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บทคดัย่อ 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของส านักงานแพทยท์หาร 

กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการให้บริการขององคก์าร เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใชบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร 
และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการใหบ้ริการกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการจดัการ
คุณภาพการให้บริการขององคก์าร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นนายทหาร
ชั้นสัญญาบตัร นายทหารชั้นประทวน พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราว และพลเรือน จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ T-test F-test 
และ Pearson’s Correlation Coefficient  

ผลการวิจยั พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพการท างานในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของ
ส านกังานแพทยท์หารฯ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
การช าระค่าบริการและสิทธิการรักษา และระยะเวลาส้ินสุดการเขา้รับการรักษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
ปัจจยัการให้บริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของเจา้หน้าท่ี ระบบการบริการ 
และสภาพแวดลอ้มในการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนระยะเวลาการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



1.  บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา) ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
เป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็น
กลไกขบัเคล่ือนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบติัเพื่อวางรากฐานการพฒันาให้ประเทศไทย           
มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื กระทรวงสาธารณสุข เป็นองคก์รหลกัในการพฒันาระบบสุขภาพของประเทศ 
ไดมี้การจดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควบคู่กนัมา
ในแต่ละช่วงปี เม่ือแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดส้ิ้นสุดลง จึงไดจ้ดัท า
แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงเป็นแผนพฒันาระยะ 5 ปี เพี่อเป็นกลไกเช่ือมต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ในดา้นสุขภาพ 
ใหส้ามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายการพฒันาดา้นสุขภาพ
ของประเทศต่อไป 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 อนุมติัร่างแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 และเห็นชอบให้องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถน าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติดงักล่าวไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานพฒันาด้านสุขภาพของประเทศตามห้วงระยะเวลาของแผน
ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 น้ีมีวิสัยทศัน์ คือ ระบบ
สุขภาพไทยเขม้แข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน 
รวมถึงพนัธกิจท่ีกล่าวไวว้า่ เพื่อเสริมสร้าง สนบัสนุน และประสานงานให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นกัวชิาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพฒันาระบบสุขภาพ
ของคนไทยในระยะ 5 ปีให้เขม้แข็ง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได ้
ทั้งทางตรงและทางออ้ม และเตรียมพร้อมในการรองรับกบับริบทของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
(กระทรวงสาธารณสุข [สธ.], 2559) 

ส านักงานแพทยท์หาร กรมยุทธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย จดัตั้งข้ึนตาม
ค าสั่งกองบญัชาการทหารสูงสุด เป็นหน่วยข้ึนตรงส านกัผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด มีท่ีตั้งอยู ่2 พื้นท่ี 
คือ ภายในกรมยทุธบริการทหาร พื้นท่ีบางซ่อน และภายในกองบญัชาการกองทพัไทย พื้นท่ีแจง้วฒันะ 
โดยมีผูอ้  านวยการส านกังานแพทยท์หาร กรมยุทธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย อตัราพลตรี 
เป็นผูบ้งัคบับญัชา ขอบเขตความรับผดิชอบท่ีส าคญัของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย คือ ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย ์การทนัตกรรม การเภสัชกรรม 
การพยาบาล การรังสีกรรม ปฏิบติัการชีวเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย ์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูให้แก่



ก าลงัพลและครอบครัวในกองบญัชาการกองทพัไทย รวมทั้งใหบ้ริการแก่บุคคลพลเรือนเท่าท่ีจ  าเป็น
ตามขีดความสามารถ ด าเนินการดา้นเวชกรรมป้องกนั ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี การส่งเสริม
สุขภาพ เผยแพร่วิชาการดา้นสุขศึกษา การสุขาภิบาล การอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งติดตามเฝ้าระวงั 
ควบคุมการระบาดของโรค ด าเนินการประสานการปฏิบติัดา้นการแพทยท์หาร การช่วยเหลือประชาชน
ท่ีไดรั้บภยัพิบติั หรือโรคระบาด และการช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกองบญัชาการกองทพัไทย  

การจดัการคุณภาพการให้บริการจึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ตามแนวคิดการให้บริการท่ี
กล่าวไวว้า่ คุณภาพการให้บริการ คือ ความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของผูรั้บบริการ หรือระดบั
ของความสามารถในการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้(วีระพงษ ์ 
เฉลิมจิระรัตน์, 2543, น. 165) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะท าการ 
ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร 
กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีผูว้จิยัปฏิบติังานมาตั้งแต่ สิงหาคม 2556 
เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งพฒันาความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดว้ยการสร้าง
การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัหรือสูงกวา่ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ท าใหผู้รั้บบริการ
เกิดความประทบัใจ อนัจะน าไปสู่ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ตลอดจนเกิดความภกัดีต่อส านกังานแพทยท์หาร 
กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการด้านการจัดการ

คุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการ

จดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการใหบ้ริการกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้น

การจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
 

3.  สมมติฐานการวจิัย 
1.  (H1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการด้านการจัดการ

คุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ไม่แตกต่างกนั 



2.  (H2) พฤติกรรมการใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการด้านการจดัการ
คุณภาพการใหบ้ริการ ของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
ไม่แตกต่างกนั 

3.  (H3) ปัจจยัการให้บริการกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการ
ใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ไม่สัมพนัธ์กนั 
 

4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ผลการศึกษาท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการ

ใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ในดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ
บริการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้ารับบริการ ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ และสามารถ
น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการคุณภาพ 
การใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อนัจะน าไปสู่ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

2.  ส าหรับนกัวจิยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

5.  ขอบเขตของการวจิัย 
  5.1  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

ประชากรท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการของการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หาร 
กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
 5.2  ขอบเขตดา้นการศึกษา 

จากการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ
ของส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขต
ในการศึกษาการใหบ้ริการจากทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy 
อา้งถึงใน อุไร  ดวงระหวา้, 2554, น. 15-16) ศึกษาการจดัการคุณภาพการให้บริการจากทฤษฎีเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ ของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (1985 อา้งถึงใน นรารัตน์  
อ่อนศรี, 2554, น. 7) และศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการจากแนวคิดของ ปราณี  รามสูต (2542, 
น. 12-14) และฉตัยาพร  เสมอใจ (2550, น. 154-155)  
 5.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563 



6.  ระเบียบวธิีวจิัย 
 6.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
                     ตัวแปรอสิระ                                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการของการให้บริการของส านกังานแพทยท์หาร 
กรมยุทธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้
สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง 
แต่เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงก าหนดใหมี้การส ารองเพิ่มจ านวน 
รวมขนาดของตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

1. จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
2. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
3. การช าระค่าบริการและสิทธิการรักษา 
4. ระยะเวลาส้ินสุดการเขา้รับการรักษา 

คุณภาพการให้บริการ 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 
3. การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ 
4. การสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้ารับบริการ 
5. ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ 

 

H1 

H2 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพการท างานในปัจจุบนั 
5. รายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยการให้บริการ 
1. บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 
2. ระบบการบริการ 
3. สภาพแวดลอ้มในการบริการ 
4. ระยะเวลาการใหบ้ริการ 
 
 

H3 



 6.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยพฒันาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการท างานในปัจจุบนั และรายได้ต่อเดือน โดยเป็นค าถามลกัษณะ
ปลายปิด (Close-ended Response Question) ใหเ้ลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการของผูรั้บบริการส านกังานแพทยท์หารฯ 
จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ การช าระค่าบริการและ
สิทธิการรักษา และระยะเวลาส้ินสุดการเขา้รับการรักษา โดยเป็นค าถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended 
Response Question) ใหเ้ลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการให้บริการของผูรั้บบริการส านักงานแพทยท์หารฯ 
โดยเป็นค าถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended Response Question) มีจ  านวนทั้งส้ิน 16 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 

ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี    จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นระบบการบริการ    จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการบริการ     จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นระยะเวลาการใหบ้ริการ           จ านวน 4 ขอ้  
โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale โดยมี

ทางเลือกตอบได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
ระดบั 1 คือ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ระดบั 2 คือ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 3 คือ มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 4 คือ มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ระดบั 5 คือ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ โดยเป็น

ค าถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended Response Question) มีจ  านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  จ านวน 4 ขอ้ 



ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ  จ านวน 4 ขอ้ 
โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale โดยมี

ทางเลือกตอบได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเช่นเดียวกบัส่วนท่ี 3 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค าถามลกัษณะปลายเปิด (Open-ended Question) ให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ 
 

7.  ผลการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของ

ส านกังานแพทยท์หารฯ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มี

อายุระหวา่ง 30 - 39 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 และมีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 

2.  ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 3 - 5 คร้ัง จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1,000 บาท จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 
มีการช าระค่าบริการและสิทธิการรักษาขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาส้ินสุดการเขา้รับการรักษา น้อยกว่า 1 ชัว่โมง มากท่ีสุด จ านวน 
226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 

3.  ปัจจยัการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูรั้บบริการของส านกังานแพทยท์หารฯ มีความพึงพอใจในปัจจยัการ

ให้บริการของส านักงานแพทย์ทหารฯ ในภาพรวมและในรายด้านทั้ ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี ดา้นระบบการบริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการบริการ และดา้นระยะเวลา
การใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก 

4.  คุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูรั้บบริการของส านกังานแพทยท์หารฯ มีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ในภาพรวมและในรายดา้นทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเป็น



รูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ 
ดา้นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ และดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก 

5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการจดัการ

คุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ไม่แตกต่างกนั  
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

สถานภาพการท างานในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของ
ส านกังานแพทยท์หารฯ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 

มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล รายไดต่้อเดือน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ดา้นการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ แตกต่างกนั 
 

คุณภาพการให้บริการ รายได้ต่อเดือน �̅� S.D. F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.21 0.58    
 10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

3.94 
4.00 
4.09 
4.05 
4.10 

0.59 
0.51 
0.48 
0.67 
0.38 

 

 
1.52 

 
0.18 

 
ไม่แตกต่าง 

2.  ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.38 0.59    
 10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

3.93 
3.96 
4.03 
4.33 
4.15 

0.66 
0.60 
0.49 
0.54 
0.49 

 

 
3.12 

 
0.01* 

 
แตกต่าง 



คุณภาพการให้บริการ รายได้ต่อเดือน �̅� S.D. F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

3.  การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.21 0.61    
 10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

3.88 
3.86 
4.00 
4.15 
4.12 

0.63 
0.58 
0.46 
0.60 
0.44 

 

 
2.41 

 
0.04* 

 
แตกต่าง 

4.  การสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.36 0.55    
 10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

3.95 
3.96 
4.03 
4.25 
4.16 

0.63 
0.57 
0.54 
0.62 
0.42 

 

 
2.67 

 
0.02* 

 
แตกต่าง 

5.  ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.30 0.57    
 10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

3.94 
3.94 
4.09 
4.35 
4.29 

0.71 
0.66 
0.63 
0.57 
0.39 

 

 
3.01 

 
0.01* 

 
แตกต่าง 

รวม ต ่ากว่า 10,000 บาท 4.30 0.55    
 10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 

3.93 
3.94 
4.04 
4.23 
4.16 

0.60 
0.54 
0.48 
0.54 
0.36 

 
2.83 

 
0.02* 

 
แตกต่าง 



  สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการ
จดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ไม่แตกต่างกนั  
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ การช าระค่าบริการและสิทธิการรักษา และระยะเวลาส้ินสุดการเขา้รับ
การรักษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ไม่แตกต่างกนั 
 

คุณภาพการให้บริการ 
จ านวนคร้ัง 
ทีใ่ช้บริการ 

�̅� S.D. F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 1 - 2 คร้ัง 3.94 0.62    
 3 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 
10 คร้ังข้ึนไป 

3.97 
4.13 
4.09 

0.52 
0.49 
0.54 

1.93 0.13 ไม่แตกต่าง 

2.  ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 1 - 2 คร้ัง 3.98 0.71    
 3 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 
10 คร้ังข้ึนไป 

3.94 
4.04 
4.34 

0.58 
0.54 
0.60 

3.21 0.02* แตกต่าง 

3.  การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ 1 - 2 คร้ัง 3.91 0.72    
 3 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 
10 คร้ังข้ึนไป 

3.86 
4.03 
4.16 

0.54 
0.50 
0.51 

2.86 0.04* แตกต่าง 

4.  การสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูรั้บบริการ 1 - 2 คร้ัง 3.95 0.68    
 3 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 
10 คร้ังข้ึนไป 

3.70 
4.16 
4.14 

0.56 
0.49 
0.64 

 

2.43 0.07 ไม่แตกต่าง 



คุณภาพการให้บริการ 
จ านวนคร้ัง 
ทีใ่ช้บริการ 

�̅� S.D. F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

5.  ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ 1 - 2 คร้ัง 3.98 0.74    
 3 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 
10 คร้ังข้ึนไป 

3.95 
4.20 
4.12 

0.65 
0.56 
0.64 

2.54 0.06 ไม่แตกต่าง 

รวม 1 - 2 คร้ัง 3.95 0.66    
 3 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 
10 คร้ังขึน้ไป 

3.94 
4.11 
4.17 

0.52 
0.47 
0.53 

2.58 0.053 ไม่แตกต่าง 

  
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัการให้บริการกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพ
การใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ไม่สัมพนัธ์กนั  

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ 
ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี ระบบการบริการ และสภาพแวดลอ้มในการบริการ มีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนระยะเวลาการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัการใหบ้ริการ ระยะเวลาการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คุณภาพการให้บริการ 
ระยะเวลาการให้บริการ 

r Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 
1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.71 0.00* มาก 
2.  ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 0.77 0.00* มาก 
3.  การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ 0.84 0.00* มากท่ีสุด 
4.  การสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูรั้บบริการ 0.72 0.00* มาก 
5.  ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ 0.72 0.00* มาก 

ภาพรวม 0.81 0.00* มากทีสุ่ด 



8.  อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของ

ส านกังานแพทยท์หารฯ ผูว้จิยัพบประเด็นท่ีควรอภิปราย ดงัน้ี 
8.1  ปัจจยัการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ   
จากการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการของส านกังานแพทยท์หารฯ มีความพึงพอใจในปัจจยั

การใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 1) สภาพแวดลอ้มในการบริการ 2) บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 3) ระยะเวลา
การใหบ้ริการ และ 4) ระบบการบริการ ตามล าดบั ผลการวจิยัดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ สถานท่ี
ใหบ้ริการท่ีมีความสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึงในกรณีท่ีผูรั้บบริการเดินทางไปใชบ้ริการ มีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีท่ีนัง่ส าหรับรอรับบริการเพียงพอ และมีป้ายบอกจุดให้บริการต่างๆ ชดัเจน 
เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใหก้ารตอ้นรับท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
และมีกิริยามารยาท สุภาพอ่อนโยน ใหบ้ริการเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใหบ้ริการต่อเน่ือง
ตลอดเวลาท าการ มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ ขั้นตอนเป็นระบบ ไม่ซบัซอ้น ใหบ้ริการตามล าดบั
ก่อน - หลงั ไม่เลือกปฏิบติั มีการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั และไดรั้บการบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการภายใตค้วามเหมาะสมในระยะเวลารอคอยการให้บริการ และความต่อเน่ืองของระยะเวลา
มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

8.2 คุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ  
จากการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการของส านกังานแพทยท์หารฯ มีความพึงพอใจในคุณภาพ

การใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 1) ดา้นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 2) ดา้นความเห็นอกเห็นใจ
ผูรั้บบริการ 3) ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 4) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และ 
5) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ ตามล าดบั ผลการวจิยัดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ 
ความมีช่ือเสียงในดา้นการรักษาพยาบาล มีแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เจา้หนา้ท่ีให้บริการ
สามารถส่ือสารเก่ียวกบัการบริการใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจได ้สามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไดเ้สมอ เจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการมีความสามารถท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถตอบค าถามท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการทราบไดเ้ป็นอยา่งดี ดูแลเอาใจใส่ และมีการแนะน าเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตนหลงัเขา้รับบริการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีให้บริการไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการรักษาขอ้มูลของผูรั้บบริการเป็นอยา่งดี มีคุณภาพในการรักษา 
พยาบาลเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ท าเลท่ีตั้ง สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์



ในการรักษาท่ีทนัสมยั ค่าใชจ่้ายมีความเหมาะสม ระยะเวลารอรับบริการอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้
ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดี สะดวก และปลอดภยั มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

 

9.  ข้อเสนอแนะ 
1.  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
  1)  จากผลงานวิจยัพบว่า ผูรั้บบริการของส านกังานแพทยท์หารฯ มีความพึงพอใจ

ในปัจจยัการให้บริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการบริการเป็นล าดบัแรก 
ดงันั้น ผูอ้  านวยการส านกังานแพทยท์หารฯ ควรดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการบริการให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและอยูใ่นรูปแบบท่ีดีต่อไป รวมทั้งไม่หยดุท่ีจะแสวงหาวธีิดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการบริการ
ใหดี้ท่ีสุด ส าหรับความพึงพอใจดา้นระบบการบริการท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย ควรมี
การวางแผนเพื่อก าหนดแนวทาง หรือแสวงหาช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารให้ผูรั้บบริการ
ไดรั้บทราบขั้นตอนและเขา้ใจระบบการบริการก่อนมารับบริการ เพื่อสร้างความเขา้ใจ อนัจะน าไปสู่
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อไป 

  2)  จากผลงานวิจยัพบวา่ ผูรั้บบริการของส านกังานแพทยท์หารฯ มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ในดา้นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
และดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการเป็นล าดบัแรก ดงันั้น ผูอ้  านวยการส านกังานแพทยท์หารฯ 
ควรรักษาความมีช่ือเสียงในดา้นการรักษาพยาบาล รวมทั้งคุณภาพในการรักษาพยาบาลให้เป็นท่ียอมรับ
อยูเ่สมอ รวมทั้งจดัการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีให้บริการในเร่ืองของการแพทย ์และการมีใจรักในการบริการ 
(Service Mind) เพื่อให้มีความรู้ความช านาญ สามารถใชง้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยัได้ 
รวมทั้งเขา้ใจ ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง สามารถตอบค าถามท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการทราบไดเ้ป็นอยา่งดี และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส าหรับความพึงพอใจดา้นการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการบริการท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย ผูอ้  านวยการส านกังานแพทยท์หารฯ 
ควรใชข้อ้มูลเหล่าน้ีส าหรับวางแผนเพื่อจดัการคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 
เช่น ปัญหาเร่ืองระยะเวลารอรับบริการ ควรมีการวางแผนเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบการบริการ
ท่ีหน่วยงานใชง้านอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการลดปัญหาและลดขั้นตอนการด าเนินงานไม่ให้เกิดความล่าชา้ 
รวมทั้งแสวงหาช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารให้ผูรั้บบริการไดรั้บทราบขั้นตอนและ
เขา้ใจระบบการบริการก่อนท่ีจะมารับบริการ เพื่อสร้างความเขา้ใจ อนัจะน าไปสู่ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อไป 

 
 



2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาหลกัสูตรท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการใหบ้ริการ เช่น การให้ความรู้เร่ือง

การปฐมพยาบาล การใหบ้ริการดา้นการแพทยใ์นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 
หรือหลกัสูตรต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการท างาน และก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนกัให้กบับุคลากร สร้างการรับรู้ดา้นการมีใจรักบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ใหก้บัผูรั้บบริการ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการยอมรับและความภกัดีต่อส านกังานแพทยท์หารฯ ต่อไป  

 2)  ควรศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการให้บริการของส านกังานแพทยท์หารฯ นอกเหนือจากจ านวนคร้ัง
ท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ การช าระค่าบริการและสิทธิการรักษา และระยะเวลาส้ินสุด
การเขา้รับการรักษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลน าไปใชใ้นการวางแผนและการจดัการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ดงักล่าว ใหเ้ป็นจุดแขง็และโอกาสกบัส านกังานแพทยท์หารฯ ต่อไป 

 3)  ควรศึกษาปัจจยัการให้บริการ ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการดา้นการจดัการคุณภาพการให้บริการของส านกังานแพทยท์หารฯ นอกเหนือจากดา้นบุคลิกภาพ
ของเจา้หนา้ท่ี ระบบการบริการ สภาพแวดลอ้มในการบริการ และระยะเวลาการให้บริการ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลส าหรับน าไปใชใ้นการวางแผนและการจดัการกบัปัจจยัการใหบ้ริการดงักล่าว ใหเ้ป็นจุดแข็ง
และโอกาสกบัส านกังานแพทยท์หารฯ ต่อไป 

 

10.  กติติกรรมประกาศ 
การวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของ

ส านกังานแพทยท์หาร กรมยทุธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
โดยไดรั้บความอนุเคราะห์ การสนบัสนุน และก าลงัใจท่ีดียิง่จากบุคลากรและผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยะวทิย ์ ทิพรส ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า ช่วยเหลือให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ขอ้คิด อนัเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวจิยั และตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูล และการทดสอบ
สมมติฐานท่ีเป็นประโยชน์ จนการวจิยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จรัญญา  ปานเจริญ 
ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการวจิยั ใหค้วามรู้ดา้นวชิาการ ดา้นเทคนิค และขอ้คิดต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ คณาจารยผ์ูส้อน และคณาจารย์
ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจ ตลอดจนผูอ้  านวยการส านกังานแพทยท์หารฯ นายทหารปฏิบติัการ



ทางการแพทย ์ทนัตแพทย ์และพยาบาลท่ีปฏิบติังานอยูใ่นส านกังานแพทยท์หารฯ ท่ีกรุณาเสียสละ
และใหค้ าแนะน าในการวจิยั รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูรั้บบริการของการให้บริการของส านกังานแพทยท์หารฯ ซ่ึงเป็นนายทหาร
สัญญาบตัร นายทหารประทวน พนกังานราชการ/ลูกจา้งชัว่คราว ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกองบญัชาการกองทพัไทย 
และพลเรือนทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
และไดผ้ลการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อส านกังานแพทยท์หารฯ ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันาการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ อนัจะน าไปสู่ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพื่อนนิสิตระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ การสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา จนท าให้การวจิยัคร้ังน้ี
ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอนอ้มร าลึกบูชาพระคุณแก่บุพการีและบูรพาจารยทุ์กท่านท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั
ในการวางรากฐานการศึกษาใหก้บัผูว้จิยั 

สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงใดท่ีขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัเป็นอยา่งสูง และ
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
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