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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2. เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็จ พระเทพ
รั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ อํา เภอองครั กษ์ จังหวั ด
นครนายก 3.เพื่ อศึก ษารูปแบบการบริ การของ โรงพยาบาลศูน ย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ อําเภอองครั กษ์ จังหวัด
นครนายกโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
วิ ธี ก ารวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม จากตั ว อย่ า งคื อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อํา เภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก จํา นวน 359 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติท่ีใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย แบบสอบถามค่ า
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สําหรับการหาค่าสถิติพ้ ืนฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม โดยใช้ t-test เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่มใช้ วิธวี ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 46-55 ปี สถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้ าง
/ พนักงานเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป ความพึงพอใจ โดยรวม และราย
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ด้ านสิ่งอํานวย
ความสะดวกและด้ านคุณภาพบริการ อยู่ในระดับมาก
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดกร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษางานค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลหลัก
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ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก ารโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ อํา เภอองครั กษ์ จั งหวั ด
นครนายกในแต่ละด้ าน โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ( Χ = 3.82, S.D. =
0.78) และพบว่ าด้ านคุณภาพบริการมีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =
4.10, S.D. = 0.67) รองลงมา ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ ( Χ = 4.01, S.D. = 0.71) รองลงมาด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( Χ = 3.72, S.D. = 0.72และสุดท้ ายด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( Χ = 3.44, S.D. = 1.00) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ผู้ใช้ บริการที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ที่ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ผ้ ูใช้ บริการที่มี อาชีพ การศึกษา รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05

1. บทนํา
ปั จจุ บันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพั ฒนาด้ านทรัพยากรมนุ ษย์
ด้ านสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ระบบการบริการสุขภาพเป็ นระบบที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อพัฒนา
บุ ค ลากร การจั ด การบริ ก ารสุข ภาพให้ ท่ัวถึงทั้ง ประเทศและส่ งเสริ ม ให้ มีหลั ก ประกัน สุขภาพ
โครงสร้ างพื้นฐานด้ านสุขภาพให้ คลอบคลุมทุกพื้นที่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 10 พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2554 (สํา นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ) ซึ่งส่งผลต่ อปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนทั้งในด้ านบวกและด้ านลบ
กล่าวคือ ในด้ านบวกนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้ คนมีรายได้ ท่สี งู ขึ้น การศึกษาสูงขึ้นทําให้
ประชาชนให้ ค วามสํา คั ญ ในด้ า นสุข ภาพของตนเองมากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการทางด้ า น
การแพทย์มีแนวโน้ มที่สงู ขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้ านลบ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้ เกิด
ปัญหาด้ านมลพิษแก่ส่งิ แวดล้ อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งด้ านร่างกายและจิตใจ
ทําให้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นความต้ องการที่จะเข้ ามารักษาจึงเป็ นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้
โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็ นโรงพยาบาลประเภท
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ต้ัง ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีพ้ ืนที่ท้ังสิ้น 58,595 ตารางเมตร
สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลปั จจุบัน ผศ.
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี เริ่มแรกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
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บรมราชกุมารี เริ่มแรกมีจาํ นวนเตียง 360 เตียง โดยการเปิ ดบริการรักษาด้ วยแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 11 สาขา คือ สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิ ดิกส์ สาขาทันตกรรม สาขารังสีวิทยา สาขาโสต ศอ นาสิก สาขาจักษุ
สาขาเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู และสาขาจิตเวชศาสตร์ สําหรับรองรับผู้ใช้ บริการ โดยแพทย์สาขาต่าง ๆ
เป็ นแพทย์เฉพาะทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาเป็ นพิเศษ สามารถสร้ างความเชื่อมมั่นและ
ความมั่นใจให้ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ทําให้ มีผ้ ูเข้ ารับบริการจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายการเปิ ด
เตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ทางโรงพยาบาลจึงมีการขยายการรองรับเพิ่มโดยเปิ ด
เตียงเพิ่ม รวมทั้งสิ้นปัจจุบันมีจาํ นวนเตียงรองรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 500 เตียง
โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อํา เภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก มี แ นวทางในการขยาย
โรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการรักษาโรคหลากหลาย ประชาชนมาใช้ บริการเพิ่มมากขึ้นแต่ยัง
ไม่มีการสํารวจความพึงพอใจ ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ านคุณภาพบริการ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสํารวจทําให้ การศึกษา
เรื่องความพึงพอใจมีความครบถ้ วนมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสํารวจระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อําเภอองครั กษ์
จังหวัดนครนายก
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
3. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ก ารของ โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็จ พระเทพ

รั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อําเภอองครั กษ์ จังหวั ด
นครนายก

3. สมมติฐานการศึกษา
ผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อําเภอองครั กษ์ จังหวัดนครนายก อันได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
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4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ให้ อยู่ในระดับที่สงู ขึ้น
4.2 ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
4.3 ศึ ก ษาข้ อมู ล สํ า หรั บ การวางแผนพั ฒ นาระบบงาน การให้ บริ ก าร ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ขอบเขตด้านการศึกษา
ขอบเขตด้ านการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อํา เภอ
องครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น ดั งนี้ ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการ
ให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ านคุณภาพบริการ
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ขอบเขตด้ านช่วงเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูลในช่วงเดือน 1
มกราคม พ.ศ.2558 - 31 มีนาคม พ.ศ.2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้
ดําเนินการสร้ างและได้ ประยุกต์มาจากการประมวลเอกสารที่ได้ ศกึ ษามาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับความพึงพอใจ เพื่อเป็ นแนวทางโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ข้ อมู ล พื้ นฐานลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวน 6 ข้ อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ได้ แก่ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจด้ าน
กระบวนการ/ ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ด้ าน
คุณภาพบริการ จํานวน 20 ข้ อ ลักษณะของแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นในตอนที่ 2 มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็ นคําถามที่ประกอบด้ วยข้ อความที่เป็ น
การให้ ความเห็นในแต่ละข้ อ แต่ ละคําถามใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) มีคาํ ตอบให้ เลือก 5 ระดับ
คําถามใดมีความหมายในทางบวกให้ คะแนนดังนี้
ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
ได้ คะแนน 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
ได้คะแนน 2 คะแนน
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ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ

ได้ คะแนน 3 คะแนน
ได้ คะแนน 4 คะแนน
ได้ คะแนน 5 คะแนน

7. ผลการศึกษา
ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก าร โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพ
รั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โรฒ อํา เภอองครั กษ์ จั งหวั ด
นครนายก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศหญิง อายุ 46-55 ปี สถานภาพสมรสระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชีพลูกจ้าง / พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ าและพบว่ า ด้ านคุณภาพบริการ มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 รองลงมา ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
รองลงมาด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
และสุ ด ท้ า ยด้ า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวก โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.44
ตามลําดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคลของความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์
จั ง หวั ด นครนายกอัน ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ไม่ แ ตกต่ า งกัน การศึ ก ษา รายได้
แตกต่างกัน

8. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และรายด้ าน
จากผลการศึกษาพบว่า
8.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก
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8.1.1 ผู้ใช้ บริการที่มีเพศที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ บริหาร ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ และด้ านคุณภาพบริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจาก เพศไม่ว่าเพศชายหรือ
เพศหญิง มีความอิสระในการเลือกใช้ บริการ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุนิษา กิตติพันธ์
วรกุล (2554)
8.1.2 ผู้ ใช้ บริ ก ารที่ มี อ ายุ ท่ี ต่ า งกั น มี ค วามความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก าร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริการ ด้ านคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ และด้ านสิ่ง
อํานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ใช้ บริการที่มี
ช่วงอายุระหว่าง 46-55 ปี ณัฐ จินาเฟย (2555)
8.1.3 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี ส ถานภาพที่ต่ า งกัน มี ค วามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ านคุณภาพบริการ ไม่แตกต่ างกัน แต่ ด้าน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
ณัฐ จินาเฟย (2555)
8.1.4 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี ก ารศึ ก ษาที่ต่ า งกัน มี ค วามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่
แตกต่างกัน แต่ในภาพรวม ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ
ด้ านคุณภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
ชวภณ ตัณฑะกูล (2553)
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี อ าชี พ ที่ต่ า งกัน มี ค วามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
8.1.5
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายด้ าน ได้ แก่ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ และด้ าน
สิ่งอํานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้ านภาพรวมด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก าร แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ยสํา คัญ ที่ 0.05ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ผลการศึก ษาของ
ชวภณ ตัณฑะกูล (2553)
8.1.6 ผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ ท่ตี ่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายด้ าน ได้ แก่ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ด้ านสิ่งอํานวย
ความสะดวก และด้ านคุณภาพบริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ในภาพรวมด้ านกระบวนการ/ขั้นตอน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การให้ บริ การ แตกต่ างกัน อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
พนักงานที่มีรายได้ มากกว่ า 25,000 บาท ขึ้นไป มีความรู้สึกว่ ารายได้ ท่ีตนเองได้ รับค่ อนข้ าง
เยอะเนื่องจากมีกาํ ลังจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ดามพวรรณ คูณคํา
เบญจมาศ เป็ นบุญ(2555)

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
9.1.1 ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ มีการจัดกระบวนการให้ บริการที่เป็ น
ระบบ เข้ าใจง่ายไม่ซับซ้ อน เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยการเข้ ารับบริการ รักษามาตรฐานการ
ให้ บริการให้ ดีย่งิ ขึ้น
9.1.2 ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ การจัดกิจกรรมอบรมโดย ใช้ หลักการบริการแบบ
(Service Mind) ยิ้มแย้ มแจ่มใส บริการรวดเร็วมีคุณภาพ สุภาพอ่อนโยน มีความอดทน ยึดมั่น
ทําในสิ่งที่ถูกต้ อง และอุทศิ ตนทุ่มเทให้ กบั งาน
9.1.3 ด้ า นสิ่งอํานวยความสะดวก มีจุดนั่ งรอรั บบริ การเพี ยงพอ มีรถนั่ง รถนอน
สําหรับผู้ป่วยไว้ ให้ บริการอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน มีป้ายบอกจุดบริการตามจุดต่างๆเพื่ออํานวย
สะดวกในการใช้ บริการ มีจุดบริการจอดรถสําหรับมารอเข้ ารับการรักษาเพียงพอ
9.1.4 ด้ านคุณภาพบริการ แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพพร้ อม
สําหรับให้ บริการ อุปกรณ์ทางการแพทย์มีความทันสมัย ยาที่ได้ รับมีคุณภาพอธิบายการใช้ ยาโดย
เภสัชกร การบริการเป็ นระบบ รวดเร็วมีคุณภาพ

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง “ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อํา เภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก” ครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่ วยเหลือเป็ นอย่ างดีจาก ผศ.ดร.
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ อาจารย์ท่ปี รึกษาที่ให้ คาํ ชี้แนะในขั้นตอนของการทําวิจัย เสนอแนะแนวทางการ
ทําวิจัย ให้ ความรู้ด้านวิชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้ นคว้ าใน
ครั้งนี้ ทําให้ งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อนร่ วมงานที่ให้ คาํ ปรึกษาและให้ ความ
ช่วยเหลือในการทําวิจัยฉบับนี้ด้วยดีตลอดมา
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ในท้ ายที่สดุ นี้ ขอขอบพระคุณผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องทุกท่านที่มิได้ กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ที่มี
ส่วนช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทั้งให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จ
ลุล่วงด้ วยดี
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