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ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกนัตนเขต

สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 10 

(Satisfaction of Insured persons on Service at Private Hospitals of Social 

Security Office, Bangkok Area 10.) 

กมลรัตน์  มงัวงษ ์1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

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

     บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 โดยมี

วตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกันตน 2.เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน มีขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละหรือ

ค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติอา้งอิงใชว้ิธี t-Test F-Test Analysis of Variance (ANOVA)  และ

Multiple Regression Analysis(MRA) ผลการศึกษาพบวา่ อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่าง

กันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ ท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน  เขตสาํนกังาน 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบว่า ทางด้านราคา ประชาสัมพนัธ์และ

ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบั

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขต

สํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบว่า ดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ

ดา้นความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน เขตสํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และท่ีระดับ .01 

ตามลาํดบั 

คําสําคัญ : โรงพยาบาลเอกชน, สาํนกังานเขตประกนัสังคม  

    ABSTRACT 

This research studied the satisfaction of the quality of hospital services; the 

private insurer in the Social Security Office, Bangkok Area 10.The purposes were,  

1) To examine the different factors that affect personal satisfaction in the quality of 

hospital services; the private insurer. 2) To investigate the relationship between the 

marketing mix to satisfy the service quality of hospital insured. 3) To investigate the 

relationship between service quality and satisfaction in the quality of hospital 

services, the private insurer. A sample size of 400 for query a research tool. 

Analyzed using descriptive statistics, percentage, or mean for describing the 

variables and analyzing by t-Test F-Test Analysis of Variance (ANOVA) and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to test the hypothesis. 

The results showed the Occupation and the income that were different 

effects on customer satisfaction in the quality of hospital services; the private 

insurer, the Social Security Office, Bangkok Area 10 are statistically significant at 

the .01 level, and .05, respectively. The relationship between the marketing mix and 
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satisfying the quality of service in hospitals; private insurer in the Social Security 

Office, Bangkok Area 10 found the pricing and the product correlated with 

satisfaction on service quality of the hospitals insurance were significantly at the 

.05. The correlation between the quality of customer services and the satisfaction in 

the quality of the hospital services; the private insurer found the specialist physician 

and the speed and convenience correlated the satisfaction of quality service of 

hospitals insurance at statistical significance level of .05 and .01, respectively. 

KEYWORDS: THE PRIVATE HOSPITALS, THE SOCIAL SECURITY OFFICE 

บทนํา 

 ประกันสังคมเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนัเม่ือป�พ.ศ. 2524 

ภายใต�้การปกครองของ Riech Chancelor Bismarck โดยในปีพ.ศ. 2546 ประเทศ

เยอรมนับงัคบัใช้�ตรากฏหมายประกันสังคมฉบบัแรก เพื่อให้�ความคุ้มครอง

ลูกจา้งในเร่ืองการรักษาพยาบาลต่อมาในปีพ.ศ. 2547 เกิดการประกนัเก่ียวกบัการ

ประสบอนัตรายท่ีเกิดจากการทาํงาน รับผิดชอบต่อการประสบอนัตรายจากการ

ทาํงานของลูกจา้งให้�ความคุม้ครองเร่ืองของค่าใช�้จ่�ายในกรณีเจ็บป่�วยจาก

การทาํงานรวมไปถึงการจ่ายบาํนาญกรณีท่ีสูญเสียสมรรถภาพ และจ่ายบาํนาญให้

กรณีเสียชีวิต และในปีพ.ศ.2542บญัญติักฏหมายให้ความคุม้ครองแก่ผ�ูทุพพลภาพ

และคนชรา การประกนัสังคมของเยอรมนัจึงถือเป็�นนโยบายทางสังคมท่ีสามารถ

นาํมาใชไ้ด ้อยา่งเป็นระบบเป็นประเทศแรกในโลก ในเอเชีย ญ่ีปุ�นเป�นประเทศ

แรกท่ีนําระบบประกันสังคม ในเร่ืองการประกันการประสบอันตรายและโรค 

เน่ืองมาจากการทาํงานมาใช�้เม่ือปี พ.ศ. 2454 มีการประกนัสุขภาพในปีพ.ศ. 2484 

และสุดท�้ายคือการประกนัการว�่างงานในปีพ.ศ.2490 จึงถือวา่ประเทศญ่ีปุ่นเป็น

ผูน้ําทางด้านระบบประกันสังคมในเอเชีย ซ่ึงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศ 

อินเดีย พม่า ฟิลิปปินส์� ปากีสถาน ฯลฯ   จึงได�้เร่ิมนาํระบบประกนัสังคมมาใช ้

การประกนัสังคมในประเทศไทยได�้เร่ิมเขา้มามีบทบาท�ในประเทศไทย

เม่ือปีพ.ศ.2495 และได้มีการร่างพระราชบญัญติัประกันสังคม ข้ึนในวนัท่ี 27 
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ธันวาคม 2495 ต่อมาเม่ือว ันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2497 มีการตราพระราชบัญญัติ

ประกนัสังคมพ.ศ. 2497 และมีประกาศพระราชบญัญติัจดัตั้งกรมประกนัสังคมข้ึน 

สังกดัอยูใ่นกระทรวงการคลงั สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัประกนัสังคมพ.ศ.2497 

ได�้กาํหนดหลกัการประกนัสังคม เฉพาะลูกจา้งท่ีมีรายได�้ต่�อเดือนตั้งแต่ 500 

บาทข้ึนไป และให�้ผู�้ประกนัตน ผูว้า่จ�้าง และรัฐบาล ออกเงินสมทบเขา้ไว�้

ในกองทุนประกนัสังคมเป็นจาํนวนมากตามบญัชีอตัราเงินสมทบ โดยการกาํหนด

อัตราเงินสมทบจะแตกต่างข้ึนอยู่�กับช่วงรายได้� เพศ และส่วนแห่งความ

รับผิดชอบ โดยผูว้่าจ�้างหรือผูป้ระกันตนจะต้�องออกเงินสมทบมากกว่าผู�้

วา่จา้งหรือนายจ�้าง ส่�วนผูว้�่าจ�้างก็ต�้องออกเงินสมทบมากกวา่รัฐบาล แต่

�ทั้งน้ี อตัราเงินสมทบดงักล่าวมิได�้ แตกต่�างกนัมากนกั 

สํานกังานประกนัสังคมก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกนัยายน 2533 โดยในช่วงแรกให้

ความคุม้ครองแก่สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป ต่อมาในปี 2536 

ไดข้ยายความคุม้ครองสู่สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป และในปี 

2545 ไดข้ยายความคุม้ครองให้ครอบคลุมสถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คน

ข้ึนไป โดยมีสถานประกอบการข้ึนทะเบียนกบักองทุนประกนัสังคมเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง เจตนารมณ์ของกฏหมายประกนัสังคม กฏหมายประกนัสังคมมีเจตนารมณ์ท่ี

จะให้หลกั ประกนัแก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนซ่ึงประสบอนัตราย เจ็บป่วยทุพพลภาพ 

ตาย อนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชรา

ภาพ และสําหรับ กรณีว่างงาน ซ่ึงให้ หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง และย ังให้

หลักประกนั แก่ลูกจ้างในระหว่างการปฏิบติังานให้แก่นายจ้าง โดยคุ้มครองการ

ประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วย ท่ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทาํงาน รวมถึงการสูญ 

เสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และตาย หรือสูญหาย อนั เน่ืองมาจากการทาํงานให้แก่นายจา้ง

อีกดว้ย 

คุณภาพการให้การบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความ

ต้องการแก่ผูรั้บบริการ สามารถใช้ เป็นพื้นฐานในการจดัการบริการ และพฒันา

คุณภาพการให้การบริการมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได้ แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการ

ให้บริการ เป็นส่ิงสําคญัหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ 
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การรักษาระดบัการใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ี

คาดหวงั และขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ  

ผู�้ประกนัตนย่�อมมีความคาดหวงัสูงต่อคุณภาพการบริการท่ีจะได้รับ 

คุณภาพการให้การบริการจึงเป็�นส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกนัตนจะใชพ้ิจารณาเพื่อตดัสินใจ

เลือกโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของตนเองเพราะผูป้ระกนัตนไดจ้่�ายเงินล่�

วงหน้าไปแล�้ว การพฒันาระบบประกนัสังคมต�้องอาศยัความรู้� ความเขา้ใจ 

ความร่วมมือจากทุกฝ่�ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการ

ของโรงพยาบาล ตามนโยบายโครงการประกนัสงัคมใหดี้ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน เขตสํานักงาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบัความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้โรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อเปรียบเทียบท่ีได้จาก

การศึกษาไปพฒันาและเป็นแนวทางในการบริการ 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัเป็นขอ้มูลให้โรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจ 

3.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนร่วมได้รับรู้และได้นําไปใช้

ประโยชน์จากการรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

หน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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สมมติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 

2. ปัจจยัส่วนผสมการตลาด ท่ีประกอบไปด้วย Price Place Product 

Promotion มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

3. ปัจจัยคุณภาพการบริการ ท่ีประกอบไปด้วย �ความพร้อมอุปกรณ์

การแพทย ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 
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กรอบแนวความคิด 

 
 

 
 

 
 

 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 

¯ ความพร้อมอุปกรณ์การแพทย ์

¯ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

¯ ความรวดเร็วและความสะดวก 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด 

¯ Price 

¯ Place 

¯ Product 

¯ Promotion 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

¯ เพศ 

¯ อาย ุ

¯ สถานภาพ 

¯ ระดบัการศึกษา 

¯ อาชีพ 

¯ รายได ้

ความพงึพอใจในคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผู้ประกนัตน 

สํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่10 
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การทบทวนงานวจัิย 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน สํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมี

ส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูง

ใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการ

ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา

(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบาก

บางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการ

ยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) 

ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความ

ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์

และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์

1.ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูก

ผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและ

พลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิง

เหล่านั้ น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว์ คือ ความ

ต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากส่ิงท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด 

ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสําคญั (Kotler and Armstrong, 

2002)คือ 

• ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการ

พื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
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• ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ี

เหนือกว่า ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้น

ความปลอดภยัจากอนัตราย 

• ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับ

จากเพื่อน 

• ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยก

ยอ่งส่วนตวั ความนบัถือและสถานะทางสังคม 

• ความตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) 

เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุก

อยา่งไดส้าํเร็จ 

บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็น

อนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมด

ลงและเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการท่ี

สําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่

สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น 

หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้น

ไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

2.ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์

ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่

พลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและ

ควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึง

มีความฝัน พดูคาํท่ีไม่ตั้งใจพดู มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอน

หรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก(Kotler and Armstrong, 2002) 

อัครยา จีนการณ์ (2551)  ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลความรู้ด้านการ

ประกันสังคมและความพึงพอใจของผู ้ประกันตนท่ีมารับบริการในสํานักงาน

ประกนัสังคมจงัหวดัปัตตานี พบวา่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ 
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รายได ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

อภิชาติ วุฒิเสลา (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้

บริการสุขภาพภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของประชาชน จงัหวดั

อาํนาจเจริญ พบว่า ประชาชนภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ จงัหวดั

อํานาจเจริญ ปั�จจัยด้านความพึงพอใจ ได้แก่�  ความพึงพอใจต่�อการ

ประสานงานของการบริการ   อธัยาศยัและความเอาใจใส่�ของเจ�้าหน�้าท่ี ค่�

าใช้จ่ายเม่ือใช้�บริการ ความสะดวกท่ีได้�รับจากบริการ ขอ้มูลท่ีได้�รับจาก

บริการ คุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้�บริการสุขภาพ

ภายใต�้โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ของประชาชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

อย�่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ธนกร  บุญส่งเสริมสุข (2551) ศึกษาปั�

จจัยส่�วนบุคคลของผู ้�ประกันตนต่�อการให้�บริการของโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยาตามโครงการประกนัสังคม พบวา่ ผูป้ระกนัตนมีความพึงพอใจต่

�อการให�้บริการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตามโครงการประกนัสังคมด้

�านเวชระเบียนด�้านการตรวจรักษาของแพทย�์และพยาบาล และด�้านการ จ่

�ายยาและเวชภณัฑ�์ ในระดบัมาก ส่วนด�้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูป้ระกนัตนท่ีมีอายุ ภูมิลาํเนา สถานท่ี

ทาํงาน ลกัษณะงาน และอายกุารทาํงาน ต่�างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการให้�

บริการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตามโครงการประกนัสังคมแตกต่�างกนั 

อย�่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 

ผู ้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมท่ีใช้โรงพยาบาลเอกชนในโครงการ

ประกนัสังคมเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา

หรือบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบาย

ลกัษณะตวัแปร และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยการใชว้ิธี t-Test F-Test 



202 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

Analysis of Variance (ANOVA) และMultiple Regression Analysis (MRA) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวจัิย 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจ 

ผลการวิจยัผูป้ระกนัตนท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานักงาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวนมากท่ีสุด 236 

คน คิดเป็นร้อยละ 59 อายุอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด 197 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.25 สถานะโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5  ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 มีอาชีพเป็นพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ/พนกังานในหน่วยงานของรัฐมีจาํนวนมากท่ีสุด 301 คน คิดเป็นร้อยละ

75.25 รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาทมีจาํนวนมากท่ีสุด 273 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.25 

2.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดกบัความพงึพอใจ 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4Ps ทั้ง 

4 ดา้นของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละดา้น มีดงัน้ี ดา้นราคา พบวา่ ความคุม้ค่าของ

บริการโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.44 ด้านสถานท่ี พบว่า ความสะดวกในการเขา้ถึง การมีเครือข่าย

สําหรับการรักษาพยาบาล ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.39 ดา้นประชาสัมพนัธ์ 

พบว่า การจดัรายการพิเศษเก่ียวกบับริการทางการแพทยแ์ละการให้ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆของโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.14 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ การบริการทางการแพทยท่ี์ทางโรงพยาบาล

เอกชนเขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.76 

3.  ปัจจัยคุณภาพการบริการกบัความพงึพอใจ 

ดา้นความพร้อมอุปกรณ์การแพทย ์พบวา่ การรักษาท่ีครบวงจรและทนัสมยั

ของโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มี
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ค่าเฉล่ีย 6.34 ดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ของแพทยโ์รงพยาบาลเอกชนเขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.39 ดา้นความรวดเร็วและความสะดวก พบวา่ การดาํเนินการท่ีเป็น

ระบบขั้นตอนของโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 มีค่าเฉล่ีย 6.59 

อภิปรายผลการวจัิย 

1. อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ 

การศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน เขตสํานักงาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 เป็นไปตามวตัถุประสงค์โดยพบว่า ความ

แตกต่างทางดา้นอาชีพ และรายได ้มีผลต่อความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และ ท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม

การตลาดกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูป้ระกันตน เขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 เป็นไปตาม

วตัถุประสงคโ์ดยพบวา่ ความแตกต่างทางดา้นราคา ประชาสัมพนัธ์และผลิตภณัฑ์ มี

ผลต่อความพึงพอใจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 เป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ดยพบว่า ความแตกต่างทางดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

และดา้นความรวดเร็วและความสะดวก พบวา่ มีผลต่อความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ท่ีระดบั .01 ตามลาํดบั 

2. อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 จากสมมติฐานท่ีว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด โดย
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ท่ีมีความแตกต่าง 2 ดา้นคือ อาชีพ แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ

รายได้แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

อคัรยา จีนการณ์ (2551) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลความรู้ดา้นการประกนัสังคมและ

ความพึงพอใจของผูป้ระกันตนท่ีมารับบริการในสํานักงานประกันสังคมจงัหวดั

ปัตตานี ปัจจยัส่วนผสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย Price Place Product Promotion 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูป้ระกนัตน เขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบวา่ ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานทั้งหมด โดยดา้นราคา ประชาสัมพนัธ์และผลิตภณัฑ์ แตกต่างอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาต วุฒิเสลา (2553) 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์�ต่อพฤติกรรมการใช�้บริการสุขภาพภายใตโ้ครงการ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน�้าของประชาชน จงัหวดัอาํนาจเจริญ ปัจจยัคุณภาพการ

บริการ ท่ีประกอบไปดว้ย �ความพร้อมอุปกรณ์การแพทย ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญความ

รวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 พบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด โดยดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และดา้น

ความรวดเร็วและความสะดวก แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ท่ี

ระดบั .01 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนกร  บุญส่งเสริมสุข (2551) 

ศึกษาปั�จจยัส่�วนบุคคลของผู�้ประกนัตนต่�อการให้บริการของโรงพยาบาล

พระนครศรีอยธุยาตามโครงการประกนัสังคม  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลโรงพยาบาลเอกชน เขตสํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ควรใหค้วามสนใจกบั อาชีพและรายได ้เป็นหลกั 

ดา้นปัจจยัส่วนผสมการตลาดโรงพยาบาลเอกชน เขตสํานกังานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ควรใหค้วามสนใจกบั ราคา ประชาสัมพนัธ์ และผลิตภณัฑ ์

เป็นหลกั 
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ทางด้านคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชน เขตสํานักงานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ควรใหค้วามสนใจกบั ดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และดา้นความ 

รวดเร็วและความสะดวก เป็นหลกั 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผูว้จิยัขอฝากใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการเพิ่มเติม เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจอีก 24.8% ใน

การทาํวจิยัคร้ังต่อไปเพื่อใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีการบริการต่อผูป้ระกนัตนท่ีดียิง่ข้ึน 
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