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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกบัเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสาํรวจระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่

ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 3.เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการของ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายกโดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา  อาชีพ  รายได้      

 วิธีการวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากตัวอย่างคือ 

ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  จํานวน 359 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สาํหรับการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่ม โดยใช้ t-test เปรียบเทยีบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 

กลุ่มใช้วิธวิีเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่าบุคลากร

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46-55 ปี สถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพลูกจ้าง 

/ พนักงานเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป ความพึงพอใจ โดยรวม และราย

ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอาํนวย

ความสะดวกและด้านคุณภาพบริการ อยู่ในระดับมาก  

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดกร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษางานค้นคว้าเฉพาะบุคคลหลัก 
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 ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายกในแต่ละด้าน  โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก  (Χ = 3.82, ..DS = 

0.78) และพบว่าด้านคุณภาพบริการมีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 

4.10, ..DS = 0.67) รองลงมา  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่

ที่ (Χ = 4.01, ..DS = 0.71) รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (Χ = 3.72, ..DS = 0.72และสดุท้ายด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (Χ = 3.44, ..DS = 1.00) ตามลาํดับ   

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ที่ต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการที่มี อาชีพ การศึกษา รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน ที่ต่างกนั มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05   

 

1. บทนาํ 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านสขุภาพพลานามัยที่แขง็แรง ระบบการบริการสขุภาพเป็นระบบที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือพัฒนา

บุคลากร การจัดการบริการสุขภาพให้ทั่วถึงทั้งประเทศและส่งเสริมให้มีหลักประกันสุขภาพ 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสขุภาพให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2554 (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ)  ซ่ึงส่งผลต่อปัจจัยพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตของประชาชนทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

กล่าวคือ ในด้านบวกน้ันการขยายตัวทางเศรษฐกจิทาํให้คนมีรายได้ที่สงูขึ้น การศึกษาสงูขึ้นทาํให้

ประชาชนให้ความสาํคัญในด้านสุขภาพของตนเองมากขึ้ น ส่งผลต่อความต้องการทางด้าน

การแพทย์มีแนวโน้มที่สงูขึ้น  ส่วนผลกระทบทางด้านลบ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกจิ ก่อให้เกดิ

ปัญหาด้านมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ทาํให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วยเพ่ิมมากขึ้น  ดังน้ันความต้องการที่จะเข้ามารักษาจึงเป็นสิ่งที่

หลีกเล่ียงไม่ได้ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นโรงพยาบาลประเภท

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลองครักษ์ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก ก่อตั้งขึ้ นเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีพ้ืนที่ทั้งสิ้ น 58,595 ตารางเมตร 

สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลปัจจุบัน ผศ.

นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี  เร่ิมแรกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
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บรมราชกุมารี  เร่ิมแรกมีจาํนวนเตียง 360 เตียง โดยการเปิดบริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะทาง 11 สาขา  คือ สาขาสตูิศาสตร์ นรีเวชวิทยา  สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์  

สาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ สาขาทนัตกรรม สาขารังสีวิทยา  สาขาโสต ศอ นาสิก สาขาจักษุ 

สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และสาขาจิตเวชศาสตร์ สาํหรับรองรับผู้ใช้บริการ  โดยแพทย์สาขาต่าง ๆ  

เป็นแพทย์เฉพาะทางซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการรักษาเป็นพิเศษ สามารถสร้างความเช่ือมม่ันและ

ความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ทาํให้มีผู้เข้ารับบริการจาํนวนเพ่ิมมากขึ้น  จึงมีการขยายการเปิด

เตียงรองรับผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ทางโรงพยาบาลจึงมีการขยายการรองรับเพ่ิมโดยเปิด

เตียงเพ่ิม รวมทั้งสิ้นปัจจุบันมีจาํนวนเตียงรองรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 500 เตียง 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีแนวทางในการขยาย

โรงพยาบาลมากขึ้นเร่ือย ๆ  มีการรักษาโรคหลากหลาย ประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นแต่ยัง

ไม่มีการสาํรวจความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก ด้านคุณภาพบริการ ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะสาํรวจทาํให้ การศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจมีความครบถ้วนมากขึ้น 

2.  วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือสาํรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการของ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 

3.   สมมติฐานการศึกษา 
 ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อันได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ รายได้  
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4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
4.1 ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในระดับที่สงูขึ้น 

4.2 ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

4.3 ศึกษาข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาระบบงาน  การให้บริการ  ให้ มี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

5.  ขอบเขตดา้นการศึกษา 

ขอบเขตด้านการศึกษา  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก  ด้านคุณภาพบริการ 

             ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก                  

 ขอบเขตด้านช่วงเวลา  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ทาํการศึกษาและเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือน 1 

มกราคม พ.ศ.2558 - 31 มีนาคม พ.ศ.2558 

 
6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงได้

ดาํเนินการสร้างและได้ประยุกต์มาจากการประมวลเอกสารที่ได้ศกึษามาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัความพึงพอใจ เพ่ือเป็นแนวทางโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ รายได้     จาํนวน 6 ข้อ 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับไ ด้แ ก่คําถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  สิ่งอาํนวยความสะดวก    ด้าน

คุณภาพบริการ  จาํนวน 20 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในตอนที่ 2 มีเกณฑ์การให้

คะแนนแบบมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็นคาํถามที่ประกอบด้วยข้อความที่เป็น

การให้ความเหน็ในแต่ละข้อ แต่ละคาํถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 

Scale) มีคาํตอบให้เลือก 5 ระดับ  

คาํถามใดมีความหมายในทางบวกให้คะแนนดังน้ี 

  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สดุ  ได้คะแนน 1  คะแนน 

  ระดบัความพึงพอใจ   ไดค้ะแนน 2  คะแนน 
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  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ได้คะแนน 3  คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจมาก  ได้คะแนน 4  คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ  ได้คะแนน 5  คะแนน 

 
7.  ผลการศึกษา 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง อาย ุ46-55 ปี สถานภาพสมรสระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพลูกจา้ง / พนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาท ข้ึนไป  
 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ในภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.82 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าและพบว่า ด้านคุณภาพบริการ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.10 รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 

รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 

และสุดท้ายด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 

ตามลาํดับ   
 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาํเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายกอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ ไม่แตกต่างกัน  การศึกษา รายได้     

แตกต่างกนั  

 

8.   อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก สามารถอภิปรายผลในประเดน็ต่างๆ ต่อไปน้ี 

 เปรียบเทยีบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และรายด้าน

จากผลการศึกษาพบว่า 

 8.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 
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 8.1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศที่ต่างกนั มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริหาร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านคุณภาพบริการ ไม่แตกต่างกัน  แต่ด้านสิ่งอาํนวย

ความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจาก เพศไม่ว่าเพศชายหรือ

เพศหญิง มีความอสิระในการเลือกใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สนิุษา กติติพันธ์

วรกุล (2554)  

8.1.2 ผู้ ใ ช้บ ริการที่ มีอา ยุที่ ต่ างกัน  มีความความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้บ ริการ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ด้านคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง

อาํนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้ใช้บริการที่มี

ช่วงอายุระหว่าง 46-55 ปี ณฐั จินาเฟย (2555) 

 8.1.3 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพที่ต่างกัน มีความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก ด้านคุณภาพบริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ณฐั จินาเฟย (2555) 

 8.1.4 ผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาที่ต่างกัน มีความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก ไม่

แตกต่างกัน แต่ในภาพรวม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านคุณภาพแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 

ชวภณ ตัณฑะกูล (2553)  

 8.1.5 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้าน

สิ่งอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั แต่ในด้านภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านคุณภาพบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ชวภณ ตัณฑะกูล (2553)  

 8.1.6  ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  รายด้าน  ได้แก่  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอาํนวย

ความสะดวก  และด้านคุณภาพบริการ ไม่แตกต่างกนั แต่ในภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

การให้บริการ แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

พนักงานที่มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท ขึ้ นไป มีความรู้ สึกว่ารายได้ที่ตนเองได้รับค่อนข้าง

เยอะเน่ืองจากมีกาํลังจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ดามพวรรณ คูณคาํ

เบญจมาศ เป็นบุญ(2555)  

 
9.  ขอ้เสนอแนะ 
 9.1   ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

9.1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีการจัดกระบวนการให้บริการที่เป็น

ระบบ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยการเข้ารับบริการ รักษามาตรฐานการ

ให้บริการให้ดีย่ิงขึ้น 

9.1.2    ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การจัดกจิกรรมอบรมโดย ใช้หลักการบริการแบบ 

(Service Mind) ย้ิมแย้มแจ่มใส บริการรวดเรว็มีคุณภาพ สภุาพอ่อนโยน มีความอดทน ยึดม่ัน

ทาํในสิ่งที่ถูกต้อง และอทุศิตนทุ่มเทให้กบังาน 

 9.1.3 ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก มีจุดน่ังรอรับบริการเพียงพอ มีรถน่ัง รถนอน

สาํหรับผู้ป่วยไว้ให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายบอกจุดบริการตามจุดต่างๆเพ่ืออาํนวย

สะดวกในการใช้บริการ มีจุดบริการจอดรถสาํหรับมารอเข้ารับการรักษาเพียงพอ 

 9.1.4 ด้านคุณภาพบริการ แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพพร้อม

สาํหรับให้บริการ  อปุกรณท์างการแพทย์มีความทนัสมัย ยาที่ได้รับมีคุณภาพอธบิายการใช้ยาโดย

เภสชักร การบริการเป็นระบบ รวดเรว็มีคุณภาพ 

 

10.  กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก” คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.

ศิวะนันท ์ ศิวพิทกัษ์  อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คาํช้ีแนะในขั้นตอนของการทาํวิจัย เสนอแนะแนวทางการ

ทาํวิจัย ให้ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าใน

คร้ังน้ี ทาํให้งานวิจัยฉบับน้ีประสบความสาํเรจ็ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสน้ี  

 ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพ่ือนร่วมงานที่ให้คาํปรึกษาและให้ความ

ช่วยเหลือในการทาํวิจัยฉบับน้ีด้วยดีตลอดมา 
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 ในท้ายที่สดุน้ี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ี ที่มี

ส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีสาํเรจ็

ลุล่วงด้วยดี 
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