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 ความพงึพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลใน 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมเขตนวนคร  

(SATISFACTION OF THE EMPLOYEES TO THE INFIRMARY  

IN A LARGE INDUSTRIAL PLANT   

CASE STUDY: THE NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTRATE) 

พีรวรรณ  วรรธนะเมธาวงศ ์ 1  ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคม

อุตสาหกรรมเขตนวนคร โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาล 2. เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกจา้ง

ต่อสถานพยาบาล 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาล โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 410 ตวัอยา่ง 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย โดยกระจายแบบสอบถามไปยงัโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ANOVA (Analysis of variance) และ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัด้าน   ประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ, 

ระดบัการศึกษา, ภาวะสุขภาพ, ลกัษณะอุตสาหรรม และจาํนวนลูกจา้ง ท่ีแตกต่างกนั 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ความพึง

พอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   ผลการศึกษา

พบว่าปัจจยัด้านบุคลากรทางการแพทย,์ ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์, 

ด้านการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วยบริการสุขภาพ และพระราชบัญญัติ 

“ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผล

ต่อความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: สถานพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of independent study was to study the satisfaction of the 

employee to the infirmary in large industrial plants: case study of the Nava Nakorn 

Industrial Estate. The first objective 1. To study the differences in personal factors 

that influences the satisfaction of the employee to the infirmary 2. To study the 

direct impact factors that influences the satisfaction of the employee to the infirmary 

3. To study the other factors that influences the satisfaction of the employee to the 

infirmary. The sample size was 410’s and the questionnaires were used as the tool 

of data collections. Questionnaires were distributed to a large industrial plant in 

Nava Nakorn. 

Then, the collected data was analyzed by using descriptive statistical 

techniques presented into frequency, percentage, mean, standard deviation ANOVA 

(Analysis of variance) and Multiple Regression Analysis (MRA) were used to 

analyze correlation between personal factors and satisfaction. The results showed 

that age, education level, health status, the kind of industry and the number of 
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employees in the industry was related to satisfy of employee to the infirmary in 

large industrial plants in Nava Nakorn with statistical significant level at 0.05. 

Multiple Regression Analysis was used for data analysis to find out and 

forecast factors affecting the satisfaction of the employee to the infirmary in large 

industrial plants. The results showed that “Medical service”, “Medicines and 

medical supplies and equipment”, “the details about a health care unit” and the 

"safety, health and environment" 2554  was related to satisfy of the employee to the 

infirmary in large industrial plants  in Nava Nakorn with statistical significant level 

at 0.05. 

KEY WORDS:  THE INFIRMARY, A LARGE INDUSTRIAL PLANT 

บทนํา 

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยผลจากการศึกษาสถานภาพปัจจุบนัพบวา่ สัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมต่อมูลค่า

การส่งออกรวม มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีระดบักลางและสูง   ตวัอยา่งเช่น มูลค่าการส่งออก

สินคา้อุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม เพิ่มข้ึนจากร้อยละ28 ในปี 2523 เป็นร้อย

ละ 81 ในปี 2546 ในขณะท่ีภาคการเกษตรลดลงจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 2 

แนวโน้มอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ให้ความสําคัญกับก ลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะขบัเคล่ือนมูลค่าการผลิต สินคา้อุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มข้ึน

ในระยะ 4-5 ปี โดยมี อุตสาหกรรมท่ีจะใช้เป็นเป้าหมายในการกาํหนดแหล่งท่ีตั้ง

อุต ส า ห ก รร ม สํ า คัญ ใ น อ น า ค ตป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ก ลุ่ ม อุต ส า ห ก ร รม ย า น ย น ต ์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้

อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล
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กระป๋อง อุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไม ้อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

จากรายงานทางสถิติจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ

กิจการ มีเพิ่มข้ึนใหม่ในทุกๆ เดือน ทั้งโรงงานขนาดยอ่มหรือขนาดเล็ก (การจา้งงาน 

ไม่เกิน 50 คน) 381 โรงงาน, โรงงานขนาดกลาง (การจา้งงานมากกวา่ 50-200 คน) 38 

โรงงาน, โรงงานขนาดใหญ่ (การจา้งงานมากกว่า 200 คน) 10 โรงงาน (ศูนย์

สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม; กนัยายน 2554)  เม่ือ

โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจาํนวนมากข้ึน ทาํให้มีการจา้งลูกจา้งเพิ่มมากข้ึน  ส่ิงท่ี

มกัจะเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของควบคู่กนั นั้นคือ อุบติัเหตุ  รายงานสถิติ

อุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2550 ท่ีมี จาํนวนผูบ้าดเจ็บ118 ราย และเสียชีวิต 

11 ราย   ซ่ึงอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้น ร้อยละ 80 มกัจะเกิดจากการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั

ของคน เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบติังานกบั

งานท่ีมีความเส่ียง การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัท่ีองคก์รกาํหนด 

การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการทาํงาน และการซ่อมเคร่ืองจกัรในขณะท่ีเคร่ืองจกัร

กาํลงัทาํงานหรือหยุดไม่สนิท การดดัแปลงหรือถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัรออก เป็นตน้ ส่วนอีกร้อยละ 20 เกิดจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั เช่น พื้นล่ืน การไม่จดัเก็บของให้เป็นระเบียบ การวางของสูงเกินกาํหนด 

หรือการจดัวางสารเคมีในพื้นท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นตน้ (วิทิต กมลรัตน์, 

2552) 

นอกจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ภาวะสุขภาพของ

พนักงาน ก็เป็นส่ิงสําคัญ โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) 

หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังาน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

สัมผสัส่ิงคุกคาม หรือสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม โดยท่ีอาการของ

ความเจบ็ป่วยนั้นๆ อาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานในขณะทาํงาน หรือหลงัจากการทาํงาน

เป็นเวลานานเช่น โรคพิษตะกัว่ โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารตวัทาํละลาย โรคผิวหนงั

จากการประกอบอาชีพ และการบาดเจ็บจากการทาํงาน เป็นตน้  โรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การทาํงาน (Work related Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบั
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ผูป้ฏิบติังาน โดยมีสาเหตุปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั และสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

เป็นปัจจยัหน่ึงของการเกิดโรคได้แก่ สภาวะแวดล้อมการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม

ลกัษณะท่าทางการทาํงานท่ีไม่ถูกตอ้ง สภาพของงานท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม 

โดยปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานอาจจะเป็นสาหตุเร่ิมตน้ หรือทาํให้อาการรุนแรงมากข้ึน เช่น 

โรคกระเพาะอาหารโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดตนัเร้ือรังโรคความดนั

โลหิตสูง การบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือเป็นตน้ (ณรงค ์องัคะสุวพลา, 2540) 

จากสาเหตุดงักล่าว รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัสุขภาพอนามยัสําหรับ

ลูกจา้ง ทางกระทรวงแรงแรงงาน  ไดล้งนามในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ จดัสวสัดิการ

ในสถานประกอบกิจการ เร่ือง “กาํหนดสวสัดิการเก่ียวกับสุขภาพอนามยัสําหรับ

ลูกจา้ง” ตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป โดยใหน้ายจา้งจดัใหมี้  

“สถานพยาบาล” ในสถานท่ีทาํงานของลูกจา้งและนอกจากน้ีรัฐบาลได ้ประกาศ

พระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” ลง

วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้นายจา้งไดย้ึดถือเป็นขอ้ปฎิบติั โดยโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป จะตอ้ง

มีสถานพยาบาลในสถานประกอบการ ประกอบดว้ย ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียง

พกัคนไขห้น่ึงเตียง และเวชภณัฑ์อนัจาํเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้, 

พยาบาลประจาํอยา่งนอ้ยหน่ึงคน, แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงเพื่อตรวจรักษาพยาบาล

ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละสองคร้ัง และเม่ือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหก

ชัว่โมง  และถา้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนั

มากกว่า 1,000 คนข้ึนไป  ในสถานพยาบาลประกอบดว้ย ห้องรักษาพยาบาลพร้อม

เตียงพักคนไข้อย่างน้องสองเตียง และเวชภัณฑ์อันจํา เ ป็นเพียงพอแก่การ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้, พยาบาลประจาํอยา่งนอ้ยหน่ึงคนแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง

อยา่งนอ้ยหน่ึงคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละสามคร้ัง และเม่ือรวม

เวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละสิบสองชัว่โมงในเวลาทาํงาน 

แต่ปัญหาในปัจจุบนันายจา้งยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัสําหรับ

ลูกจา้ง ท่ีมากน้อยแตกต่างกนั ถึงแมว้่าจะมีขอ้กฎหมายจากทางรัฐบาลแล้ว เช่น ยา

และเวชภณัฑ์ไม่พอเพียง, เวลาปฎิบติัการพยาบาล หรือแพทยป์ระจาํตามเวลา น้อย
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เกินไป เป็นตน้ ทาํให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ทั้งในส่วนของอุบติัเหตุ หรือการ

ดูแลสุขภาพไม่ดีพอ จึงทาํให ้

1. มีความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ เช่น พนกังานบาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ 

หรือ เสียชีวติ 

2. ไม่สามารถรักษาหรือป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational 

Diseases) หรือ  โรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํงาน (Work related Diseases) ต่างๆ ทาํให้

พนกังานตอ้งเขา้นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา ”ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อนําผลการวิจัย ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

สถานพยาบาลในสถานประกอบการ ทั้ งด้าน บุคลากรทางการแพทย์,เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ,์สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร,การจดัทาํบนัทึก รายงาน และการ

เก็บรักษา,การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

และสิทธิผูป่้วย  รวมถึง สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัสุขภาพ,พระราชบญัญติั “ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้ก่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อพนกังาน รวมถึงสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล  ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนําผลการวิจยัไปปรับปรุงปัจจยัด้านความพึงพอใจของลูกจ้าง ต่อ

สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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2. เพื่อนําผลการวิจยัเป็นแนวทางในการพฒันาสถานพยาบาล ในแต่ละ

โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกจา้งไดม้ากข้ึน 

3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจสามารถนาํไปศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ลกัษณะงาน  รายได ้  ภาวะสุขภาพ และลกัษณะอุตสาหรรม ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั 

             2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง ประกอบดว้ย บุคลากรทางการแพทยเ์คร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ ์สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร การจดัทาํบนัทึก รายงาน และการ

เก็บรักษา การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

และสิทธิผู ้ป่วย มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบ ประกอบดว้ย สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัสุขภาพ

และพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                - อาย ุ         - สถานภาพ                

- ระดบัการศึกษา                - ลกัษณะงาน  

- รายได ้                              - ประเภทอุตสาหกรรม  

- จาํนวนลูกจา้ง                   - ภาวะสุขภาพ  

                                                                          

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบโดยตรง 

- บุคลากรทางการแพทย ์

- เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ ์

- สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร 

- การจดัทาํ บนัทึก รายงาน และการเก็บรักษา 

- การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการ  

     สุขภาพ ผูป้ระกอบวชิาชีพ และสิทธิผูป่้วย 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคม

อุตสาหกรรมเขตนวนครในคร้ังน้ี ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ 

- พระราชบญัญติั  

“ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” 

ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ความพงึพอใจของลูกจ้าง

ต่อสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 
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Quirk (1987) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ท่ีมีความสุขหรือความ

พอใจเม่ือไดรั้บความสาํเร็จหรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

Ford, Bach & Fotter, 1997 (อา้งอิงในวาริธร ประวติัวงศ,์ 2545: 11) กล่าวไว้

ว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการวดัคุณภาพ ท่ีทา้ทายผูบ้ริหารดา้นบริการ

สุขภาพใหมี้การปรับปรุงวิธีการและควบคุมคุณภาพสินคา้ท่ีมีคุณสักษณะเฉพาะให้มี

ความถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงการท่ีผูป่้วยมีความรู้สึกเก่ียวกบัสถานท่ีตรวจโรค ห้องพกั

รักษา วิธีการตรวจโรค หรือประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ซ่ึงส่งผลให้เห็นอย่าง

ตรงไปตรงมา ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจและความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

การวางแผนประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพเป็นส่ิงท่ีกาํหนดวา่บริการนั้นจะลม้เหลว

หรือรุ่งเรืององค์กรท่ีมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพจึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูป่้วย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะพิสูจน์วา่มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาผูป่้วย และเป็นขั้นตอนในการ

รักษาโรคต่อไป 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมนวนค รวม 410 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-way ANOVA (F-test) โดยทาํการเปรียบเทียบแบบราย

คู่ (post hoc test) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Significant  Difference: LSD) และ 

Multiple Regression Analysis (MRA)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ียระหว่าง 31-40 ปี มี

สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 12,001-

20,000 บาท และมีลกัษณะงานในสายการผลิต (ระดบัปฏิบติัการ) ไม่มีโรคประจาํตวั 
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อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีจาํนวนลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

ระหวา่ง 401-600 คน 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทีม่ีผลกระทบโดยตรง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงใน

ดา้นบุคลากรทางการแพทย ์ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัจาํนวนชัว่โมงท่ีแพทยเ์ขา้มา

ให้บริการในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภัณฑ์ให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกับคุณภาพและประสิทธิภาพของยา ด้านสถานท่ีตั้ งและตวั

อาคารให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับความสะอาดของสถานท่ี ด้านการจดัทาํบนัทึก

รายงาน และการเก็บรักษา ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับการจัดทํา และบันทึก

รายละเอียดในการเขา้รับการบริการ และเก็บรักษาขอ้มูลต่างๆ และด้านการแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วยบริการสุขภาพผูป้ระกอบวิชาชีพและสิทธิผูป่้วย ให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบัป้ายแสดงระยะเวลาทาํการ 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ีผลกระทบ  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัขอ้มูลด้านปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี

ผลกระทบในดา้นสวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัสุขภาพ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัสิทธิ

ประกนัสุขภาพของบริษทั  และดา้นพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการ

อบรมลูกจา้งกบัการใหมี้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั  

4. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ในด้านความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรมควรมีบุคลากรทางการแพทยท่ี์พร้อมใหบ้ริการ 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภท

อุตสาหกรรม จาํนวนลูกจา้ง และภาวะสุขภาพ ยกเวน้ เพศ สถานภาพ ลกัษณะงาน 
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และรายได้ ท่ีแตกต่าง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกนั  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงส่วนใหญ่ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์ และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วย

บริการสุขภาพ ผูป้ระกอบวิชาชีพ และสิทธิผูป่้วย ยกเวน้ สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร 

และการจดัทาํ บนัทึก รายงาน และการเก็บรักษา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ

สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบในดา้นพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเวน้ สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบั

ด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

อภิปรายผลการวจัิย  

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอาภาณัฎฐ์ สุวรรณอฑัฒ ์

(2542) ท่ีทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนต่อการให้บริการทางการแทพย์

ของสถานพยาบาลเอกชน ผลการศึกษาของอริยวรรธท ์ บาํรุงรักศิกาญจน์ (2553) ท่ี

ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอาํเภอเมือ จงัหวดัอุดรธานี และผล

การศึกษาของนงคราญ  คุม้เนตร (2552) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจผูป้ระกันตน ต่อการใช้บริการสถานพยาบาลประกันสังคมของโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 ทางการแพทย ์ควรให้เพิ่มจาํนวนชัว่โมงแพทยท่ี์ประจาํการให้มากกวา่ตาม

กฏหมายกบัสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจาํนวนลูกจา้งตั้งแต่ 

800 คนข้ึนไปโดยเฉพาะลกัษณะอุตสาหกรรมโลหะ รวมถึงจาํนวนพยาบาลเขา้มา

ให้บริการในโรงงานอุตสาหกรรม, ความพร้อมในการให้บริการ และขอ้มูลเก่ียวกบั
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การรักษาพยาบาล,ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสุขภาพของท่าน และการติดตามผลการรักษา

ของบุคลากรทางการแพทย ์ความสุภาพ อ่อนโยน มนุษยส์ัมพนัธ์ 

ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ควรให้เลือกยาท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของยา และปริมาณยาท่ีให้เพียงพอ เหมาะสมกบั และมียาครบตามโรค

ท่ีพบไดบ้่อย และเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ะอาด 

ดา้นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ ควรมีป้ายบอก

เวลาการทาํการของแพทยแ์ละพยาบาลอย่างชัดเจน และ บอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับ

สุขภาพ 

ดา้นพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ใน

การทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  นายจา้งควรปฏิบติัตามพ.ร.บ โดยเฉพาะเร่ืองอบรมลูกจา้ง 

ให้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังาน อยา่งปลอดภยั และจดัทาํคู่มือการทาํงานอย่าง

ปลอดภยั 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรทําการวิจัยเพิ่มเติม โดยขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยงันิคม

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือทุกๆ จงัหวดั เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และ

ใหส้ถานพยาบาลมีการจดัการท่ีดีข้ึน 

ควรทาํการวิจัยเพิ่มเติม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกจ้างท่ีมีผลต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อจะได้เป็น

ขอ้มูลมาพฒันาในสถานพยาบาลมีการบริการท่ีดีข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กฎกระทรวงแรงงานวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2548 หนา้ 

14 เล่ม 122 ตอนท่ี 29 ก ราชกิจจานุเบกษา 29 มีนาคม 2548   

จิตตินนัท ์ เตชุคุปต.์ เอกสารการสอนชุดวชิาจิตวทิยาการบริการ หน่วยท่ี 8. พิมพค์ร้ัง

ท่ี 3 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช นนทบุรี: โรงพิทพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2538 

ณรงค ์องัคะสุวพลาและคนอ่ืนๆ. สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 22, 2540. 
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นงคราญ  คุม้เนตร  “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผูป้ระกนัตนต่อการ

ใชบ้ริการสถานพยาบาลประกนัสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่” ระดบัการศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

นวลสวาท  กาจุม  “การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนในการเขา้รับการ

รักษาพยาบาลโดยใชบ้ตัรประกนัสังคมในสถานพยาบาลเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร” รายงานการวจิยัในวชิา วธีิวิจยัทางธุรกิจ, หลกัสูตรการ

จดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2549 

พระราชบญัญติั ”ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” ลง

วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

ราชบณัฑิตยสถาน. ความพึงพอใจ. ในพจนานุกรมฉบบัราชบฌัฑิตยสถาน หนา้ 775 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพน์านมีบุค๊ส์, 2542 

วชัระ  ลีลาพฤทธ์ิ  “การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทผูป่้วยนอกของ

โรงพยาบาลรัฐ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ระดบัการศึกษา

คน้ควา้อิสระปริญญาธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

วาริธร ประวติัวงศ ์ “การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร 

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2545 

วทิิต กมลรัตน์ “ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฎิบติังานของพนกังานฝ่าย

ปฎิบติัการ พนกังานเบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั.” ภาคนิพนธ์คณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552 

ศรินยา   จตุราวชิานนัท ์ “การศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

สถานพยาบาลในโครงการประกนัสังคมของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จงัหวดัลาํพนู.” ระดบัการศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546 
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อริยวรรธท ์ บาํรุงรักศิกาญจน์  “การศึกษาเร่ือง ปัจจยัและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการ
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