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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เร่ือง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ช้บริการ

โรงพยาบาลทหารผา่นศึก” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการกบั
คุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลทหารผา่นศึก เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่นศึก 400 คน ประมวลผลการศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้
ค่าสถิติ Independent sample t-test และวิเคราะห์ความแปรปวน (ANOVA) ดว้ยค่าสถิติ F-test และ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 25 ปีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า โรงพยาบาลมีการบริการดา้นสิทธ์ิต่างๆ เช่น ประกนั
สุขภาพ และสิทธ์ิการเบิกส่วนอ่ืนมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคาพบว่า ความ
เหมาะสมของอตัราค่ารักษาพยาบาลมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นสถานท่ีพบว่า 
สถานท่ีสะอาด บรรยากาศดี และเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเคร่ืองหมายบอกทิศทาง สถานท่ีต่าง ๆ ได้
ชดัเจนมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า การแนะน าการ
บริการของโรงพยาบาล ผ่านทางส่ือวีดีทัศน์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัจจัยด้าน
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กระบวนการพบว่าผูช่้วยพยาบาล/พยาบาล/แพทย ์สามารถอธิบายขั้นตอนและเหตุผลในการใหก้าร
รักษาและการพยาบาลแก่ผูม้ารับบริการและพร้อมตอบขอ้ซักถามมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคลากรพบวา่ บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ อ านวยความสะดวก รวดเร็วและ
ทัว่ถึงมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพพบว่าแสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจนมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, ประชาชนผูม้ารับบริการ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the satisfaction of service users of the Veterans 
General Hospital. The objective is to compare the demographics of the users and the service quality 
of the Veterans General Hospital.  To study the factors of marketing mix that affect the quality of 
service of the Veterans General Hospital. Use questionnaires as the tool for collecting 400 surveys 
of Veterans General Hospital users and analyze via instant computer program.  The statistics used 
for analysis were frequency.  Percentage, mean, standard deviation the statistical independent 
sample t- test was used and analyzed the variation (ANOVA)  with statistical values.  F- test was 
analyzed by using a statistical Pearson correlation coefficient at 0.05 significance level. 

The research results were found that Most of the sample were female, aged 21-25  years, 
had a bachelor's degree, a career in civil servants /  state enterprises.  And has an average monthly 
income of less than 10 ,000  Baht.  The level of opinion on product factors found that the hospital 
offers the most eligibility services such as health insurance and other disbursement rights at the 
highest level.  The price factor found that most appropriate rate of medical expenses, Location 
factors found that users prefer the clean place, good atmosphere and tidy with clear directional 
signs.  The marketing promotion factor was found that most users see the hospital service through 
video and media. The Process factors were found that most users demand nursing assistants / nurses 
/  doctors to be able to explain and answer procedures and reasons for providing treatment.  The 
Personnel factors were found as most users prefer helpful service and consume least time as 
possible.  The physical factors found that most users prefer to clearly see the estimation of the 
treatment cost. 
Keywords: Satisfaction, people who receive the service 

 



1. บทน า 
ปัจจุบนันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยจ์ะพฒันาอย่างต่อเน่ืองแต่ยงัมีประชาชน

จ านวนมากในหลายพื้นท่ีเผชิญกับปัญหาสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขท่ีไม่ได้
มาตรฐานความสามารถในการรับผูป่้วยของโรงพยาบาลของรัฐท่ีจ ากดัท าให้ประสบปัญหาความ
แออดัของผูใ้ชบ้ริการ เช่น สถานท่ีรองรับคนไขไ้ม่เพียงพอ การตรวจคนไขท้ าใหต้อ้งรอคิวนาน ยา
และเวชภณัฑท่ี์รัฐบาลจดัสรรให้มีจ  านวนไม่เพียงพออีกทั้งการเบิกจ่ายสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
ของภาครัฐเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

ปัจจุบนัโรงพยาบาลทหารผา่นศึก เปิดใหบ้ริการในดา้นต่างๆ อาทิ งานเวชศาสตร์ชนัสูตร งาน
ออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์ งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู งานอายุรกรรมและจิตเวช งานศลัยกรรมและ
วิสัญญี งานสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม งานจกัษุ โสต ศอ นาสิก งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน และ
ผูป่้วยนอก และงานทนัตกรรม ศูนยรั์งสีวินิจฉยัเพื่อผูเ้สียสละ ใหบ้ริการตรวจพิเศษดว้ยเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั อาทิ เคร่ือง MRI, CT Scan, Digital Mammogram, Ultrasound, Bone Densitometry ศูนย์
อายุรวฒัน์ บริการดูแลผูป่้วยสูงอายุดว้ยบริการด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชม. ศูนย์
กายภาพบ าบดั ให้บริการโดยนกักายภาพบ าบดัท่ีมีประสบการณ์เช่ียวชาญในการดูแลผู ้ป่วยกระดูก 
กลา้มเน้ือระบบประสาทและทางเดินหายใจศูนยไ์ตเทียมชีวะวฒันะ ให้บริการดว้ยเคร่ืองลา้งไต
มากกว่า 30 เคร่ืองมีอุปกรณ์การแพทยท่ี์ทนัสมยั อาทิ เตียงนอนไฟฟ้า เคร่ืองลา้งไตแบบออนไลน์
ควบคุมระบบน ้ าดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผา่นการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดว้ย
เคร่ืองไตเทียม (ตรต.) ศูนยก์ายอุปกรณ์และอวยัวะเทียม ให้บริการดว้ยประสบการณ์ของบุคลากร
ดา้นการผลิตกายอุปกรณ์เทียมและเสริมกว่า 20 ปี เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 500 เตียง มีผูเ้ขา้รับ
บริการในโรงพยาบาลฯ โดยจัดเป็นผูป่้วยนอก 800 – 900 คน/วนั สามารถให้บริการได้ทั้ งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และมีรถกายอุปกรณ์เคล่ือนท่ีให้บริการตามภูมิภาคต่างๆ บริการทาง
การแพทย์ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ทันตกรรม , Semi ICU, ห้องผ่าตัด, ศูนย์เด็กเล็กเป่ียมรัก , หน่วย
กิจกรรมบ าบดั เพื่อให้ผูป่้วยปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล เกิดความพึงพอใจต่อ
ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลฯ  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา“ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก” เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสร้าง
ความภกัดีของลูกคา้ สามารถรักษารายไดใ้นระยะยาว สามารถสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ และเป็น
แนวทางสร้างศกัยภาพให้แก่โรงพยาบาล และการปรับปรุงระบบบริการของโรงพยาบาลเพื่อใหผู้ม้า
รับบริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
 



2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ กับคุณภาพการให้การบริการของ

โรงพยาบาลทหารผา่นศึก 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการทหารผา่นศึก 

 

3. สมมติฐานการวจิยั 
 1. ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ต่างกนัมีวามสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน

ใหบ้ริการของโรงพยาบาล ทหารผา่นศึกแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่นศึกในเชิงบวก 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลมาใชใ้นการด าเนินการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการของโรงพยาบาลทหารผา่นศึก ดงัต่อไปน้ี 
1. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนขยายหนา้งานรองรับกบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการได้

ตรงตามความพึงพอใจท่ีสุด 
2. โรงพยาบาล สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ ไปใชใ้นการพฒันาโรงพยาบาล ในระดบัต่อไป 

เพื่อใหต้รงกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 3. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน ามาปรับปรุงและพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ๆ 

ข้ึนไป 
 

5. ขอบเขตของการวจิยั 
5.1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ช้บริการ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบั ความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่นศึก และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2. ขอบเขตดา้นประชากรโดยประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซ่ึงไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑโ์ดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน่ ขนาด
ของตวัอยา่งประชากรท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดค้วามคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูม้าใชบ้ริการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 



ค านวณตามสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน่ (อา้งถึงใน วิชิต อู่อน้, 2550) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ประมาณ 95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 ราย 

5.3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
5.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
5.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 

5.4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในการเกบ็ขอ้มูล คือ โรงพยาบาลทหารผา่นศึก 
5.5. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการศึกษาประมาณ 3 เดือน คือ ตั้งแต่ช่วง

สิงหาคม - ตุลาคม 2563 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
 6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
     1.  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  2. ปัจจยัดา้นราคา  

3.  ปัจจยัดา้นสถานท่ี  4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   
5.  ปัจจยัดา้นกระบวนการ   6. ปัจจยัดา้นบุคลากร 
7.  ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ 2.  อาย ุ     3. การศึกษา 
4.  อาชีพ 5.  รายไดต่้อเดือน 
6.  สถานภาพสมรส 

 
 

แนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการ 

ปัจจยัคุณภาพการบริการ 
1.  ดา้นกายภาพ 2.  ความน่าเช่ือถือ 
3.  การตอบสนองของพนกังาน 
4.  ความเอาใจใส่ต่อพนกังาน 
5.  ความไวว้างใจ 



 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการออกแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่นศึก ท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 

 โดยค าถามเป็นแบบปลายปิดมีหลายค าตอบใหเ้ลือก และเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวเพื่อใช้
ในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 7 ดา้น 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล

ทหารผา่นศึก 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว  
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและปรับปรุง 

โดยค าถามเป็นแบบปลายเปิด เพื่อใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและ 
ปรับปรุง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจากลุ่มตวัอย่าง โดยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์

จ านวน 400 ชุดจึงนาขอ้มูลวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่น

ศึกของตัวแปร  2  ก ลุ่มทดสอบด้วยตัวสถิ ติ  t- test กรณีตัวแปรมากกว่ า  2  ก ลุ่ม ข้ึนไป  
จะทดสอบดว้ยสถิติ One – Way ANOVA 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูบ้ริโภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด  
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 
 
 



7. ผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการกบัคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลทหารผา่นศึก เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ
ทหารผา่นศึก 
สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 - 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า 

โรงพยาบาลมีการบริการดา้นสิทธ์ิต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ และ สิทธ์ิการเบิกส่วนอ่ืนมากท่ีสุด 
โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา มีอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกผูม้ารับการรักษาพยาบาล 
เ ช่ น  ร ถ เ ข็ น  เ ก้ า อ้ี  เ ตี ย ง เ ค ล่ื อ น ย้ า ย ผู ้ ป่ ว ย  ร ถ พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น  ท่ี จ อ ด ร ถ  ฯ ล ฯ  
โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ี
ทนัสมยัมาใหบ้ริการดว้ยความเหมาะสมถูกตอ้ง โดยอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.  ปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า  
ความเหมาะสมของอัตราค่ารักษาพยาบาลมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา  
อตัราค่าบริการแลป/เอกซเรย ์โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์
การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง โดยอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัดา้นสถานท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า สถานท่ี
สะอาด บรรยากาศดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเคร่ืองหมายบอกทิศทาง สถานท่ีต่าง ๆ ไดช้ดัเจน
มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการ โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด สถานท่ีจอดรถหรือพื้นท่ีรับส่งผูป่้วย ท่ีนัง่รอรับ
บริการ หอ้งนา้มีความสะดวกและเพียงพอ โดยอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ 
พบว่า การแนะน าการบริการของโรงพยาบาล ผ่านทางส่ือวีดีทศัน์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา การแนะน า แจ้งขอ้มูล ผ่านทางเว็บไซต์ และการประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ป้าย โบรชัวร์ โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด การแนะน าผ่านทางเพื่อน/  
คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ โดยอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 



5. ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า ผูช่้วย
พยาบาล/พยาบาล/แพทย ์สามารถอธิบายขั้นตอนและเหตุผลในการใหก้ารรักษาและการพยาบาลแก่
ผูม้ารับบริการและพร้อมตอบขอ้ซกัถามมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา มีระบบนดั
หมาย ล่วงหน้า  อ านวยความสะดวกในการ เข้า รับบริการ  โดยอยู่ ในระดับมาก ท่ี สุด  
และนอ้ยท่ีสุด การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษา โดยอยูใ่นระดบั
มาก ตามล าดบั 

6. ปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า 
บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ อ านวยความสะดวก รวดเร็วและทัว่ถึงมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมา บุคลากรพร้อมให้บริการผูม้ารับการรักษาพยาบาลทันทีท่ีมีผูม้ารับบริการ โดย
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกบังาน
ท่ีรับผดิชอบ โดยอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

7. ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่
แสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจนมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ความ
สะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด ระบบ
ถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
1. ปัจจัยด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า 

โรงพยาบาลมีความสะอาด เรียบร้อยมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการครบครัน เช่น ท่ีจอดรถเพียงพอ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โดยอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด มีการตกแต่งสถานท่ีภายในโรงพยาบาล มีการปรับแต่งภูมิทศัน์อย่างสวยงาม 
โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

2. ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า 
การคิดค่าบริการตรงตามท่ีระบุไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใสมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาการให้บริการตรงกับความต้องการของผู ้รับบริการ โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
และนอ้ยท่ีสุด พนกังาน (เจา้หนา้ท่ี) ตอ้นรับสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

3. ปัจจยัดา้นการตอบสนองของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็น
รายขอ้ พบวา่ มีจ านวนพนกังาน (เจา้หนา้ท่ี, บุคลากร) เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมาก
ท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา พนักงานต้อนรับ (เจ้าหน้าท่ี) มีความเต็มใจ และ



กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด พนกังานตอ้นรับ (เจา้หนา้ท่ี) 
สามารถใหบ้ริการต่างๆแก่ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

4. ปัจจัยด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณา  
เ ป็นรายข้อ  พบว่ า  พนักงานต้อนรับ  ( เจ้าหน้า ท่ี , บุคลากร)  ยิน ดี รับฟังความคิด เ ห็น  
และข้อเสนอแนะของลูกค้ามากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา พนักงานต้อนรับ 
(เจา้หนา้ท่ี, บุคลากร) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ทั้งการยิ้มแยม้และทกัทายดว้ยความเป็นมิตร โดยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด พนกังานตอ้นรับ (เจา้หนา้ท่ี, บุคลากร) มีความใส่ใจในการตอบคา
ถาม และแกปั้ญหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

5. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า
ท่านใช้ความคิดเห็นจาก พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อนช่วยในการตดัสินใจเลือกเขา้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ท่านพิจารณาในเร่ืองการให้บริการของ
พนักงาน (เจา้หน้าท่ี, บุคลากร) ก่อนการตดัสินใจเลือกเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด ท่านพิจารณาในเร่ืองความปลอดภยัในการเขา้พกัก่อนการตดัสินใจ
เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังน้ี  
 1. ดา้นเพศ โดยใชก้ารทดสอบแบบ t-test พบวา่ มีค่า t =-0.77, Sig = 0.44 ซ่ึงมากกวา่ระดบั

นยัส าคญั เท่ากบั 0.05 สรุปไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความความพึงพอใจในใหบ้ริการ
ของโรงพยาบาลทหารผา่นศึกแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 2. ด้านอายุโดยใช้การทดสอบแบบ F-test ด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบวา่มีค่า F =2.81 Sig = 0.04 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั เท่ากบั 
0.05 สามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัความความพึงพอใจในให้บริการของ
โรงพยาบาลทหารผา่นศึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 3. ดา้นระดบัการศึกษาโดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =5.74 Sig = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 
เท่ากบั 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความความพึงพอใจ
ในใหบ้ริการของโรงพยาบาลทหารผา่นศึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 4. ดา้นอาชีพโดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =2.40 Sig = 0.05 ซ่ึงเท่ากับระดับนัยส าคญั เท่ากับ 0.05 



สามารถสรุปได้ว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับความความพึงพอใจในให้บริการของ
โรงพยาบาลทหารผา่นศึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 5. ดา้นรายไดต่้อเดือนโดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =1.69 Sig = 0.17 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั 
เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน
ใหบ้ริการของโรงพยาบาลทหารผา่นศึกแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 6. ดา้นสถานภาพโดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =0.17 Sig = 0.84 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั เท่ากบั 
0.05 สามารถสรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกันมีระดับความพึงพอใจในให้บริการของ
โรงพยาบาลทหารผา่นศึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่นศึก พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ โดย
ใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั (r) พบวา่ ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.589 และ 0.900 
โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H1 
หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทิศทางเดียวกนั และใน
ส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจยัดา้นกระบวนการ 
 

8. ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน 
ค่า

นัยส าคญั 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที ่1 : ผู้ใช้บริการทีมี่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจในให้บริการของ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกแตกต่างกนั 
1. เพศ t-test 0.44 ปฏิเสธ 
2. อาย ุ F-Test 0.04* ยอมรับ 
3. ระดบัการศึกษา F-Test 0.00* ยอมรับ 
4. อาชีพ F-Test 0.05* ยอมรับ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.17 ปฏิเสธ 
6. สถานภาพ F-Test 0.84 ปฏิเสธ 



ตัวแปรอสิระ 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน 
ค่า

นัยส าคญั 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที ่2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมคีวามสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อการให้บริการ
ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเชิงบวก 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ Pearson Correlation 0.256 ปฏิเสธ 
2. ปัจจยัดา้นราคา Pearson Correlation 0.083 ปฏิเสธ 
3. ปัจจยัดา้นสถานท่ี Pearson Correlation 0.175 ปฏิเสธ 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด Pearson Correlation 0.312 ปฏิเสธ 
5. ปัจจยัดา้นกระบวนการ Pearson Correlation 0.680 ปฏิเสธ 
6. ปัจจยัดา้นบุคลากร Pearson Correlation 0.00* ยอมรับ 
7. ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ Pearson Correlation 0.00* ยอมรับ 
 

9. อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลทหาร

ผา่นศึก สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ 

ของผูใ้ช้บริการ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ช้บริการ
โรงพยาบาลทหารผา่นศึก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้
นั่นเอง อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน เม่ือได้รับการบริการจาก
โรงพยาบาล ท าให้บริบทของผูรั้บบริการท่ีต่างกันอยู่แลว้ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ี
แตกต่างกนัดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภาวี ชาดิษฐ์ (2560 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลเจา้พระยายม
ราช จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผูม้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.82) อาย ุ
46-60 ปี (ร้อยละ 44.23) สมรส (ร้อยละ 61.65) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 52.24) รายไดต่้อ
เดือน 35,001-45,000 บาท (ร้อยละ 33.41) อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 48.94) 
โรคท่ีมารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นโรคเร้ือรัง (ร้อยละ 81.88) โดยในกลุ่มน้ีพบโรคปวดอกัเสบท่ี
เอน็และกลา้มเน้ือมากท่ีสุด (ร้อยละ 13.41) ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลนั (ร้อยละ 18.12) พบโรคไขห้วดั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 4.94) รับการรักษาท่ีแผนกอายุระกรรมมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.41) ใช้สิทธิ
ประโยชน์การรักษาพยาบาลประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (ร้อยละ29.41) จ านวนรายการยาท่ีไดรั้บ 1-2 
รายการ (ร้อยละ 46.82) รับบริการ ณ แผนกจ่ายยามากท่ีสุดระหว่างเวลา 8.00-10.00 น. (ร้อยละ 



63.5) ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการท่ีแผนกจ่ายยาผูป่้วยนอกมานาน 1-5 ปี (ร้อยละ61.18) ผลต่างระหว่าง
คะแนนการรับรู้กบัค่าความคาดหวงัเฉล่ียของผูม้ารับบริการ เท่ากบั 0.91 ผลต่างรายดา้นมีค่าเป็น
บวกทุกดา้น ความคาดหวงัของผูม้ารับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผูป่้วยนอกมีค่าเฉล่ีย
คะแนนรวมและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด (3.85±0.59) ส่วนการรับรู้มี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดแต่มีค่าสูงกว่า (4.76±0.37) ผู ้
มารับบริการคาดหวงัลกัษณะภายนอกท่ีเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าดา้นอ่ืน แต่เม่ือไดรั้บบริการแลว้
จะรับรู้คุณภาพบริการในส่วนท่ีเกิดจากตวัผูใ้ห้บริการมากกว่า และพบว่า อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ กลุ่มโรค และระยะเวลาท่ีเคยมาใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการต่อคุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผูป่้วยนอก ผูม้ารับบริการเสนอแนะให้ปรับปรุงดา้นลกัษณะ
ภายนอกของแผนกจ่ายยาผูป่้วยนอก เช่น ความไม่เพียงพอของเกา้อ้ี เสียงรบกวน ควรมีการศึกษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผูม้ารับบริการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาการบริการของแผนกจ่ายยาผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลต่อไป 

2. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร และ
ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ช้บริการ
โรงพยาบาลทหารผา่นศึก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้
นัน่เอง อาจเน่ืองมาจาก ดา้นบุคคลและดา้นทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ท าใหมี้ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในรูปแบบท่ีแตกต่างกนันัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเนตรเพชรรัสม์ ตระกูลบุญเนตร (2560 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการให้บริการของแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า การวิจัยคร้ังน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของแผนกผูป่้วยนอก
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา่ ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการให้บริการ ดา้นอธัยาศยัไมตรี 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการด้านการให้ความรู้ ค  าแนะน า และให้ค  าปรึกษา ด้านความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความพร้อมท่ีจะท าการรักษาพยาบาล ดา้นจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ี และดา้น
ราคา ตวัอย่าง คือ ผูป่้วยนอกท่ีเขา้มาใชบ้ริการทางดา้นการแพทยข์องโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 
เดือนธันวาคม 2557 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการ
ของแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา่ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด ซ่ึงมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง .50-1.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .98 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 



10. ข้อเสนอแนะ 
10.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย 

 1. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โรงพยาบาลควรมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใหบ้ริการดว้ยความเหมาะสมถูกตอ้ง 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านราคา ในส่วนของค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย์  
การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง ควรมีการปรับปรุงราคาใหเ้หมาะสม 
 3. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในส่วนของสถานท่ีจอดรถหรือ
พื้นท่ีรับส่งผูป่้วย ท่ีนัง่รอรับบริการควรมีความสะดวกและเพียงพอ 
 4. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการมี
การแนะน าต่อผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ  

5. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล ผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมให้ผูรั้บบริการมี
ส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษาดว้ยเช่นกนั 
 6. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ ควรมีการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ 
 7. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ควรมีระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ใหบ้ริการเพื่อสุขอนามยัท่ีดีของผูม้ารับบริการ 

10.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เจาะลึก ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผูใ้ช้บริการ

โรงพยาบาลทหารผา่นศึก 
2. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงท าให้ไม่ทราบถึงรายละเอียดความคิดเห็น

ของผูใ้ช้บริการในส่วนท่ีไม่มีในแบบสอบถาม ดงันั้นควรเพิ่มท าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือใชว้ิธีการในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
หลากหลายมากข้ึน 

3.  ควร มีการ ศึกษาข้อ มูล เ ชิ ง ลึก  โดยใช้วิ ธี ก ารวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ เพิ่ ม เ ติม  เ ช่น  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนเขา้ใจถึงทศันคติ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาลทหารผา่นศึก มากข้ึน 
 
 
 
 



11. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเล่มน้ีสามารถส าเ ร็จลุล่วงได้ด้วยดี เ น่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก  

ดร.ภูมิพฒัน์ พงศพ์ฤฒิกุล ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน าแนวทาง
ในการจดัท าและแกไ้ขเน้ือหาให้มีความถูกตอ้ง รวมทั้งการให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก ซ่ึงเสียเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามทั้ง 400 คน ท าให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงพยาบาลทหารผา่นศึก 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้น รวมทั้ งให้ค  าแนะน าในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
และการทดสอบต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ีท่ี 
มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 
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