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Provided to Middle-East Patients of Private Hospitals in Bangkok.
ณัจญวา บุญมาเลิศ

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพ
การบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง โดยผ่านมุมมองของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ
บุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนที ให้บริ การทางการแพทย์แก่คนไข้ชาวตะวันออกกลาง ในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 390 คน ได้แก่ บุ คลากรจากโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ และโรงพยาบาลสมิ ติเวช
ศรี นคริ นทร์ โดยใช้เครื องมือแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย สถิติวิเคราะห์เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว สัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ที ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. กลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน 390 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีประสบการณ์การทํางานตังแต่เริ มทํางานครังแรกจนถึงปั จจุบนั มากกว่า 8 ปี มีอายุงานในทีทํางาน
ปั จจุบนั ระหว่าง 3 – 5 ปี มีอาชีพล่ามภาษาอารบิค มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท
2. จากการศึกษาปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบว่า องค์กรให้ความสําคัญในระดับปานกลางกับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวม เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน อันดับหนึงคือด้านการอบรม (Training) องค์กรให้
ความสําคัญในระดับมาก รองลงมาคือด้านการพัฒนา (Development) องค์กรให้ความสําคัญในระดับมาก และ
อันดับสุดท้ายคือด้านการศึกษา (Education) องค์กรให้ความสําคัญในระดับปานกลาง
3. จากการศึกษาคุณภาพการบริ การพบว่า คุณภาพการบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลางโดยรวม มีระดับ
คุณภาพมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีระดับคุณภาพมากทุกด้าน อันดับหนึ งคือ ด้านการเข้าถึงความรู ้สึก
ของผูร้ ับบริ การ (Empathy) รองลงมาคือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) ด้านความเชือมัน
(Assurance) ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ (Responsiveness) และอันดับสุ ดท้ายคือด้านความน่ าเชื อถื อ
ไว้วางใจได้ (Reliability)
4. การพัฒนาศัก ยภาพบุ คลากรโดยรวมและรายด้านส่ วนใหญ่ มี ความสัมพัน ธ์ทิ ศทางเดี ย วกัน กับ
คุณภาพการบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานทีตัง
ไว้ ยกเว้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา (Education) ทีไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การด้าน
ความเชื อมัน (Assurance) ด้านการเข้าถึ งความรู ้ สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) และด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ (Responsiveness)
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คุณภาพการบริ การ คนไข้ชาวตะวันออกกลาง โรงพยาบาลเอกชน
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the relationship between developing personnel potential and
service quality provided to middle-east patients from the point of view of personnel in private hospitals. The
research sample group was 390 personnel from private hospitals in Bangkok that provided medical services to
middle-east patients. The selected private hospitals were Bumrungrad International Hospital, Bangkok
International Hospital and Samitivej Srinakarin Hospital. Questionnaires were used as the research tool. The
statistics used to analyze data were descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard
deviation; and inferential statistics including Independent Sample t-Test, One-Way ANOVA, and Pearson’s
Correlation Analysis at the statistical significant level of 0.05.
The results found that
1. The total research sample group was 390 samples. Most of them were female aged 30-39 years with
Bachelor degree, work experiences since the first job were more than 8 years, work experiences in current
hospital were 3-5 years, working as Arabic translator, income per month 25,001-35,000 Thai Baht.
2. The study of factor developing personnel potential found that hospitals gave importance to
developing personnel potential in total at moderate level. The first factor was Training which had given
importance at high level. The second factor was Development which had given importance at high level. And
the last factor was Education which had given importance at Moderate level.
3. The study of Service Quality found that service quality provided to middle-east patients in total
were at high quality level. Also, the 5 dimensions of service quality were at high level. The first dimension was
Empathy, then Tangible, Assurance, Responsiveness, and the last was Reliability.
4. The study of relationship between developing personnel potential and service quality found that
most of factors of developing personnel potential and in total had a significant positive relationship to service
quality at significant level 0.05 according to hypothesis. But, Education factor did not correlate with service
quality in the dimension of Assurance, Empathy and Responsiveness.
Keywords: Developing Personnel Potential, Service Quality, Middle-East Patients, Private Hospitals

บทนํา
ในยุคปั จจุบนั นี ผูค้ นต่างให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุ ขภาพอย่างแพร่ หลาย นอกเหนื อไปจากการ
ออกกํา ลัง กาย และใส่ ใ จเลื อกรั บ ประทานอาหารที มี ป ระโยชน์ แ ล้ว ผูค้ นยังให้ค วามสํา คัญกับ การคัด เลื อ ก
สถานพยาบาลที ได้มาตรฐานเพือเป็ นตัวเลือกที ดีทีสุ ดในการรักษาพยาบาลยามทีตนเองเจ็บไข้ได้ป่วย อีกทังยัง
มุ่งเน้นเฟ้ นหาการบริ การทีเป็ นเลิศ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี ไม่ได้เกิดขึนเฉพาะกับชาวไทยเท่านัน ชาวต่างชาติก็
เช่นกัน ถึงแม้จะต้องเดินทางไกลข้ามนําข้ามทะเลมา เพือเข้ารับการรักษาพยาบาลก็ตาม จะเห็นได้วา่ โรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครนัน ได้มีการรับคนไข้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาล
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รวมถึงมีการแข่งขันกันอย่างสู งในการเพิมศักยภาพบุคลากรในส่ วนการบริ การเพือสร้างความประทับใจให้แก่
ลูกค้ากลุ่มนี
โรงพยาบาลในกรุ ง เทพมหานครที มี ช าวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามสนใจเป็ นอัน ดับ ต้น ๆ หนึ งในนันคื อ
โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จากรายงานประจํา ปี 2561 (2562) ที รายงานไว้ว่า “ในปี 2561 บํารุ งราษฎร์ ได้ใ ห้
บริ การรักษาผูป้ ่ วยชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศ รวมกว่า 629,000 ครัง โดยทีประเทศทีทํารายได้สูงสุ ดให้กบั
บริ ษทั สามอันดับแรกเป็ น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” ซึ งโรงพยาบาลมี
ผูใ้ ห้บริ การล่ามที มีความรู ้ความเข้าใจด้านการแพทย์ดว้ ย โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ ได้สร้างความมันใจ ได้ดูแล
ตอบสนองความต้องการด้านศาสนาและวัฒนธรรมทีต่างไปเช่นกัน เช่น มีการจัดห้องละหมาด และจัดอาหารฮา
ลาลให้แก่ผปู ้ ่ วยมุสลิม เป็ นต้น
โรงพยาบาลกรุ งเทพ จากรายงานประจําปี 2561 (2562) ระบุวา่ ประเทศไทยยังเป็ นหนึ งในผูน้ าํ ตลาด
การท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก
โรงพยาบาลอีกแห่ งหนึ งที ได้รับความนิ ยมจากชาวต่างชาติ และมีชือเสี ยงด้านกุมารเวชศาสตร์ ก็คือ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์ จากรายงานประจําปี 2561 (2562) ได้ระบุวา่ การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในปี 2561 ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทังจากปั จจัยภายในและภายนอก อาทิ การแข่งขันของ
ผูใ้ ห้บริ การ การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การเปลียนแปลงนโยบายด้านสุ ขภาพ
ของประเทศในตะวันออกกลางทีมีการปรับลดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ และความพยายาม
ของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทีพัฒนาตนเองให้เป็ นศูนย์กลางด้านสุขภาพแห่งใหม่ของโลก ซึงส่ งผลให้ผูป้ ่ วย
จากตะวันออกกลางซึ งเป็ นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมีจาํ นวนลดลงอย่างเห็ นได้ชดั และส่ งผลต่อธุ รกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนโดยรวม นอกจากนี ในรายงานยังระบุอีกว่า ปั จจุบนั โรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขุมวิท และศรี นคริ นทร์ ผูใ้ ช้บริ การหลักยังคงเป็ นคนไทย สําหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขุมวิท มีผูใ้ ช้บริ การเป็ นชาวต่างชาติ
ประมาณร้อยละ 40 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์ มีผูใ้ ช้บริ การเป็ นชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 10 ซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นชาวญีปุ่ น และชาวอาหรับ
ชาวต่างชาติทีเข้ามารับบริ การทางการแพทย์กลุ่มหนึ งทีถือว่ามีความสําคัญและเป็ นกลุ่มทีมีกาํ ลังซื อสู ง
และน่าจับตามอง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าชาวตะวันออกกลาง ทีนิยมเดินทางมาท่องเทียวและรักษาพยาบาลควบคู่กนั ใน
คราวเดียว สาริ กา ค้าสุ วรรณ (2560) อธิ บายว่า ลูกค้าชาวตะวันออกกลางทีเข้ามารักษาพยาบาล แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม
ได้แก่ ลูกค้าที ชําระค่ าใช้จ่ ายด้วยตัวเอง ลูกค้า จากสํานักพระราชวัง ลูกค้าที ใช้ประกัน ซึ งเป็ นสวัสดิ ก ารจาก
หน่วยงานรัฐบาล ลูกค้าทีใช้ประกันสุขภาพของเอกชน ลูกค้าทีใช้ประกันสุขภาพส่วนตัว และลูกค้าจากสถานทูต
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2561) มีการรายงานสถานการณ์เกี ยวกับนักท่ องเที ยวชาวตะวันออกกลางที เดิ น
ทางเข้ามาในประเทศไทยไว้วา่ จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา พบว่า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561
นักท่องเทียวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาท่องเทียวในไทยมีจาํ นวน 1.87 แสนคน ลดลงร้อยละ 3.2
ขณะทีรายได้จากการท่องเทียวทีเกิดจากนักท่องเทียวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเทียวไทยมีมูลค่าประมาณ 1.40
หมืนล้านบาท ลดลงเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เมือพิจารณานักท่องเทียวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
เป็ นรายประเทศ พบว่า นักท่องเทียวจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเทียวไทยมีจาํ นวนลดลงต่อเนื องเป็ น
ระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกันตังแต่ปีทีผ่านมา สําหรับปั จจัยทีมีผลทําให้นกั ท่องเทียวจากประเทศเหล่านี ชะลอ
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ตัวส่วนหนึ งน่าจะมาจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจทีชะลอตัว รวมถึงประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศความร่ วมมืออ่าว
อาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ บาห์เรน
และคู เวต ได้มีแผนการปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จของประเทศ โดยหนึ งในแผน คื อ การปรั บโครงสร้ างภาษี
ภายในประเทศซึ งมีผลต่อต้นทุนการประกอบธุ รกิจและการบริ โภคในประเทศ และส่ งผลกระทบต่อเนื องมายัง
กิจกรรมการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศของประชาชนในกลุ่มประเทศเหล่านีบางกลุ่มให้ชะลอตัวลง
ด้ว ยเหตุ ผ ลที ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น การศึ ก ษาปั จ จัย ที อาจจะช่ ว ยกระตุ ้น การเดิ น ทางเข้า มาท่ อ งเที ยว
โดยเฉพาะการท่องเที ยวเชิ งสุ ขภาพของลูกค้าชาวตะวันออกกลางให้กลับมาคึ กคักและเติบโตต่อเนื อง ในการ
เดินทางมารักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร นันคือ ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ และศึกษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรกับคุ ณ ภาพการบริ ก ารคนไข้ชาวตะวัน ออกกลาง โดยมี
เป้ าหมายสําคัญ เพือให้การบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการบริ การประสบผลสําเร็ จอย่างยังยืน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึ กษาลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนทีให้บริ การคนไข้ชาวตะวันออก
กลาง
2. เพือศึกษาการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง
ของโรงพยาบาลเอกชนทีให้บริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง
3. เพือศึ กษาระดับคุ ณภาพการบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง โดยผ่านมุมมองของบุ คลากรใน
โรงพยาบาลเอกชนทีให้บริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง
4. เพื อศึ กษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร กับคุ ณภาพการบริ การคนไข้ชาว
ตะวันออกกลาง โดยผ่านมุมมองของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนทีให้บริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง

การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี และแนวคิดทีผูว้ จิ ยั นํามาใช้เป็ นแนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของ Nadler และ Wiggs (1989) และทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับคุณภาพการบริ การ ของParasuraman,
Zeithaml and Berry (1990) ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ทฤษฎีและแนวคิดเกียU วกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรนัน มีความสําคัญอย่างยิงต่อองค์กร เนื องจากบุคลากรเป็ นทรัพยากรที มี
คุณค่า อีกทังยังเป็ นกําลังสําคัญทีจะสามารถนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จตามทีตังเป้ าหมายไว้ได้ และสามารถที
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนัน ๆ
Nadler และ Wiggs (1989) ได้กล่าวไว้วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นกระบวนการวางแผนอย่างเป็ น
ระบบเพือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
ให้สูงขึน โดยใช้เครื องมือการอบรม (Training) การศึ กษา (Education) และการพัฒนา (Development) โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี
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1. การอบรม (Training) เป็ นกระบวนการทีจัดขึนเพือการเรี ยนรู ้สาํ หรับงานปั จจุบนั ทีดํารงตําแหน่งอยู่
มุ่งหวังให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานนัน ๆ ได้ทนั ที หรื อมีพฤติกรรมการทํางาน
ทีเปลียนแปลงไปตามความต้องการขององค์กร
2. การศึกษา (Education) เป็ นกระบวนการทีจัดขึน เพือเตรี ยมบุคคลให้มีความพร้อมทีทํางานตามความ
ต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกียวกับการทํางานอยู่ แต่แตกต่างไปจากการฝึ กอบรม เนื องจาก
เป็ นการเตรี ยมเรื องงานในอนาคตทีแตกต่างไปจากงานปั จจุบนั การศึกษาจึงเป็ นการเตรี ยมบุคลากรเพือการเลือน
ขันตําแหน่ง (Promotion) หรื อให้ทาํ งานในหน้าทีใหม่
3. การพัฒนา (Development) เป็ นกระบวนการที จัดขึ นเพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ แก่
บุคลากรขององค์กร เป็ นการช่วยเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรสําหรั บการเรี ยนรู ้ สิงต่าง ๆ ที อาจเกิ ดขึ นใน
อนาคตและจุดหมายทีเกียวข้องกับบุคลากรขององค์กร ช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้เพิมพูนความรู ้ ได้แสดงขีด
ความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ
ทีซ่อนเร้นอยูภ่ ายในออกมา
ทฤษฎีและแนวคิดเกียU วกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริ การ เป็ นสิ งทีองค์กรสามารถสร้างได้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อันจะนําไปสู่ ความ
เชื อมันไว้วางใจในการบริ การ และเกิ ดการกลับมาใช้บริ การซําของลูกค้า อีกทังยังทําให้องค์กรมีชือเสี ยงด้าน
คุณภาพและการบริ การทียอดเยียม ทังนี Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ได้ทาํ การสร้างรู ปแบบจําลอง
คุณภาพบริ การซึ งสามารถนํามาทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงปริ มาณ หรื อใช้ทาํ นายคุณภาพการบริ การได้
โดยเครื องมือทีใช้เรี ยกว่า SERVQUAL ซึงประกอบไปด้วยเกณฑ์การวัดคุณภาพบริ การ 5 ด้าน ได้แก่
1. ความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การด้วยความถูกต้อง เหมาะสม สมําเสมอ
ไว้วางใจได้
2. ความเชือมัน (Assurance) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถ มีอธั ยาศัยทีดีในการให้บริ การ ส่ งผลให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความเชือมัน
3. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) บริ การทีจัดให้ผูร้ ับบริ การ ต้องแสดงให้ผูร้ ับบริ การ
สามารถเห็นและคาดคะเนคุณภาพบริ การได้ชดั เจน เช่น สถานที อุปกรณ์ สิ งอํานวยความสะดวกในการบริ การ
4. การเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) ผูใ้ ห้บริ การต้องคํานึ งถึงจิ ตใจของผูร้ ับบริ การ ให้
ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ผรู ้ ับบริ การ
5. การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ผูใ้ ห้บริ การมีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริ การ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ทนั ทีตามต้องการ
การพัฒนารู ปแบบเครื องมือวัดคุณภาพบริ การของ Parasuraman และคณะดังกล่าว ทําให้ได้เครื องมือทีมี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปประเมินคุณภาพบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปวัดคุณภาพการ
บริ การจากมุมมองของลูกค้า เพือนําไปปรับปรุ งการบริ การ หรื อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวัดคุณภาพการ
บริ การจากมุมมองของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ เพือประเมินการรับรู ้และการปฏิบตั ิงานของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ และ
นําไปพัฒนาปรับปรุ งศักยภาพของบุคลากรเพือคุณภาพการบริ การทีดีขึน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรการวิจยั ได้แก่ บุคลากรจาก
โรงพยาบาลเอกชนทีให้บริ การทางการแพทย์แก่คนไข้ชาวตะวันออกกลางในกรุ งเทพมหานคร สําหรับการวิจยั
ครังนี เจาะจงเฉพาะโรงพยาบาลที ได้รับความนิ ยมในหมู่ชาวตะวันออกกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
โรงพยาบาลกรุ งเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์ มีจาํ นวนประชากรการวิจยั รวมทังสิ น 12,217 คน
สามารถคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 388 คน ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-stage Sampling)ได้แก่ การสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และ
การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
สําหรั บสถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ สถิ ติวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analytical
Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติวิเคราะห์เชิ ง
อนุมาน (Inferential Analytical Statistics) ได้แก่การวิเคราะห์ดว้ ย Independent sample t-test การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation
Analysis)

สรุ ปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ส่ วนทีU 1 ลักษณะส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 390 คน เป็ นบุคลากรของโรงพยาบาล
บํารุ งราษฎร์ จาํ นวน 155 คน บุคลากรของโรงพยาบาลกรุ งเทพจํานวน 137 คน และบุคลากรของโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรี นคริ นทร์จาํ นวน 98 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.9 ส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 319 คน คิด
เป็ นร้อยละ 81.8 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน ตังแต่เริ มทํางานครังแรกจนถึงปั จจุบนั มากกว่า 8 ปี จํานวน
134 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่มีอายุงานในทีทํางานปั จจุบนั ระหว่าง 3 – 5 ปี จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพล่ามภาษาอารบิค จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.9 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,001
– 35,000 บาท จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5
ส่ วนทีU 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือU บริการคนไข้ ชาวตะวันออกกลาง
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเพือประเมินองค์กรเกียวกับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพือการบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง ทังในด้านการอบรม (Training) ด้านการศึ กษา (Education)
และด้านการพัฒนา (Development) ได้ผลลัพธ์ว่า คะแนนเฉลียการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอันดับหนึ งคือ ด้าน
การอบรม(Training) องค์กรให้ความสําคัญในระดับมาก (x̄ = 3.69, S.D = 0.763) รองลงมาคือด้านการพัฒนา
(Development) องค์กรให้ความสําคัญในระดับมาก (x̄ = 3.50 , S.D =0.742)และอันดับสุ ดท้ายคือด้านการศึกษา
(Education) องค์กรให้ความสําคัญในระดับปานกลาง(x̄ = 2.89, S.D = 0.937) สามารถสรุ ปคะแนนเฉลียโดยรวม
ของปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้วา่ องค์กรให้ความสําคัญในระดับปานกลาง (x̄ = 3.36, S.D = 0.676)
เหตุผลทีเป็ นเช่นนี เนื องจากคะแนนเฉลียของด้านการศึกษา (Education) ทีตํากว่ามีอิทธิ พลฉุ ดคะแนน
เฉลียโดยรวมให้อยูใ่ นระดับปานกลาง รวมถึงคะแนนเฉลียด้านการอบรม (Training) และด้านการพัฒนา ถึงแม้
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จะอยูใ่ นระดับมาก แต่ก็ค่อนมาทางคะแนนเฉลียช่วงปานกลางอยูห่ ลายข้อ ทําให้คะแนนเฉลียโดยรวมของการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทังนี ความเห็นของบุคลากรทีประเมินว่าองค์กรให้ความสําคัญด้านการอบรม(Training) ในระดับมาก
และด้านการพัฒนา (Development) ในระดับมาก ดังกล่าวนี สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของโรงพยาบาล
บํารุ งราษฎร์ ทีให้ความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างมาก อีกทังยังมีสวัสดิการ การฝึ กอบรม การ
ให้ทุนการศึกษา โครงการพัฒนาเส้นทางอาชี พ นอกจากนี ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของ
โรงพยาบาลกรุ งเทพและโรงพยาบาลในเครื อ ทีมีการให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมาก โดย
มีจดั ระดับการพัฒนาบุคลากรไว้หลายระดับ ได้แก่ 1) การปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ 2) การพัฒนาอาชี พของ
บุคลากร 3) การฝึ กอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีศกั ยภาพในระดับสูง
ส่ วนทีU 3 คุณภาพการบริการคนไข้ ชาวตะวันออกกลาง
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับความสมําเสมอในการปฏิบตั ิงานเพือประเมินคุณภาพการ
บริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง ทัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านความเชือมัน
(Assurance) ด้านความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ (Tangible) ด้านการเข้า ถึ งความรู ้ สึ กของผูร้ ั บบริ การ
(Empathy) และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ได้ผลลัพธ์ดงั นี
คะแนนเฉลียคุณภาพการบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง อันดับหนึ ง คือ ด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของ
ผูร้ ับบริ การ (Empathy) มีระดับคุณภาพมาก (x̄ = 4.20, S.D = 0.622) รองลงมาคือด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ (Tangible) มีระดับคุณภาพมาก (x̄ = 4.19, S.D =0.666) รองลงมาคือด้านความเชือมัน (Assurance) มี
ระดับคุณภาพมาก (x̄ = 4. 17, S.D =0.620) รองลงมาคือด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) มี
ระดับคุณภาพมาก (x̄ = 4.12, S.D =0.597) และอันดับสุ ดท้ายคือด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) มี
ระดับคุณภาพมาก (x̄ = 3.95, S.D = 0.704) สามารถสรุ ปคะแนนเฉลียโดยรวมของคุณภาพการบริ การคนไข้ชาว
ตะวันออกกลางได้วา่ มีระดับคุณภาพมาก (x̄ = 4.12, S.D = 0.538)
ดังกล่าวนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาปี ครองวิริยะภาพ และ สุชาดา รัชชุกลู (2558) ทีทําการศึกษาวิจยั
เรื อง คุณภาพบริ การพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาล
วิชาชีพ ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพบริ การพยาบาลตามการรับรู ้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
(x̄ = 4.11) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤษณะ รอดเริ งรื น และรัชนี วรรณ วนิ ชย์ถนอม (2561) ทีทําการศึกษา
วิจยั เรื อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างทุ นทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก ความผูกพันต่ อองค์ การ และคุณภาพการให้ บริ การ :
กรณี ศึกษาที+ ปรึ กษาการขายรถยนต์ บริ ษัทแห่ งหนึ+ ง กลุ่มตัวอย่างคือ ทีปรึ กษาการขายรถยนต์ ซึ งถือเป็ นงานทีอยู่
ในอุตสาหกรรมการบริ การเช่นเดียวกัน ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การโดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
(x̄ = 4.34)
ส่ วนทีU 4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานทีU 1 ลัก ษณะส่ วนบุ คคลทีแตกต่ างกัน มีคุณภาพการบริ การคนไข้ ชาวตะวันออกกลางที
แตกต่ างกัน
- สมมติฐานทีU 1.1 เพศทีUต่างกัน มีคุณภาพการบริการทีUแตกต่ างกัน เพศทีต่างกัน มีคุณภาพการบริ การ
โดยรวมและทุกด้านทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร
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ฉายประเสริ ฐ (2559) ที ทําการวิจัยเรื+ อง ความสั มพั นธ์ ของบุคลิ กภาพกับการให้ บริ การด้ วยใจ ของบุคลากร
โรงแรมและรี สอร์ ท จั งหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที ทําการศึ กษาคื อ บุคลากรที ทํางานในโรงแรม พบว่า เพศ
ต่างกัน การให้บริ การด้วยใจไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาคริ ต ศรี ขาว (2551) ทีได้ศึกษา
เรื อง ความคิ ดเห็นต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงานบริ ษัท มิสกัน (ไทยแลนด์ ) จํากัด พบว่า เพศ
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
- สมมติฐานทีU 1.2 อายุทีUต่างกัน มีคุณภาพการบริการทีUแตกต่ างกัน อายุทีต่างกัน มีคุณภาพการบริ การ
ด้านความเชื อมัน (Assurance) ด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) และด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ที แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีตังไว้ ยกเว้น คุณภาพการบริ การโดยรวม คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) และ
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) ดังกล่าวนี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร ฉายประเสริ ฐ
(2559) ทีพบว่า อายุต่างกัน การให้บริ การด้วยใจต่างกัน นอกจากนีผลการวิจยั อายุทีต่างกัน มีคุณภาพการบริ การที
แตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานบริ การแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ มนวน ทอง
แสน (2559) ที ทําการศึ กษาวิจัยเรื อง ปั จจั ยที+ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนั กงานกลุ่มธุ รกิ จผลิ ต
เครื+ องสําอาง ในเขตจั งหวัดปทุ มธานี พบว่า อายุทีต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงาน
แตกต่างกัน เนืองจากคนทีมีอายุมากกว่าจะมีความอดทน สู ้งาน มีความชํานาญและเชียวชาญในการปฏิบตั ิงานที
ถูกต้องแม่นยํามากกว่าคนทีมีอายุนอ้ ย
-สมมติฐานทีU 1.3 ระดับการศึกษาทีตU ่ างกัน มีคุณภาพการบริการทีUแตกต่ างกัน ระดับการศึกษาทีต่างกัน
มีคุณภาพการบริ การด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) ทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ยกเว้น คุณภาพการบริ การโดยรวม คุณภาพการบริ การด้านความ
น่ าเชื อถื อไว้ว างใจได้ (Reliability) ด้า นความเชื อมัน (Assurance) ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ
(Tangible) และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ดังกล่าวนี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร
ฉายประเสริ ฐ (2559) ทีระบุวา่ ระดับการศึกษาทีต่างกัน การให้บริ การด้วยใจต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นิ มนวน ทองแสน (2559) ที พบว่า ระดับการศึ กษาที ต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของ
พนักงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศวัส ปฐมกุลนิ ธิ (2560) ทีพบว่า ระดับการศึกษาทีต่างกัน มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัคริ นทร์ พาฬเสวต (2546) ที
สรุ ปว่า การศึกษาทีต่างกัน มีประสิ ทธิภาพการทํางานแตกต่างกัน
-สมมติฐานทีU 1.4 ประสบการณ์ การทํางาน ตั^งแต่ เริUมทํางานครั^งแรกจนถึงปัจจุบันทีUต่างกัน มีคุณภาพ
การบริการทีแU ตกต่ างกัน ประสบการณ์การทํางาน ตังแต่เริ มทํางานครังแรกจนถึงปั จจุบนั ทีต่างกัน มีคุณภาพการ
บริ การโดยรวมและทุกด้านที ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 สาเหตุทีไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที 1.5 ที ว่า อายุงานทีต่างกัน มีคุณภาพการบริ การทีแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะอายุของบุคลากรส่ วน
ใหญ่ มี อ ายุน้อ ย ทํา ให้ป ระสบการณ์ ก ารทํางาน ตังแต่เ ริ มทํา งานครั งแรกจนถึ ง ปั จ จุ บัน มี น้อ ยขณะเดี ย วกัน
ประสบการณ์การทํางาน ตังแต่เริ มทํางานครังแรกจนถึงปั จจุบนั ก็มีระยะเวลาทียาวนานกว่า อายุงานในทีทํางาน
ปั จจุบนั ทําให้ผลการทดสอบสมมติฐานที 1.4 และสมมติฐานที 1.5 ไม่สอดคล้องกัน
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-สมมติฐานทีU 1.5 อายุงานในทีทU าํ งานปัจจุบันทีUต่างกัน มีคุณภาพการบริการทีUแตกต่ างกัน อายุงานในที
ทํางานปั จจุบนั ทีต่างกัน มีคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) และด้านความเชือมัน
(Assurance) ที แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที ตังไว้ ยกเว้น
คุณภาพการบริ การโดยรวม คุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) ด้านการเข้าถึง
ความรู ้ สึ ก ของผูร้ ั บ บริ ก าร (Empathy) และด้า นการตอบสนองต่ อ ผูร้ ั บบริ ก าร (Responsiveness)ดังกล่ า วนี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร ฉายประเสริ ฐ (2559) ทีระบุวา่ ประสบการณ์การทํางานต่างกัน การให้บริ การ
ด้วยใจของบุคลากรต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ มนวน ทองแสน (2559) ทีพบว่า อายุงานทีต่างกัน
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน
-สมมติฐานทีU 1.6 อาชี พทีUต่างกัน มีคุณภาพการบริ การทีUแตกต่ างกัน อาชี พที ต่างกัน มี คุณภาพการ
บริ การด้านความน่าเชื อถือไว้วางใจได้ (Reliability) และด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) ที
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ยกเว้น คุณภาพการบริ การ
โดยรวม คุณภาพการบริ การด้านความเชือมัน (Assurance) ด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy)
และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ดังกล่าวนี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุบผชาติ อุไรรักษ์
และ สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2557) ทีพบว่า ปั จจัยด้านอาชีพทีต่างกัน มีระดับคุณภาพบริ การแตกต่างกัน นอกจากนี
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของศวัส ปฐมกุลนิ ธิ (2560) ทีพบว่า ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัคริ นทร์ พาฬเสวต (2546) ทีพบเช่นกันว่า ตําแหน่งงานที
ต่างกัน มีประสิ ทธิภาพการทํางานแตกต่างกัน
-สมมติฐานทีU 1.7 รายได้ ต่อเดือนทีตU ่ างกัน มีคุณภาพการบริการทีแU ตกต่ างกัน รายได้ต่อเดือนทีต่างกัน มี
คุณภาพการบริ การโดยรวม คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) และด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ ก าร (Tangible) ที แตกต่ างกันอย่า งมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที ระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้อ งกับ
สมมติ ฐ านที ตังไว้ ยกเว้น คุ ณ ภาพการบริ การด้านความเชื อมัน (Assurance) ด้า นการเข้าถึ งความรู ้ สึก ของ
ผูร้ ับบริ การ (Empathy) และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness)ดังกล่าวนี สอดคล้องกับงานวิจยั
ของศวัส ปฐมกุลนิ ธิ (2560) ที พบว่า รายได้ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ชาตรี พัฒนเลิศพันธ์ (2546) ทีได้ศึกษา ปั จจัยด้ านคุณลักษณะงานที+ มีผลต่ อความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานสอบบัญชี ในสํานักสอบบัญชี ดีไอเอ พบว่า รายได้ทีต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานทีแตกต่างกัน
สมมติฐานทีU 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพการบริ การคนไข้ ชาวตะวันออก
กลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร กับคุ ณภาพการบริ การโดยรวม ปั จจัยการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับคุณภาพการบริ การโดยรวม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.420 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีมีค่าสัมประสิ ทธิ:สหสัมพันธ์สูงทีสุด คือ ด้านการอบรม (Training) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลางกับคุณภาพการบริ การโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์
0.484 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา (Development) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กับคุณภาพ
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การบริ การโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.448 และน้อยทีสุ ด
คือ ด้านการศึกษา (Education) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับตํา กับคุณภาพการบริ การโดยรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:สหสัมพันธ์ 0.158 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริ การด้านความน่ าเชื อถื อ
ไว้วางใจได้ (Reliability) ปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางกับคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื อถือไว้วางใจได้ (Reliability) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.507 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที มีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์สูง
ทีสุด คือ ด้านการพัฒนา (Development) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับคุณภาพการบริ การ
ด้านความน่ าเชื อถื อไว้วางใจได้ (Reliability) อย่า งมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที ระดับ 0.05 โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ:
สหสัมพันธ์ 0.514 รองลงมาคือ ด้านการอบรม (Training) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กับ
คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.498 และน้อยทีสุ ดคือ ด้านการศึกษา(Education) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับตํา กับคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชือถือไว้วางใจได้ (Reliability)อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:สหสัมพันธ์ 0.283 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งปั จจัย การพัฒ นาศักยภาพบุ ค ลากร กับ คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้า นความเชื อมัน
(Assurance) ปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันในระดับปานกลางกับ
คุณภาพการบริ การด้านความเชื อมัน (Assurance) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:
สหสัมพันธ์ 0.345 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์สูงทีสุ ด คือ ด้านการอบรม
(Training) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับคุณภาพการบริ การด้านความเชือมัน (Assurance)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.418 รองลงมาคื อ ด้านการพัฒนา
(Development) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันในระดับปานกลาง กับคุณภาพการบริ การด้านความเชื อมัน
(Assurance) มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:สหสัมพันธ์ 0.411 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที ตังไว้ ยกเว้น ด้า นการศึ ก ษา (Education) ที ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้า นความเชื อมัน
(Assurance) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรม
ของการบริ การ (Tangible) ปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางกับคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:สหสัมพันธ์ 0.327 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์
สู งทีสุ ด คือ ด้านการอบรม (Training) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันในระดับปานกลางกับคุณภาพการบริ การ
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:
สหสัมพันธ์ 0.363 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา (Development) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
กับคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.308 และน้อยที สุ ดคือ ด้านการศึ กษา(Education) มีความสัมพันธ์ทิศทาง
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เดียวกันในระดับตํา กับคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangible) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:สหสัมพันธ์ 0.166 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริ การด้านการเข้าถึงความรู ้สึก
ของผูร้ ับบริ การ (Empathy) ปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับตํา
กับคุณภาพการบริ การด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.236 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที มีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์สูง
ทีสุด คือ ด้านการอบรม (Training) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับคุณภาพการบริ การด้าน
การเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ:
สหสัมพันธ์ 0.345 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา (Development) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับตํา กับ
คุณภาพการบริ การด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.236 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ยกเว้น ด้านการศึกษา(Education) ทีไม่มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพการบริ การ ด้านการเข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ (Empathy) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ปั จจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลางกับคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.324 เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที มี ค่าสัมประสิ ทธิ:
สหสัมพันธ์สูงทีสุ ด คือ ด้านการอบรม (Training) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับคุณภาพ
การบริ การด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness)อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ: สหสัมพันธ์ 0.394 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา (Development) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กับคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ทีระดับ 0.05 โดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ: สหสัม พัน ธ์ 0.362 ซึ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐานที ตังไว้ ยกเว้น ด้า น
การศึ ก ษา (Education) ที ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คุ ณ ภาพการบริ การ ด้า นการตอบสนองต่ อ ผู ้รั บ บริ การ
(Responsiveness) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ผลการวิจัยดังกล่ าว สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของสุ รีย ์ เข็ม ทอง และ อโณทัย งามวิชัย กิ จ (2561) ที
ทําการศึกษาเกียวกับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการบริ การในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก:กรณี ศึกษาโรงแรมใน
จังหวัดเลย ซึ งทําการวิเคราะห์ผลหลังเข้ารับการฝึ กอบรมในหัวข้อศักยภาพด้านการบริ การของบุคลากร พบว่า
หลังเข้ารั บการฝึ กอบรมในหัวข้อศักยภาพด้านการบริ การ บุ คลากรมี การเปลี ยนแปลงด้านทักษะการบริ การ
นอกจากนี ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เตือนใจ ศรี ชะฏา และ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2561) ที
ทําการศึ กษาเรื อง การฝึ กอบรมบุคลากรในธุรกิ จบริ การ เพื+ อคุณภาพบริ การที+ ดีขึน9 ได้กล่าวไว้ว่า พนักงาน คือ
กุญแจสําคัญสู่ คุณภาพบริ การ หลายครังที ลูกค้าตัดสิ นคุณภาพบริ การที ได้รับจากพนักงาน ระดับคุ ณภาพการ
ให้บริ การขึนอยู่กบั คุณภาพของพนักงาน ดังนันการฝึ กอบรมพนักงานเป็ นสิ งสําคัญในหลาย ๆ ด้าน ซึ งจะเพิม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน ในขณะทีพนักงานมีอาวุธประจําตัว ได้แก่ ความรู ้ ทักษะทีมีประสบการณ์และความคิดที
ถูกต้อง
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง พบว่า
คะแนนเฉลี ยการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรอันดับสุ ดท้าย คื อด้า นการศึ กษา (Education) หมายถึ ง องค์กรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึ กษา (Education) ในระดับปานกลาง ดังนัน โรงพยาบาล
เอกชน ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา (Education) ให้มากยิงขึน เช่น มอบ
ทุนการศึกษาให้กบั บุคลากร เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับการทํางานในระดับทีสูงขึน ให้โอกาสบุคลากรไปศึกษาหรื อ
ดูงานในหรื อต่างประเทศ หรื อให้โอกาสการศึกษาเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอารบิค เพือใช้สือสาร
กับคนไข้ชาวตะวันออกกลาง
2. จากผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริ การคนไข้ชาวตะวันออกกลาง พบว่า คะแนนเฉลียทุกด้าน
และโดยรวมมีระดับคุณภาพมาก ดังนัน บุคลากรของโรงพยาบาลจึงควรรักษามาตรฐานคุณภาพการบริ การในทุก
ด้านให้อยู่ในระดับคุณภาพมากต่อไป ด้วยการปฏิ บตั ิ งานบริ การอย่างมี คุณภาพด้วยความสมําเสมอ หรื ออาจ
ปรั บปรุ งพัฒนาคุ ณภาพการบริ การให้ถึงระดับมี คุณภาพมากที สุ ด เพือความเป็ นเลิ ศทางด้านการบริ การทาง
การแพทย์
3. จากข้อเสนอแนะที ได้รับจากผูต้ อบแบบสอบถาม โรงพยาบาลควรพิจารณาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการอบรม และด้านการศึกษา เกียวกับภาษาต่างประเทศเพิมเติมให้แก่บุคลากร เพือให้การสื อสาร
และการให้บริ การมีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิงขึ น รวมถึงการอบรม และให้การศึ กษา เกี ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลางเพิมเติ มให้แก่ บุคลากรที เกี ยวข้อง เพือให้เกิ ดความเข้าใจในวัฒนธรรมที
แตกต่าง และเข้าถึงใจผูร้ ับบริ การมากยิงขึน ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การทีเพิมขึน

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยในอนาคต
1. สํา หรั บ งานวิจัย ในอนาคต อาจทํา วิจัย กับ บุ ค ลากรโรงพยาบาลเอกชนอื นที ให้บ ริ ก ารคนไข้
ชาวต่างชาติ หรื อโรงพยาบาลรัฐบาล เพือให้ได้ผลการวิจยั ที แตกต่างออกไป ตัวอย่างหัวข้อการวิจยั เช่น เรื อง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร กั บ คุ ณ ภาพการบริ การของโรงพยาบาลรั ฐ บาลใน
กรุ งเทพมหานคร เรื องความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริ การคนไข้ชาวญีปุ่ น
ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
2.งานวิจยั ครังนีเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ สําหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจทําการศึกษาวิจยั ในเชิงลึก หรื อ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีชัดเจนมากยิงขึน
3.งานวิจยั ครังนี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการพัฒนาศักยาภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริ การ
สําหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจศึกษาตัวแปรอืน ๆ เช่น ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ปั จจัยด้านโครงสร้างองค์กร หรื อ
ปั จจัยด้านอืน ๆ ทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การ
4.ในอนาคตอาจทําการศึ กษาวิจัย เพือเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพการบริ การจากมุ มมองและการรั บรู ้ ของ
ผูร้ ั บบริ การกับมุมมองและการรั บรู ้ ของผูใ้ ห้บริ การเพื อดู ว่ามี ความแตกต่างกันหรื อไม่ และเพือนําไปพัฒนา
คุณภาพการบริ การทีตอบสนองความต้องการของทังฝ่ าย
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