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ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากสิน

(SATISFACTION OF PATIENTS TO TAKSIN HOSPITAL SERVICES) 

ปาริชาติ  วฑัฒกานนท ์1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาล

ตากสิน เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลตากสิน 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับ

บริการท่ีโรงพยาบาลตากสิน ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนการวิเคราะห์

ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานANOVA,T – test,  F – test และ Multiple Regression 

Analysisในการวเิคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบวา่  ผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วยโรงพยาบาลตากสินส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ 36 – 50 ปี ศึกษาปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

สถานภาพสมรสแลว้ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป โดยมีความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดต่อการเขา้รับบริการ และมีความพึงพอใจดา้นทาํเลท่ีตั้ง

สถานท่ี ความสะดวกสบาย และด้านข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้าน

ค่าบริการรักษาพยาบาล  และด้านบุคลากร  การวิเคราะห์ความแตกต่างของ ปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจของผูม้ารับบริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการ 

รักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล  ยกเวน้ระดบัการศึกษา

ท่ีมี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี เพียงปัจจยั 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เดียว และปัจจยัในการใชบ้ริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการ

รักษาพยาบาล ด้านขอ้มูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล มีความสัมพนัธ์ใน

ระดบันอ้ยท่ีสุด  จนถึงนอ้ย กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลตากสินท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ : โรงพยาบาล, โรงพยาบาลตากสิน 

Abstract 

The objective was to study the satisfaction level of the service at Taksin 

Hospital. The satisfaction of the service at Taksin Hospital. By personal factors. 

And study the factors influencing the satisfaction of the service at Taksin Hospital. 

The study in this survey (Survey Research) The survey collected data from a 

sample. The data analysis. And process that information. Were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, ANOVA, T - test, F - test and 

Multiple Regression Analysis in the analysis. 

The results showed that The admissions department at Taksin Hospital, 

most patients were women aged 36 to 50 years of undergraduate study. A private 

business. Married. Average monthly income of more than 30,000 baht, with the 

highest level of satisfaction in the service. And were satisfied with the location, 

location. Convenience Information and the second is the cost of medical services. 

And personnel. Analysis of the differences. The privacy of patients' gender, age, 

marital status, occupation, did not affect the quality of the service. The location, the 

quality of personnel. The medical information. The cost of medical services. With 

the exception of education. The satisfaction of the service. The location of the 

property. Only a single factor. Factor in the service. The location, the quality of 

health care personnel. The information. The cost of medical services. Relative to the 

lowest level to the satisfaction of the Taksin Hospital at 0.05 level of significance. 

KEY WORDS: HOSPITAL, TAKSIN HOSPITAL 
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1.บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 (2550 : 15) ส่วนท่ี 9 ได้

ระบุสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิ

เสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน อนัเป็นการ

สะท้อนแนวคิดและปรัชญาท่ีว่าด้วยความเสมอภาคของการเข้าถึงบริการทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุขซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีสังคมไทยไดป้ระกาศรับรองสิทธิของ

ประชาชนและให้ความสําคญักบัความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสุขภาพอย่าง

ทัว่ถึง (คณะทาํงานเพื่อพฒันาระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้, 2544 : 113) ความพึง

พอใจของผูรั้บบริการเป็นผลลัพธ์โดยรวมของบริการในมุมมองของทัว่ไปหรือ

ผูใ้ช้บริการต่างๆรวมทั้งบริการสุขภาพ (จิรุตม ์ ศรีรัตนบลัล์ และคณะ, 2543 :16) 

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการจึงจดัเป็นตวัช้ีวดัท่ีสําคญั

ต่อคุณภาพบริการ การบริการท่ีดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยมากข้ึนเคารพในสิทธิและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษยม์ากข้ึน (นิสา ภู่อาภรณ์, 2550 : 70) ดงันั้นโรงพยาบาลจึงควรมี

การพฒันาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้

ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วย และ

เปรียบเทียบโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัจจยัการใชโ้รงพยาบาล

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วยของ

โรงพยาบาลตากสิน 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสินโดยกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือผูม้า

รับบริการแผนกผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลตากสินโดยขอ้มูลเฉล่ียของผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลตากสินปีงบประมาณ 2554 รวม 546,452 คน (ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ 

สํานกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร. 2554)  โดยศึกษาจากตวัแปรตน้ คือ เพศ อาย ุ
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ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน สถานภาพสมรส การเข้ารับบริการของ

โรงพยาบาล การชาํระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย และตวั

แปรตาม คือความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีดา้นบุคลากรดา้น

คุณภาพการรักษาพยาบาลด้านข้อมูลข่าวสารด้านค่าบริการรักษาพยาบาล โดยมี

ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3เดือนโดยเร่ิมจากเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

กรอบแนวความคิด 

   ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้รับบริการท่ีมีเพศอายุสถานภาพสมรสระดับ

การศึกษาอาชีพแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาลแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการใช้บริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพ

การรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล มีความสัมพนัธ์กบั 

ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลตากสิน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วย 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสิน 

1. ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี  

2. ดา้นบุคลากร  

3. ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล  

4. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

5. ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได/้เดือน 

6. สถานภาพสมรส 
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ของโรงพยาบาลตากสิน 

 2. ไดท้ราบผลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสินจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 3 .สามารถนาํผลการวจิยัเสนอผูบ้ริหารโรงพยาบาลตากสินเพื่อนาํไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาโรงพยาบาลตากสินต่อไป 

2. ความรู้เกีย่วกบัโรงพยาบาล 

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) ไดใ้ห้ความหมาย

ของโรงพยาบาลไวว้่าโรงพยาบาลเป็นส่วนประกอบขององค์กรทางสังคมและ

การแพทยโ์ดยมีการทาํงานเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพท่ีสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งเพื่อ

เป็นเชิงรักษาและป้องกันพร้อมทั้ งให้บริการคนไข้นอกแก่ครอบครัวถึงบ้าน

โรงพยาบาลยงัเป็นศูนย์การฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสุขภาพและนักวิจัยสังคม

ชีววทิยาอีกดว้ย 

 หนา้ท่ีทัว่ไปของโรงพยาบาล (General mission) คือรักษาพยาบาลผูป่้วยอยา่ง

ครบวงจรพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยากรธรรมชาติพฒันาบุคลากรด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขและศึกษา

คน้ควา้วจิยัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขค่านิยมทัว่ไปของโรงพยาบาล 

ประวตัิความเป็นมาของโรงพยาบาลตากสิน 

โรงพยาบาลตากสิน สังกดัสํานกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร มีประวติัความ

เป็นมาโดยในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ไดเ้กิด

มีการระบาดของไขก้าฬโรค รัชกาลท่ี 5 จึงทรงให้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลโรคติดต่อ” ข้ึน 

ต่อมารัฐบาลไดจ้ดัให้มีการปกครองในระบบเทศบาล เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2480

โรงพยาบาลโรคติดต่อ ได้โอนไปข้ึนกับเทศบาลนครกรุงเทพ จึงเปล่ียนใช้ช่ือว่า 

“โรงพยาบาลเทศบาล”  แต่เน่ืองจากความเก่าแก่ของอาคารเรือนไม ้และคนป่วยดว้ย

โรคติดต่อมีจาํนวนลดลง สถานท่ีไม่เหมาะสมเพราะได้มีชุมชนหนาแน่นจึงได้

เปล่ียนแปลงปรับปรุงโรงพยาบาลโรคติดต่อน้ีข้ึนเป็นสถานพยาบาลพกัฟ้ืนสําหรับ
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ผู ้ป่วยของโรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาลก่อน คนทั่วไปเ รียกขานว่า 

“โรงพยาบาลพกัฟ้ืน” 

 ต่อมาเม่ือพ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศจดัตั้งเทศบาลนครหลวงข้ึน 

โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเขา้ดว้ยกนัโรงพยาบาลตากสิน

พกัฟ้ืน  จึงเปล่ียนช่ือเป็น“โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง”สําหรับรักษาโรคทัว่ไป มี 

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2515 ได้ นายแพทย์

ประเสริฐ นุตกุล ผูเ้ช่ียวชาญทางศลัยกรรมเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนเป็น กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ช่ือของ

โรงพยาบาลจึงเปล่ียนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร” ตามไปดว้ย เพื่อยุติการ

เปล่ียนช่ือของโรงพยาบาลบ่อยๆ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึง

ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใชช่ื้อวา่ “โรงพยาบาลตากสิน” ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 

พ.ศ. 2516  ปัจจุบนัขนาดของโรงพยาบาล 450 เตียง และกาํลงัก่อสร้างเพื่อให้สามารถ

รองรับผูป่้วยได ้600 เตียง 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วย

นอกโรงพยาบาลตากสินแล้วนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุป ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเป็นแนวทางในการวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบและเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาใชใ้นการวเิคราะห์ 

 2. นาํมาตรวจใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 3. สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย

ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) หรือร้อยละของอตัราส่วนท่ีสนใจ (valid persent) 

 4. สถิติอนุมาน (inferential statistic) ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัอยา่ง

เพื่อนาํลกัษณะท่ีวเิคราะห์ไดไ้ปอนุมานหรือเป็นตวัแทนลกัษณะของประชากร (กลัยา
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วานิชย์บญัชา, 2546,หน้า 1-2)โดยนําค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปทาํการ

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายเป็นรายขอ้การแปลความหมาย

ของแบบสอบถามมีมาตราส่วนประมาณค่าในการแปลความหมายดงัน้ีลกัษณะคาํถาม

ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นปัญหาความพึงพอใจในการใช้บริการในแต่ละดา้นโดย

แต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบให้เลือก 10 ระดบัตามวิธีการของLikert scales (Likert,1970, 

หนา้ 275) คือมากท่ีสุดมากดีปานกลางนอ้ยและควรปรับปรุงมีเกณฑ์การให้คะแนน

แต่ละระดบัดงัน้ี 

 การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 - 10 ระดบัดงัน้ี  

  ความพึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

  ความพึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

  ความไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

นาํคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามระดบั 

สําหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียวิธีการแบ่งระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ออกเป็น 0 - 10 ระดบั มีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

              จาํนวนอนัตรภาคชั้น 

     =          10 – 0 

5 

     =            2.00 

เกณฑก์ารตดัสินใจ: 

  0.0 – 2.0   =  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

   2 .1- 4.0   =  พึงพอใจนอ้ย 

   4.1 – 6.0   =  พึงพอใจปานกลาง 

   6.1 – 8.0   =  พึงพอใจมาก 

   8.1 – 10.0   =  พึงพอใจมากท่ีสุด 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistics)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

อธิบายลกัษณะต่างๆของประชากรท่ีศึกษาเท่านั้นประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α- coefficient) ตามวธีิการของcronbach (Cavana , 2001, p. 320) 

 2. ค่าร้อยละ (percentage) 

 3. ค่าเฉล่ีย (mean)  

 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)  

 5. สถิติอนุมาน (inference statistics)  

 6. ทดสอบนยัสําคญัทางสถิติโดยใชค้่า t-test ในกรณีทดสอบความแตกต่าง

ของตวัแปร 2 ตวัแปร และ F-test ในกรณีทดสอบความแตกต่างของตวัแปรมากกวา่ 2 

ตวัแปร ค่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05และใชก้ารทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้

สถิติการถดถอยRegression analysisซ่ึงเกณฑค์วามสัมพนัธ์เป็นดงัน้ี 

 

ค่าสหสัมพนัธ์              ความหมาย 

0.85 – 1.00     ---   มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 

0.71 – 0.84     ---   มีความสัมพนัธ์มาก 

0.51 – 0.70     ---   มีความสัมพนัธ์นอ้ย 

0.00 – 0.50       --- มีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ

อายุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาอาชีพ กบั ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 

 

 



75 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ตารางท่ี   4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนสถานภาพการสมรส  

 

  ขอ้มูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

  ชาย 115 28.8 

  หญิง 285 71.3 

  รวม 400 100.0 

2. อาย ุ    

  ตํ่ากวา่ 15 ปี 29 7.3 

  16-25 ปี 25 6.3 

  26-35 ปี 122 30.5 

  36-50 ปี 199 49.8 

  50 ปีข้ึนไป 25 6.3 

  รวม 400 100.0 

ตาราง 4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนสถานภาพการสมรส (ต่อ) 

 

  ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

3. ระดบัการศึกษา   

  ประถมศึกษา 12 3.0 

  มธัยมศึกษาตอนต้นหรือ 

ปวช. 
37 9.3 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือ ปวส. 
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17.3 

  ปริญญาตรี 236 59.0 
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  สูงกวา่ปริญญาตรี 46 11.5 

  รวม 400 100.0 

4. อาชีพ   

  นกัเรียน/นกัศึกษา 40 10.0 

  พนกังานบริษทั 29 7.3 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 173 43.3 

  ข้าราชการหรือพนักงาน

รัฐวสิาหกิจ 
76 19.0 

  รับจา้ง 82 20.5 

  รวม 400 100.0 

5. สถานภาพการสมรส   

  โสด 140 35.0 

  สมรส/อยูด่ว้ยกนั 218 54.5 

  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 42 10.5 

  รวม 400 100.0 

ตาราง 4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนสถานภาพการสมรส (ต่อ) 

 

  ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

6. รายไดต่้อเดือน   

  ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 40 10.0 

  5,001 – 10,000 บาท 67 16.8 

  10,001 – 30,000 บาท 142 35.5 

  มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 151 37.8 

  รวม 400 100.0 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของผูใ้ช้บริการ โรงพยาบาลตากสินพบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.8 ส่วนใหญ่มี

อายุอยูใ่นช่วง 36 – 50 ปี ร้อยละ 49.8 รองลงมามีอายุ 26 – 35 ปีร้อยละ 30.5 อายุ ต ํ่า

กว่า 15  ปี ร้อยละ  7.3  และอายุ 16 – 25 ปี กบัอายุ  50 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 6.3มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.0 มากท่ีสุด รองลงมามีการศึกษาระดบั มธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือ ป.ว.ส. ร้อยละ 17.3 การศึกษาระดบั สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.5 

การศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนต้นหรือ ป.ว.ช. ร้อยละ 9.3 และการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 43.3  

รองลงมาคือรับจา้ง ร้อยละ 20.5  เป็นขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 

19.0 นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 10.0 และอาชีพพนักงานบริษทัร้อยละ 7.3  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ ร้อยละ 54.5 รองลงมามีสถานภาพ

โสด ร้อยละ 35.0 และสถานภาพเป็นหมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ร้อยละ 10.5  มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 37.8 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

เท่ากบั 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 35.5 รายได ้5,001 – 10,000 บาทร้อยละ 16.8 

และรายไดต้ ํ่ากวา่  5,000 บาท ร้อยละ 10.0 
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ตารางท่ี  4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการเขา้รับ

บริการโรงพยาบาลตากสินในการเขา้รับบริการ  

 

ความพึงพอใจ Mean S.D. แปลผล 

ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบาย 8.37 1.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากรทางแพทย ์ 8.34 1.16 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากรทางพยาบาล 8.32 1.2 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากรทางเจา้หนา้ท่ี 8.33 1.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล 8.34 1.2 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 8.37 1.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 8.35 1.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 8.35 1.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

พึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการเขา้รับบริการโรงพยาบาลตากสินในการเขา้รับบริการ  

พบว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.35  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18 สามารถพิจารณาเป็นรายขอ้

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบาย กบั

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  8.37 (SD. = 1.22,1.15)  รองลงมาคือดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล  

8.35 (SD. = 1.15)  ดา้นบุคลากรทางแพทย ์กบัดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล   8.34 

(SD. = 1.16,1.20)  ดา้นบุคลากรทางเจา้หนา้ท่ี  8.33 (SD. = 1.19)  ดา้นบุคลากรทาง

พยาบาล  8.32 (SD. = 1.20)   การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

การศึกษากบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ 

โรงพยาบาลตากสิน  พบว่า ในภาพรวมผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาลตากสินไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ มีเพียงดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบายท่ีผูรั้บบริการ
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ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาลตาก

สินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างดว้ยวิธี 

LSD ดงัตารางท่ี 4.3 

ตาราง 4.3 ทดสอบความแตกต่างของตวัแปรระดบัการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบายแตกต่างกนั 

 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย 

ระดบัการศึกษา 

ประถม

ศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ตอนตน้/

ปวช. 

มธัยมศึก 

ษาตอน

ปลาย/

ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่

ปริญา 

ตรี 

ประถมศึกษา 8.7143 - 0.5019* 0.2484 
0.3608

* 
0.2640 

มธัยมศึกษา

ตอนตน้หรือ 

ปวช. 

8.2124  - -0.2535* -0.1412 -0.2380 

มธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือ 

ปวส. 

8.4658   - 0.1123 0.0155 

ปริญญาตรี 8.3535    - -0.0968 

สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
8.4503     - 

 จากตาราง 4.3 การทดสอบความแตกต่างของตวัแปรระดบัการศึกษาท่ีมีความ

พึงพอใจด้านทาํเลท่ีตั้ งสถานท่ีและความสะดวกสบายแตกต่างกันพบว่า ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา

ตอนตน้ หรือ ปวช. และ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงระดบัการศึกษาประถมศึกษา 
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มีความพึงพอใจท่ีสูงกวา่ และผูท่ี้มีการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ หรือ ปวช. มีความ

พึงพอใจตํ่ากวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. 

กรอบแนวความคิดทีไ่ด้รับการปรับปรุง-Modified Model 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 Modified Model 

 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ

อายุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาอาชีพ กบั ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 

สรุปผลการศึกษา 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ มีความพึงพอใจในการรับ

บริการของโรงพยาบาลตากสินไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศอายุสถานภาพสมรสอาชีพ ไม่

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการด้านทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร 

ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล  

ยกเวน้ระดบัการศึกษาท่ีมี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้นทาํเลท่ีตั้ง

สถานท่ี เพียงปัจจยัเดียว 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสิน 

-   ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ระดบัการศึกษา 
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 การวิเคราะห์ปัจจยัในการใชบ้ริการดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้น

คุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลตากสิน 

 พบว่า ปัจจัยในการใช้บริการ  ด้านทาํเลท่ีตั้ งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้าน

คุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล มี

ความสัมพนัธ์ในระดบัน้อยท่ีสุด  จนถึงน้อย กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ

โรงพยาบาลตากสินท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ด้านทาํเลท่ีตั้ง สถานท่ี ควรเพิ่มท่ีจอดรถ,เพิ่มห้องสุขาและการทาํความ

สะอาดเพิ่มข้ึน รวมถึงมีป้ายบอกทางไปสุขาใหช้ดัเจน และควรจดัสถานท่ีพกัระหวา่ง

รอการรักษาชาํระเงินเพิ่มข้ึน  

 2.  ดา้นบุคลากรเจา้หนา้ท่ีควรให้บริการรวดเร็วมากข้ึน ควรกล่าวคาํทกัทาย

และให้คาํแนะนาํขั้นตอนการรับบริการและการตอบข้อขอ้งใจเม่ือถามปัญหาด้วย

มารยาทท่ีดี และใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  

 3.  ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล ควรมีการให้บริการอยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ และการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา และการบริการอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 4.  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ควรมีการแจกเอกสาร ความรู้เก่ียวกบัโรคต่างๆ วิธีการ

แก้ไขเบ้ืองตน้ให้แก่ผูม้ารับบริการและควรมีการส่งวารสารแก่ประชาชนท่ีมารับ

บริการเป็นประจาํรายเดือนหรือรายปักษ ์

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้มา รับบริการท่ี

โรงพยาบาลตากสินในเชิงลึกโดยแยกวิจยัความพึงพอใจดา้นการรักษาพยาบาลหรือ

วิจยัความพึงพอใจดา้นเคร่ืองมือ/เคร่ืองใชห้รือวิจยัความพึงพอใจดา้นอาคาร/สถานท่ี

หรือวจิยัความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  หรือวิจยัความพึงพอใจดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการ 
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2.ควรมีการวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้มา รับบริการท่ี

โรงพยาบาลอ่ืนๆให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั 
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