั้งหมด 5 มิติ เนื่องจากการเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ลูกคาจะ
พิจาณาจากผูใหบริการ ประกอบไปดวย สถานที่ ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานไดถูก
ออกแบบใหงายตอการเขาถึงบริการ รวมถึงมีการเตรียมปรับการบริก ารใหตรงกับความตองการของลูกคา
ผูรับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไวใหบริการ และเวลาที่ไดรับจากผูใหบริการ รวมถึงระบบการบริการที่
จัดเตรียมไว เพื่ออํานวยความสะดวก ตามแนวคิดของ Gronroos (1990) สอดคลองกับงานวิจัยของ อัครเดช
ปนสุข (2558) ไดศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ บริการอิเล็กทรอนิกส และ
สวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาที่สงผลตอความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตรออนไลนผานระบบ
แอฟพริเคชั่นของผูใชบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการ บริการอิเล็กทรอนิกส และสวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาสงผลตอความพึงพอใจในการจอง
ตั๋วภาพยนตรออนไลนผานระบบแอฟพริเคชั่นของผูใชบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 56 อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2.2 การรับรูคุณภาพการบริการ ดานทัศนคติและพฤติกรรม เปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนลําดับที่
2 จากมิติทั้งหมด 5 มิติ เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรม ของผูรับบริการจะเกิดความรูสึกไดจากการที่ผูให
บริการสนใจที่จะดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นดวยทาทีที่เปนมิตรและดําเนินการแกไขปญหาอยาง
เรงดวน ตามแนวคิดของ Gronroos (1990) สอดคลองกับงานวิจัยของ Bressolles, Durrieu and Senecal
(2014) ไดศึกษาเรื่องการจําแนกผูบริโภคดวยคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการใชบริการ พบวา ใน
การตรวจสอบคุณภาพใหบริการและความพึงพอใจในบริบทออนไลน โดยใชคุณภาพการบริการ พบวามีผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการ
2.3 การรับรูคุณภาพการบริการ ดานการชดเชย เปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนลําดับที่ 3 จากมิติ
ทั้ง หมด 5 มิติ เนื่องจากการชดเชย เปนการแกไขสถานการณใหกับสูส ภาวะปกติเมื่อใดก็ตามที่ลูก คามี
ความรูสึกวามีบางอยางผิดปกติหรือไมเปนไปตามความคาดหวังผูใหบริการจะตองแกไขใหเปนไปตามความ
คาดหวัง ของลูกคาอยางทันที พิจ ารณาจากากรเกิดเหตุการณที่ไมไดคาดการณลวงหนาเกิดขึ้น หรือเกิด
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เหตุการณที่ผิดปกติ และผูใหบริการสามารถแกไขสถานการณนั้นๆ ไดทันทวงทีดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทําให
สถานการณกลับสูสภาวะปกติ ตามแนวคิดของ Gronroos (1990) สอดคลองกับงานวิจัยของ Bressolles,
Durrieu and Senecal (2014) ไดศึกษาเรื่อง การจําแนกผูบริโภคดวยคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
ในการใชบริก าร พบวา กระบวนการตัดสินใจของผูใชบริก ารอินเทอรเ น็ตเริ่ม มีระบบมากขึ้นควบคูกับการ
พัฒนาของ E-commerce ภายใตการนําของนักวิจัยและผูรวมงานในการตรวจสอบคุณภาพใหบริการและ
ความพึงพอใจในบริบทออนไลน งานวิจัยนี้จะนําเสนอการคาดการณการจําแนกความพึงพอใจในการใชบริการ
โดยใชคุณภาพการบริการ 4 มิติพบวามีผลตอความพึงพอใจ
2.4 การรับรูคุณภาพการบริการ ดานความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญเปนลําดับที่ 4 จากมิติทั้งหมด 5 มิติ เนื่องจากความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ
ผูรับบริการจะทําการพิจารณาหลังจากที่ไดรับบริการเปนที่เรียบรอย ซึ่งการใหบริการของผูบริการจะตอง
ปฏิบัติตามที่ไดตกลงกันไว ซึ่งผูรับบริการจะรูวาเมื่อใดก็ตามที่มีการตกลงในการใชบริการเกิดขึ้น สามารถที่จะ
ไวใจผูใหบริการโดยพนักงานจะทําสัญญาที่ตกลงกันไวซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ผูรับบริการใหความสนใจเปนพิ เศษ
ตามแนวคิดของ Gronroos (1990) สอดคลองกับงานวิจัยของ Akbar and Parvez (2009) ไดศึกษาเรื่อง ผล
ของคุ ณภาพบริ ก าร ความไวว างใจ และความพึง พอใจของผูรั บ บริก ารที่ส ง ผลตอ ความจงรัก ภัก ดีข อง
ผูรับ บริก าร ธุร กิจ การสื่อ สารในประเทศบัง กลาเทศ พบวา คุณ ภาพบริก ารส ง ผลตอความพึง พอใจของ
ผูรับบริการ และคุณภาพบริการสงผลตอความจงรักภักดีของผูรับบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
ผลจากการศึกษา เปรียบเทียบภาพลักษณองคกร และการรับรูคุณภาพการบริการที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการระหวางโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
3. ภาพลัก ษณองคกร การรับ รูคุณภาพการบริก าร และความพึง พอใจในการใชบ ริก ารระหวาง
โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 3 แหงมีความแตกตางกัน
3.1 ภาพลักษณองคกร ระหวางโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา มีความแตกตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาต วาปโส (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูรับบริก ารโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางผูรับบริการที่มีตอโรงพยาบาลเอกชนที่ใชบริการบอยครั้งมากที่สุดตางกั น มี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
3.2 การรับ รูคุณภาพการบริก าร ระหวางโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีม า มีความ
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล (2554) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการ
โรงพยาบาลทั่วไปของรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ลักษณะการมาใชบริการแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ความพึงพอใจในการใชบริการ ระหวางโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา มีความ
แตกตา งกัน ไมส อดคลองกับ งานวิจั ยของ อภิชาต วาปโ ส (2556) ไดศึก ษาเรื่อง ความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
ภาพลักษณองคกรและความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางผูรับบริการที่มีตอโรงพยาบาลเอกชนที่ใชบริการบอยครั้ง
มากที่สุดตางกัน มีความพึง พอใจตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองจัง หวัด
นครราชสีมา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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