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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกนัตน ที่มีผลต่อความพงึพอใจของ
ผูป้ระกนัตน ประกอบดว้ย ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นบุคลากร 
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะการน าเสนอทางกายภาพ และศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มี
ความสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัด ี 
  การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูป้ระกนัตนทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บัส านักงานประกนัสงัคม ทีเ่ลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 จงัหวดั
สมุทรปราการ เป็นสถานพยาบาลประกนัสงัคม จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่าง และ
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  1. ผู้ประกนัตนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 – 45 ปี  เป็นผูป้ระกนัตน             
ในส่วนภาคบรกิารและเป็นผูป้ระกนัตนในส่วนภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 44.0 และ 43.3 ตามล าดบั มรีายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง 8,000 – 12,000 บาท ใช้บรกิารโรงพยาบาลตัง้แต่ 3 - 4 ครัง้ ต่อปี มกัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลช่วงเช้า  
(06.00 – 11.59)   
 2. ผู้ประกันตนมีระดับความพึงพอใจในด้านบริการทางการแพทย์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ ์ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
สว่นดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
  3. ผูป้ระกนัตนมรีะดบัความจงรกัภกัดต่ีอ ในเรื่อง จะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิ ์
ประกนัสงัคม จะแนะน าให้ผู้อื่นเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการให้บรกิารโครงการประกนัสงัคม จะบอกเล่า
ประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลใหก้บัผูอ้ื่นไดท้ราบ และมคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารการรกัษาดว้ยสทิธิ ์
ประกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 โดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
 4. ผู้ประกนัตนที่มอีายุและความถี่ในการมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลต่อปีที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจ  
ของผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
ในดา้นกระบวนการ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 5. ผู้ประกนัตนที่มีลักษณะของผู้ประกนัตนแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนโครงการ
ประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ในดา้นบุคลากร ดา้นการ

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ส่งเสรมิการตลาดและการ ประชาสมัพนัธ ์และด้านลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 
และ 0.05 
 6. ผูป้ระกนัตนทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการ
ใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ในดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นบุคลากร และ
ดา้นกระบวนการ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05  
 7. ผูป้ระกนัตนทีม่ชี่วงเวลาทีม่กัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลแตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผู้ประกนัตน
โครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ในดา้นบรกิาร
ทางการแพทย ์ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 
 8. ความพงึพอใจของผูป้ระกนัตน ประกอบดว้ย ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการ และด้านลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภกัดขีองผู้ประกนัตนโครงการประกนัสงัคม ในเรื่อง จะเลือกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิ ์
ประกนัสงัคม จะแนะน าให้ผู้อื่นเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการให้บรกิารโครงการประกนัสงัคม จะบอกเล่า
ประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลใหก้บัผูอ้ื่นไดท้ราบ และมคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารการรกัษาดว้ยสทิธิ ์
ประกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ ความจงรกัภกัด ีผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม 
 

Abstract 
 

This research aims to study the demographic data which influence insured persons satisfactions in 
the aspects medical services , marketing promotions and public relations, people, process and physical 
evidence and to study relationship between insured persons’s satisfactions with the loyalties. 
This research is a survey research using questionnaire as the tool for data collection. Sample size of this 
research is 400 insured customers that registered Chularat Hospital as social security hospital. Statistics for 
data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, One way analysis of variance, Brown-forsythe 
and Person product moment correlation coefficient. 

Results are as follows:  
1. Most insured persons are female from 31 to 45 years old. They are employees in the service 

business with an average income of 8000 –12000 baht. On average most insured persons use the hospital 
services 3 – 4 times per year with during 06:00 am to 11.59 am.  

2. Most insured persons had a high level of satisfaction towards medical services, marketing 
promotions and public relations, people and physical  evidence. Whereas overall  process satisfaction is a 
medium level. 

3. Most insured persons had high level of loyalties in terms of choosing Chularat Hospital as social 
security hospital in future, introducting other people to choose Chularat Hospital as social security hospital in 
future, telling good experiences to another and trusting in medical services as social hospital. 

4. Age and visiting frequency of respondents influence satisfactions of insured persons in terms of 
process at 0.01 statistical significance level. 
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5. Characteristics of respondents influences satisfactions of insured persons in terms of process 
people, marketing promotion and physical  evidence  at 0.01 and 0.05 statistical significance level. 

6. Income of respondents influences satisfactions of insured persons in terms of people and process 
at 0.01 and 0.05 statistical significance level. 

7. Period time of respondents influences satisfactions of insured persons in terms of medical 
services, process and physical  evidence  at 0.01 and 0.05  statistical significance level. 

8. Satisfactions of insured persons in the aspects medical services, marketing promotions and public 
relations, people, process and physical evidence are related with loyalties in terms of choosing Chularat 
Hospital as social security hospital in future, introducing other people to choose Chularat Hospital as social 
security hospital in future, telling good experiences to another and trusting in medical services as social 
hospital. 
 
Keyword : Satisfactions, Loyalties, Insured Persons  

 
บทน า 
 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตยีงขึน้ไป  มศีูนยก์ารแพทยท์ีม่ผีลงานเป็นเลศิ
และได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรบัจากราชวิทยาลยัแพทย์สาขาต่างๆ ของประเทศ อาทเิช่น ศูนย์โรค
หลอดเลือดสมอง ศูนย์ศลัยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์ผ่าหวัใจแบบเปิด ศูนย์รกัษา
โรคมะเรง็ ทางโรงพยาบาลเน้นคุณภาพ ความปลอดภยั และความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารเป็นอนัดบัแรก ไดร้บัการ
รบัรองคุณภาพมาตรฐาน HA บนัไดขัน้ที ่3 จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) และมุ่งพฒันา
คุณภาพสูก่ารรบัรองอย่างต่อเนื่อง  

จากพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ.2533 และพระราชบญัญัติประกนัสงัคม (ฉบบัที่2) ปี พ.ศ. 2537               
ได้เริ่มด าเนินการบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2533 และวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกนัตนใน 7 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณี            
คลอดบุตร กรณีชราภาพ กรณีสงเคราะหบ์ุตร และกรณีว่างงาน ส าหรบัการคุม้ครองกรณีเจบ็ป่วย กฎหมายก าหนดให้
ผูป้ระกนัตนเขา้รกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลทีเ่ป็นสมาชกิโครงการประกนัสงัคม เฉพาะสถานพยาบาลทีม่ชีื่ออยู่ใน
บตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล ที่ออกโดยส านักงานประกนัสงัคม ให้กบัผู้ประกนัตนแต่ละราย เพื่อไปรบับรกิาร
รกัษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย ดว้ยเหตุนี้โรงพยาบาลต่างๆจงึมบีทบาทส าคญัมากกบัโครงการประกนัสงัคม 
โรงพยาบาลจุฬารตัน์3ถอืเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทีเ่ขา้ร่วมโครงการประกนัสงัคมและมผีูป้ระกนัตนในโครงการ
ประกนัสงัคมมากถึง 116,875 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2555) เปิดให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง โดยมแีพทย์
ประจ า 6 ท่าน รองรบัผูป้ว่ยโครงการประกนัสงัคมเฉลีย่วนัละ 800 คน   
 การเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลตามโครงการประกันสังคม เป็นสิทธิของผู้ประกันตนในการเลือก
โรงพยาบาลที่มคีวามน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ รวมถึงมคุีณภาพมาตรฐานในการรกัษาและวนิิจฉัยโรค ซึ่งปจัจุบนั             
ในจงัหวดัสมุทรปราการได้มโีรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคมทัง้รฐับาลและเอกชนที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงคุณภาพ
บรกิารดว้ยวธิต่ีางๆ เช่นTQM (Total Quality Management), CQI (Continuous Quality Improvement), HA 
(Hospital Accreditation)  

ดงันัน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม
ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการในดา้นการบรกิารทางการแพทย ์ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดและการประชาสมัพันธ์ ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ                
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ว่ามคีวามพงึพอใจเป็นอย่างไร ขอ้มูลทีไ่ดร้วมทัง้ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆจะน ามาปรบัปรุงและพฒันา รวมทัง้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้บรหิารโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจสูงสุด            
แก่ผูป้ระกนัตนทีม่าใชบ้รกิารโรงพยาบาล 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกนัตน ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน ความถี่ในการใช้บรกิาร และช่วงเวลาในการใช้บรกิาร ต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตน
โครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจฬุารตัน์3 จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มต่ีอการใช้บรกิารของ
โรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบรกิารทางการแพทย ์ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และด้านการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ กบัความจงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
      แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546 : 431) ไดใ้หค้วามหมายบรกิาร 
(Services) เป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ลกูคา้ได ้เช่น โรงเรยีน 
โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ  

วรีะพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2545 : 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบรกิาร หมายถงึ กระบวนการกจิกรรมในการ
สง่มอบบรกิารจากผูใ้หบ้รกิารไปยงัผูร้บับรกิาร (ลูกคา้) โดยการบรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัสมัผสัและแตะต้องไดย้าก และเป็น
สิง่ทีเ่สื่อมสญูสลายไปไดง้่าย บรกิารจะไดร้บัการท าขึน้โดยการบรกิารจะส่งมอบสู่ผูร้บับรกิาร เพื่อใชส้อยบรกิารนัน้ๆ 
โดยทนัทหีรอืเวลาเกอืบจะทนัททีนัใดทีม่กีารใหบ้รกิารนัน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  นายชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79) ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix)ของสนิคา้นัน้โดยพืน้ฐานจะมอียู่ 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทาง
การตลาดของสนิค้าทัว่ไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บรกิารและสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ ซึง่ทัง้สามสว่นประสมเป็นปจัจยัหลกัในการสง่มอบบรกิาร ดงันัน้ สว่นประสมทางการตลาดของการบรกิารจงึ
ประกอบ ด้วย 7Ps ตามแนวคดิของ Payne (1993) ได้แก่ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
ทางการ ตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525: 5477) ได้ให้
ความหมายของค าว่า“พอใจ” หมายถงึ สนใจ ชอบ เหมาะ 

วลูแมน (Wolman. 1973: 384)  อธบิายไวว้่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึมคีวามสุขเมื่อคนเราไดร้บั
ผลส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายความตอ้งการหรอืแรงจงูใจ 

ดนัย เทยีนพุฒ (2543: 23) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นการท าให้
ลกูคา้มปีระสบการณ์ทีพ่อใจ ตื่นเตน้ ในคุณภาพและบรกิารแลว้กลบัมาซือ้ซ ้าอกี 

คอตเลอร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และคนอื่นๆ.  2546: 90); (Kotler.  2003: 61) ใหค้วามหมายว่าเป็นความรูส้กึ
ของลกูคา้ว่าพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจซึง่เป็นผลลพัธจ์ากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูใ้นการท างานของผลติภณัฑ์
กบัความคาดหวงัของลูกค้า ถ้าผลการท างานของผลติภณัฑ์ต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกค้ากจ็ะไม่พอใจ ถ้าผลการ
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ท างานของผลติภณัฑเ์ท่ากบัความคาดหวงัลกูคา้จะเกดิความพงึพอใจและถ้าผลการท างานของผลติภณัฑส์งูกว่าความ
คาดหวงัมากลกูคา้กจ็ะเกดิความพงึพอใจอย่างมาก 

แนวคิดและทฤษฎีความจงรกัภกัดี ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty)  หมายถงึ ความพงึพอใจ            
ทีส่ม ่าเสมอ และการซื้อตราสนิคา้เดมิในผลติภณัฑ์ของบรษิัทใดบรษิัทหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 1994: 658) 
จุดมุ่งหมายที่ส าคญัของนักการตลาดจะสนใจในวธิกีารทีน่ักการตลาดเรยีนรู ้ต่อการกระตุ้นความส าคญัต่อตราสนิค้า 
ลูกค้าที่จงรกัภักดีต่อตราสนิค้าที่ท าให้เกิดส่วนครองตลาดที่คงที่และเพิ่มขึ้น  และอาจเป็นทรพัย์สนิที่จบัต้องไม่ได ้ 
สะทอ้นถงึราคาผลติภณัฑข์องบรษิทั การศกึษาถงึอุปนิสยั การซือ้ของผูบ้รโิภคพบว่าตราสนิค้าทีม่สี่วนครองตลาดมาก
ขึน้จะเป็นสว่นเดยีวกบั กลุ่มของผูซ้ือ้ทีภ่กัดต่ีอตราสนิคา้ขนาดใหญ่ขึน้ดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 139-140) 

เอกสารโครงการประกนัสงัคม  ส านักงานประกนัสงัคม ไดก้ล่าวไวว้่า ยอ้นกลบัไปราวกลางศตวรรษที ่18 
ประเทศเยอรมนัไดเ้ผชญิกบัภาวะวกิฤตของสงัคมและความตกต ่าทางเศรษฐกจิ ประชากรพลเมอืงในขณะนัน้ไดแ้ปร
สภาพเป็นคนอนาถา คนขอทาน ไม่มงีานท า และอาชญากรกลาดเกลื่อนไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเกดิการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม แรงงานยิง่ถูกกดขี ่ชัว่โมงการท างานเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่่าจา้งจ่ายใหเ้พยีงเลก็น้อย ขณะเดียวกนัแรงงาน
เดก็และสตรกีลบัเป็นทีต่้องการของนายจา้งจ านวนมาก เนื่องจากค่าแรงถูก สวสัดกิารต่างๆของผู้ใชแ้รงงานเมื่อเกดิ
การเจบ็ปว่ย ทุพพลภาพ ว่างงานกไ็ม่มหีรอืแมแ้ต่ในยามแก่เฒ่ากจ็ะไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืใดๆ นอกจากอาศยับรรดา
ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน ส าหรบัรฐับาลเอง ถึงแม้จะพยายามแก้ไขปญัหา           
แต่ปญัหาดงักล่าวกย็งัคงอยู่และทวคีวามรุนแรงขึน้  

จากปญัหาดงักล่าวจงึเป็นทีม่าของความพยายามทีจ่ะใหม้กีารประกนัสงัคมขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศเยอรมนั
เมื่อปี พ.ศ. 2524 (1881) ภายใต้การปกครองของ Riech Chancelor Bismarck โดยหลกัการในสมยันัน้ต้องการให้
ประชาชนในความปกครองที่เป็นลูกจ้างได้รบับ านาญ ด้วยการให้นายจ้างและรฐัเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายของการ
ประกนัสงัคมร่วมกบัลกูจา้งในการจ่ายเงนิสมทบ ส าหรบัการเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ และการไดร้บับ านาญ โดยใชว้ธิหีกั
เงินสมทบจากค่าจ้างสุทธิ แต่แนวความคิดนี้ถูกต่อต้านตัง้แต่ครัง้แรก เนื่องจากตัวกฎหมายในขณะนัน้ท าให้การ
ประกนัสงัคมทีจ่ดัขึน้โดยภาครฐัไม่น่าเชื่อ มผีลใหผู้ใ้ชแ้รงงานในระยะแรกไม่เขา้ใจ จงึไม่ยอมรบัระบบใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
พรอ้มกนันัน้ไดพ้ยายามขยายกองทุนส าหรบัการช่วยเหลอืคนงานดว้ยกนัออกไปมากขึน้  

ต่อมาในอกีห้าปี ในปี พ.ศ. 2542 (1889) ได้มีการบญัญตัิกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทุพพลภาพและ
คนชราขึน้ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อจ่ายบ านาญใหค้นงานทีเ่คยรบัเงนิเดอืนและค่าจา้งแลว้ต่อมาไดส้ญูเสยีความสามารถ
ในการท างาน และได้มกีารจ่ายบ านาญใหแ้ก่ผู้มอีายุ 70 ปี แต่อย่างไรกต็ามไม่มคีนงานรายใดที่จะมชีวีติอยู่จนครบ 
อายุ 70 ปี ตามที่ก าหนดเพราะมกัจะกลายเป็นผู้ทุพพลภาพหรอืไม่กเ็สยีชวีติไปก่อน ส่วนอตัราบ านาญในขณะนัน้
ค่อนขา้งต ่ามาก และเป็นที ่น่าสงัเกตว่าในสมยันัน้การบรหิารงานตามกฎหมายฉบบันี้จะมอีงค์กรบรหิารเป็นของตนเอง 
โดยมผีูแ้ทนจากนายจา้งและลกูจา้งเป็นผูบ้รหิาร คาใชจ้่ายทีน่ ามาใชจ้่าย มาจากเงนิสมทบของนายจา้งครึง่หนึ่ง ลกูจา้ง
ครึง่หนึ่ง โดยมรีฐับาลใหก้ารอุดหนุนบางสว่นเท่านัน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัเป็นผูป้ระกนัตนทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บัส านักงานประกนัสงัคม ทีเ่ลอืกโรงพยาบาล
จุฬารตัน์ 3 จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นสถานพยาบาลประกนัสงัคม ซึง่ไดม้าจากการก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑโ์ดย
ใชต้ารางของยามาเน่ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% มคีวามคาดเคลื่อนไม่เกนิ ±5% ไดจ้ านวน 398 คน ผูว้จิยัขอเพิม่เป็น 
400 คน ใชว้ธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง มวีธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างผู้ประกนัตนทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บัส านักงานประกนัสงัคม ที่เลอืก
โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นสถานพยาบาลประกนัสงัคม  โดยเจาะจงเฉพาะผูป้ระกนัตนทีเ่คยมา
ใชบ้รกิารโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 จงัหวดัสมุทรปราการ โดยการซกัถามก่อนแจกแบบสอบถาม 



6 
 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูป้ระกนัตนทีต่อบแบบสอบถาม ซึง่ลกัษณะ
ของแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended question) รวมทัง้หมด 6 ขอ้ ประกอบดว้ย ค าถาม 
แบบหลายตวัเลอืก (Multiple choices question) จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้1-6) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ดา้นการบรกิารทางการแพทย ์
ดา้นการสง่เสรมิการขายสารประชาสมัพนัธ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ซึง่ลกัษณะของค าถามเป็นแบบใชม้าตราวดั Likert Scale จ านวน 31 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval scale) ม ี5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความจงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม ซึง่ลกัษณะของค าถาม
เป็นแบบใช้มาตราวดั Semantic Differential Scale จ านวน 4 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval scale) ม ี5 ระดบั 
 
ผลการวิจยั 
   1. ผู้ประกนัตนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 – 45 ปี เป็นผู้ประกนัตน          
ในส่วนภาคบรกิารและเป็นผู้ประกนัตนในส่วนภาคอุตสาหกรรม รอ้ยละ 44.0 และ 43.3 ตามล าดบั มรีายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง 8,000 – 12,000 บาท ใช้บรกิารโรงพยาบาลตัง้แต่ 3 - 4 ครัง้ ต่อปี มกัมาใช้บรกิารโรงพยาบาลช่วงเช้า  
(06.00 – 11.59)   
 2. ผู้ประกันตนมีระดับความพึงพอใจในด้านบริการทางการแพทย์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและ            
การประชาสมัพนัธ ์ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีสว่นดา้นกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
  3. ผูป้ระกนัตนมรีะดบัความจงรกัภกัดต่ีอ ในเรื่อง จะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิ ์
ประกนัสงัคม จะแนะน าให้ผู้อื่นเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการให้บรกิารโครงการประกนัสงัคม จะบอกเล่า
ประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลใหก้บัผูอ้ื่นไดท้ราบ และมคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารการรกัษาดว้ยสทิธิ ์
ประกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 โดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
 4. ผูป้ระกนัตนทีม่อีายุและความถีใ่นการมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลต่อปีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของ
ผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใช้บรกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั          
ในดา้นกระบวนการ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 5. ผู้ประกนัตนที่มีลักษณะของผู้ประกันตนแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกนัตนโครงการ
ประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ในดา้นบุคลากร ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดและการ ประชาสมัพนัธ์ และด้านลักษณะการน าเสนอทางกายภาพที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ              
0.01 และ 0.05 
 6. ผูป้ระกนัตนทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใช้
บรกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ในด้านบรกิารทางการแพทย ์ดา้นบุคลากร และ
ดา้นกระบวนการ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05  
 7. ผูป้ระกนัตนทีม่ชี่วงเวลาทีม่กัมาใช้บรกิารโรงพยาบาลแตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกนัตน
โครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ในดา้นบรกิาร
ทางการแพทย ์ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 
 8. ความพงึพอใจของผูป้ระกนัตน ประกอบดว้ย ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการ และด้านลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภกัดขีองผู้ประกนัตนโครงการประกนัสงัคม ในเรื่องจะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิ ์
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ประกนัสงัคม จะแนะน าให้ผู้อื่นเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการให้บรกิารโครงการประกนัสงัคม จะบอกเล่า
ประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลใหก้บัผูอ้ื่นไดท้ราบ และมคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารการรกัษาดว้ยสทิธิ ์
ประกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุ และอภิปรายผล 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกนัตน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 45 ปี เป็น
ผู้ประกันตนในส่วนภาคบริการและเป็นผู้ประกันตนในส่วนภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 44.0 และ 43.3 ตามล าดับ              
มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 8,000 – 12,000 บาท ใชบ้รกิารโรงพยาบาลตัง้แต่ 3-4 ครัง้ ต่อปี มกัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาล
ช่วงเชา้ (06.00 – 11.59)  ดงันัน้ทางโรงพยาบาลจงึสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดน้ี้มาปรบักลยุทธก์ารใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้ง 
กบัผู้ใช้บรกิาร เช่นการจดัให้มโีปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมในหญิงที่มอีายุ 30 ปีขึน้ไป เพื่อเป็นการมอบโปรแกรม
สขุภาพทีด่ใีหก้บัผูป้ระกนัตน ซึง่สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้าใชป้ระกนัตนกบัโรงพยาบาลได้ 
 2. ความพึงพอใจของผู้ประกนัตนโครงการประกันสังคมที่มีต่อการใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 
จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นบุคลากร 
และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดีทัง้หมด ทัง้นี้ เนื่องจากนโยบายเรื่องการให้บริการทาง
การแพทย์ตัง้แต่ปี 2555 จะเพิม่การรกัษาโรคเฉพาะทางที่สามารถใช้ร่วมกบัสทิธิป์ระกนัสงัคมได้มากขึน้ ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ทางโรงพยาบาลไดม้กีารแจง้สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกนัตน เช่น สทิธพิเิศษ          
ในการตรวจคดักรองโรคธารสัซเีมยีโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย และสว่นลดทนัตกรรม เป็นต้น ดา้นบุคลากร ทางโรงพยาบาล
ได้มีนโยบายเพิ่ม บุคลากรแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิป์ระกันสงัคมที่มีจ านวนที่เพิ่มมากขึ้น              
รวมถงึมกีารจดัฝึกอบรมเจา้หน้าทีใ่นเรื่อง การใหบ้รกิารดว้ยใจ เพื่อใหค้วามรูแ้ละแนวทางการปฏบิตังิานแก่เจา้หน้าที ่
ดา้นลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ ทางโรงพยาบาล ไดเ้ป็นโรงพยาบาลสเีขยีว ส าหรบัแผนกผูป้่วยประกนัสงัคมได้
มีการขยายพื้นที่ร ับรองรวมถึงสร้างบรรยากาศที่ปลอดโปร่งในส่วนด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้นี้
เน่ืองจากมจี านวนผูป้ระกนัตนทีม่าใชบ้รกิารจ านวนเฉลีย่ 700 – 800 คนต่อวนั จงึท าใหม้คีวามล่าชา้ในส่วนการรอรบั
บรกิารตรวจ และจ่ายยาตามระบบสทิธิป์ระกนัสงัคม รวมถงึกรณีที่ผูป้ระกนัตนทนอาการป่วยไม่ไหวท าให้ต้องรดัควิ  
ท าให้ผูป้ระกนัตนที่รอรบับรกิารเกดิความไม่เขา้ใจและไม่พอใจได ้ซึ่งสอดคล้องกบั มลิเลท (1954:4) ได้กล่าวไว้ว่า  
การตอบสนองความต้องการในสิง่ที่ลูกค้าคาดหวงัในเรื่องการบริการ เช่น ความสามารถในการจดับรกิารได้อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเรว็ทนัเวลาไดน้ัน้ จะท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจมากขึน้  
 3. ความจงรกัภักดีของผู้ประกนัตนโครงการประกันสงัคม จากผลการศึกษาพบว่า ความจงรกัภักดีของ
ผู้ประกนัตนโครงการประกนัสงัคม ในเรื่อง ในอนาคตท่านจะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิ ์
ประกนัสงัคม, ท่านจะแนะน าใหผู้อ้ื่นทีท่่านรูจ้กัเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการใหบ้รกิารโครงการประกนัสงัคม, 
ท่านจะบอกเล่าประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลให้กบัผู้อื่นได้ทราบ และท่านมคีวามไว้วางใจในการใช้
บริการการรกัษาด้วยสทิธิป์ระกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 มีความจงรกัภกัดีอยู่ในระดบัสูง ทัง้นี้เนื่องจากเป็น
โรงพยาบาลเอกชนทีม่กีารใหบ้รกิารทีค่่อนขา้งครอบคลุมสทิธิป์ระกนัสงัคม ใกลท้ีท่ างานหรอืทีพ่กั ท าใหก้ารเดนิทางมา
โรงพยาบาลสะดวก ในทางกลบักนัมีผู้ประกนัตนรายใหม่บางรายที่ไม่ได้มีที่พกัอาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เลือก
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลโครงการประสงัคมซ ้า ซึ่งสาเหตุอาจมากจากแพทย์เจ้าของอาการมีอธัยาศยัที่ดีและ              
รบัฟงัความไม่สบายใจของผู้ป่วยได้ด ีซึ่งสอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552:130-137) ได้กล่าวไว้ว่า   
การรับฟงัความคิดเห็นของลูกค้าเป็นปจัจัยส าคัญในการสร้างความภักดี และช่วยในการบริหารการสร้าง              
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 
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 4. การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ลกัษณะของ
ผู้ประกันตน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการมาใช้บริการโรงพยาบาลต่อปี และช่วงเวลาที่มักมาใช้บริการ
โรงพยาบาลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกนัตนโครงการประกนัสงัคมที่มีต่อการใช้บริการของ
โรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ นัน่คอืมคีวามพงึพอใจ
แตกต่างกนั สามารถสรุปไดว้่า 
  4.1 อายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของ
โรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัในด้านกระบวนการ นัน่คอืผู้ประกนัตนที่มีอายุ 46-60 ปี             
จะมคีวามพงึพอใจมากกว่า ผูป้ระกนัตนทีม่อีายุ 15-30 ปี และ 31-45 ปีเน่ืองจากช่วงอายุระหว่าง 55-60 ปี เป็นช่วงวยั
เกษียณอายุการท างานจงึสามารถรอรบับรกิารไดโ้ดยไม่มเีวลาจ ากดัในเรื่องของเวลางาน นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศศธิร เลศิล ้า (2551) ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพการบรกิารแผนกผูป้่วยนอก
โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารโดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนั คอืผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตัง้แต่ 51 ปีมคีวามพงึพอใจโดยรวมมากกว่าทุกช่วงอายุ 
 4.2 ลกัษณะของผูป้ระกนัตนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกนัตน โครงการประกนัสงัคมทีม่ี
ต่อการใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัในด้านบุคลากร , ด้านการส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ นัน่คือ ผู้ประกันตนในส่วน
ภาคอุตสาหกรรม จะมคีวามพงึพอใจมากกว่าผู้ประกนัตนในส่วนภาคราชการ และผู้ประกนัตนในส่วนภาคบรกิาร  
เนื่องจากสถานประกอบการทีอ่ยู่ใกล้โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลติ  ซึง่ต้องเจอกบัมลภาวะ จงึเกดิ
การเจบ็ป่วยได้บ่อยกว่า ท าให้ต้องเข้ามารบัการรกัษาบ่อยครัง้กว่า ท าให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านลกัษณะการ
น าเสนอทางกายภาพตามนโยบายของทางโรงพยาบาลในเรื่องภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นโรงพยาบาลสเีขยีว รวมถงึไดเ้หน็การ
ปรับปรุงด้านบุคลากรที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ ์เยียวยาสัตว์ (2539) ได้ศึกษาเรื่อง                  
ความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนในการรบับรกิารทางการแพทยใ์นหน่วยบรกิารผูป้่วยนอก ศกึษาเฉพาะในโรงพยาบาล
ของรฐัในเขตกรุเทพมหานคร พบว่าผูป้ระกนัตนทีม่อีาชพีลูกจ้างชัว่คราวจะมคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารสงูกว่า
ผูป้ระกนัตนทีม่อีาชพีท างานในงานบรกิาร 
 4.3 รายได้ที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ประกนัตนโครงการประกนัสงัคมที่มต่ีอการใช้บรกิาร   
ของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จังหวดัสมุทรปราการแตกต่างกันในด้านบริการทางการแพทย์ , ด้านบุคลกร และ            
ดา้นกระบวนการ นัน่คอื ผูป้ระกนัตนทีม่รีายได้ 16,001 บาทขึน้ไป จะมคีวามพงึพอใจมากกว่า ทุกกลุ่ม ดงันัน้ความ
ต้องการที่จะได้รบัการบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
นพวรรณ อุณห์ไวทยะ (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการบรกิารของแผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาล           
สมติเิวช สขุมุวทิ พบว่ารายไดข้องผูใ้ชบ้รกิารจงึเป็นสิง่ก าหนดการใชบ้รกิาร 
 4.4 ความถีใ่นการมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลต่อปีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนโครงการ
ประกนัสงัคมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัในดา้นกระบวนการ นัน่
คอื ผูป้ระกนัตนทีม่คีวามถี่ในการมาใช้บรกิารโรงพยาบาล 3-4 ครัง้ต่อปี มคีวามพงึพอในดา้นกระบวนการ มากกว่า
ผูป้ระกนัตนมคีวามถีใ่นการมาใชบ้รกิารโรงพยาบาล 1-2 ครัง้ต่อปี เน่ืองจากเมื่อเขา้มารบัการรกัษาหลายๆ ครัง้จะเกดิ
ความเขา้ใจกระบวนการการใหบ้รกิารมากขึน้ ท าใหใ้นการมารบัการรกัษาในครัง้ต่อๆไป จนท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรนิทรรฐั ช้างแก้วมณี (2546) ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของผู้ประกนัตนต่อการรบั
บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมืองเพชร -ธนบุรี พบว่าผู้ประกันตนที่มีประสบการณ์การรับบริการทาง
การแพทย์แตกต่าง มีความพึงพอใจต่อการรบับริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมืองเพชร -ธนบุรี โดยรวม               
และรายดา้นแตกต่างกนั 
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 4.5 ช่วงเวลาที่มกัมาใช้บรกิารโรงพยาบาลที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพึงพอใจของผู้ประกนัตนโครงการ
ประกนัสงัคมที่มต่ีอการใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัในด้านลกัษณะการ
น าเสนอทางกายภาพ นัน่คอื ผูป้ระกนัตนทีม่กัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลในช่วงค ่า มคีวามพงึพอใจในดา้นลกัษณะการ
น าเสนอทางกายภาพมากกว่า ผูป้ระกนัตนที่มกัมาใช้บรกิารโรงพยาบาลในช่วงเยน็และช่วงเชา้ เนื่องจากในช่วงค ่า 
เป็นช่วงที่มีจ านวนผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อย ประกอบกบัมีแม่บ้านท าความสะอาดห้องน ้าในช่วง 5 โมงเย็น ท าให้
ผูป้ระกนัตนทีม่าใชบ้รกิารในช่วงค ่ามคีวามพงึพอใจมากกว่า 
 5. การทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจของผู้ประกนัตนที่มีต่อการใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นการบรกิารทางการแพทย ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีอง
ผู้ประกันตนโครงการประกันสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ นัน่คือมีความพึงพอใจแตกต่างกัน                   
สามารถสรุปไดว้่า 
 5.1 ความพงึพอใจด้านบรกิารทางการแพทย์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดีของผู้ประกนัตน
โครงการประกนัสงัคม ในเรื่อง ในอนาคตจะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิป์ระกนัสงัคม จะ
แนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จ ักเลือกโรงพยาบาลจุฬารัตน์3ส าหรับการให้บริการโครงการประกันสงัคม  จะบอกเล่า
ประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลใหก้บัผูอ้ื่นไดท้ราบ และมคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารการรกัษาดว้ยสทิธิ ์
ประกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  เนื่องจากในการมารับบริการแต่ละครัง้
ผูป้ระกนัตนย่อมอยากได้รบัการบรกิารที่ด ีและต้องการความเชื่อมัน่จากแพทย์ว่าจะรกัษาอาการให้บรรเทาได้ เมื่อ
อาการป่วยที่เป็นอยู่หายก็จะสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ใช้บริการ ท าให้เมื่อรู้สึกว่าเจ็บป่วยอีกจะกลับมารักษาที่
โรงพยาบาลแห่งเดิม หรือกับแพทย์คนเดิมอีก ดังนัน้ทางโรงพยาบาลควรมีการพัฒนาคุณภาพด้านบริการทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกนัตนเกดิความจงรกัภักดีต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ ศริิวรรณ            
เสรีรตัน์ และคณะ (2541: 35-36) ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อลูกค้าให้พงึพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขาย อาจมีตวัตน หรอืไม่มี 
ตวัตนกไ็ด ้จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได้ 
 5.2 ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพันธ์โดยรวม มีความสมัพันธ์กับความ
จงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม ในเรื่อง ในอนาคตจะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตาม
สทิธิป์ระกนัสงัคม จะแนะน าใหผู้อ้ื่นทีท่่านรูจ้กัเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการใหบ้รกิารโครงการประกนัสงัคม  
จะบอกเล่าประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลให้กบัผู้อื่นได้ทราบ และมคีวามไว้วางใจในการใชบ้รกิารการ
รกัษาดว้ยสทิธิป์ระกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากการทีผู่้ประกนัตนได้
ทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ในทุกครัง้ทีม่ารบับรกิารจะท าใหผู้ป้ระกนัตนเกดิความประทบัในความใส่ใจ
ท าให้เกดิการบอกเล่าประสบการณ์ต่อไป และจะท าให้เกิดความจงรกัภักดีมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ            
คอตเลอร ์(Kotler, 1997 p. 93 – 94) ซึง่เป็นแนวความคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ว่าเป็นเครื่องมอืส าคญั
ทางในการทีจ่ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ ในดา้นการส่งเสรมิการตลาดนัน้ เป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 
เพื่อสง่เสรมิและสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ โดยใชพ้นกังานหรอืบุคคลในการสือ่สาร และสือ่สารโดยไม่ใชบุ้คคล 
ใชผ้่านเครื่องมอืต่างๆ ทีม่อียู่มากมาย ซึง่ในการใชง้านควรใชผ้สมกนั 
  5.3 ความพึงพอใจด้านบุคลากรโดยรวม มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ประกันตนโครงการ
ประกนัสงัคม ในเรื่อง ในอนาคตจะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิป์ระกนัสงัคม จะแนะน าใหผู้อ้ื่น
ที่ท่านรู้จกัเลือกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการให้บรกิารโครงการประกนัสงัคม  จะบอกเล่าประสบการณ์ความ
ประทบัใจต่อโรงพยาบาลให้กบัผู้อื่นได้ทราบ และมคีวามไว้วางใจในการใช้บรกิารการรกัษาด้วยสทิธิป์ระกนัสงัคม
โรงพยาบาลจุฬารตัน์3 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจบริการที่ต้องให้
ความส าคญักบับุคลากรเป็นส าคญัอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจา้หน้าทีเ่วชระเบยีนซึ่งเป็นบุคคลที่ผูใ้ช้บรกิารต้องเจอเ ป็น
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อนัดบัแรก ดงันัน้การทีโ่รงพยาบาลมบีุคลากรที่มคีวามสุภาพอ่อนโยนในการใหบ้รกิาร ท าให้ผูป้่วยทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
เกดิ ความประทบัใจ และท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอการใชบ้รกิารโรงพยาบาลได้ 
  5.4 ความพงึพอใจด้านกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองผู้ประกนัตนโครงการ
ประกนัสงัคม ในเรื่อง ในอนาคตจะเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3เป็นโรงพยาบาลตามสทิธิป์ระกนัสงัคม จะแนะน าใหผู้อ้ื่น
ที่ท่านรู้จกัเลือกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการให้บรกิารโครงการประกนัสงัคม  จะบอกเล่าประสบการณ์ความ
ประทบัใจต่อโรงพยาบาลให้กบัผู้อื่นได้ทราบ และมคีวามไว้วางใจในการใช้บรกิารการรกัษาด้วยสทิธิป์ระกนัสงัคม
โรงพยาบาลจุฬารตัน์3ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากโรงพยาบาลมผีูป้ระกนัตนมารกัษาพยาบาลตามสทิธิ ์
ประกันสังคม เฉลี่ย 700-800 คนต่อวัน ท าให้กระบวนการตัง้แต่การลงทะเบียนผู้ป่วยไปจนถึงการรอรับยา                          
มกีระบวนการที่ล่าช้าดงันัน้ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกนัตนควรมกีารปรบัปรุงด้านกระบวนการให้มีความ
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
  5.5 ความพงึพอใจด้านลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีอง
ผู้ประกันตนโครงการประกันสงัคม ในเรื่อง ในอนาคตจะเลือกโรงพยาบาลจุฬารัตน์3เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ ์
ประกนัสงัคม จะแนะน าใหผู้อ้ื่นทีท่่านรูจ้กัเลอืกโรงพยาบาลจุฬารตัน์3ส าหรบัการใหบ้รกิารโครงการประกนัสงัคม  จะ
บอกเล่าประสบการณ์ความประทบัใจต่อโรงพยาบาลใหก้บัผูอ้ื่นไดท้ราบ และมคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารการรกัษา
ดว้ยสทิธิป์ระกนัสงัคมโรงพยาบาลจุฬารตัน์3 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ดงันัน้การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการ
เขา้ใชบ้รกิารโรงพยาบาล มคีวามส าคญัไม่น้อย รวมถงึเรื่องของการตกแต่งภายในโรงพยาบาลสาขา การจดัวางวสัดุ
อุปกรณ์ ขนาดห้องตรวจทีเ่หมาะสมไม่แคบเกนิไป  กส็ามารถแสดงให้เหน็ถงึคุณภาพการใหบ้รกิารด้วย จงึสามารถ
สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูท้ีม่ารบับรกิารได ้ซึง่ถา้ผูม้ารบับรกิารรูส้กึว่าไดร้บัความสะดวกสบายไม่รูส้กึอดัอดั รวมถงึ
ได้รบัความปลอดภยัจากการใช้บรกิาร ผูม้ารบับรกิารกจ็ะเกดิการใชบ้รกิารทีต่่อเนื่องสบืไป  ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546) กล่าวถงึ การพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้ง
คุณค่าให้กบัลูกค้า (Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด รวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ             
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับธุรกิจบริการและยังสอดคล้องกบัทฤษฎีของนายชัยสมพล 
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั ชาวประเสรฐิ (2547: 63–79) แนวคดิของ Payne (1993) กล่าวว่า สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ อาคารของธุรกจิบรกิาร เครื่องมอื และอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องเอทเีอม็ เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร การ
ตกแต่งสถานที ่ลอ็บบ ีลานจอดรถ สวน หอ้งน าการตกแต่ง ป้ายประชาสมัพนัธ ์แบบฟอรม์ต่างๆ สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
สิง่ที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บรกิาร กล่าวคอื ลูกค้าจะอาศยัสิง่แวดล้อมทางกายภาพเป็น
ปจัจยัหน่ึงในการเลอืกใชบ้รกิาร ดงันัน้ สิง่แวดลอ้มทางกายภาพยิง่ดหูรหูรา และสวยงามเพยีงใดบรกิารน่าจะมคีุณภาพ
ตามไปดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. จากการศกึษาพบว่า ผูป้ระกนัตนทีม่าใชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31 – 45 ปี  ประกอบ
อาชพีในส่วนภาคบรกิาร มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 8,000 – 12,000 บาท ใชบ้รกิารโรงพยาบาลตัง้แต่ 3-4 ครัง้ ต่อปี 
และมกัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลช่วงเชา้ (06.00 – 11.59) ซึง่ทางผูบ้รหิารสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัได ้และ
ออกแบบการบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน้ี  ดงันัน้ จึงขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาล             
ควรมีการจดัท าการส่งเสริมการตลาดมุ่งเน้นไปที่เพศหญิงมากขึ้น เช่น การจัดท าแผ่นพบัความรู้เรื่องมะเร็งสตร ี             
การใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูถ้อืบตัรประกนัสงัคมทีเ่ป็นเพศหญงิมากขึน้ 

2. ความพงึพอใจดา้นบรกิารทางการแพทย ์จากผลการศกึษาพบว่า ผูป้ระกนัตนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัด ีเนื่องจากการบริการทางแพทย์ที่ทนัสมยั และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารบับรกิารได้นัน้              
จะท าให้ผู้มารบับริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ดงันัน้จึงขอเสนอแนะว่าทางโรงพยาบาลควรมีการพฒันาระบบ
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คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ระบบคุณภาพระดบัสากล Joint Commission International (JCI)  นอกจากนี้              
ยงัท าใหผู้ร้บับรกิารไดม้ัน่ใจว่า สถานพยาบาลแห่งน้ีมกีารใหบ้รกิารทีมุ่่งเน้นคุณภาพและความปลอดภยัของผูป้่วยและ
ผูร้บับรกิารเป็นส าคญั   

3. ความพงึพอใจดา้นการสง่เสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์จากผลการศกึษาในภาพรวมผูป้ระกนัตนมี
ความพงึพอใจในระดบัด ีแสดงให้เหน็ว่าผูม้ารบับรกิารมคีวามสนใจต่อกจิกรรมและขอ้มูลข่าวสารที่ทางโรงพยาบาล
จดัท าขึน้ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่าทางโรงพยาบาลควรจดักจิกรรมหรอืท าการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางที่หลากหลาย
มากขึน้ เช่น การท าแคมเปญให้ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและท าให้บุคคลอื่นรู้จกั
โรงพยาบาลมากขึน้ 

4. ความพงึพอใจดา้นบุคลากร จากผลการศกึษาพบว่า ผู้ประกนัตนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัด ี              
ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรแพทย์ บุคลากรพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล หรอืเจา้หน้าที่เวชระเบยีนและประชาสมัพนั ธ ์
เนื่องจากผู้มารบับริการได้รบัการต้อนรบัด้วยความเป็นมิตร สามารถตอบค าถามเมื่อผู้รบับริการเกิดความสงสยั              
หรอืไม่แน่ใจในการรบับรกิารได้ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารด้วยใจ 
รวมถึงมกีารจดัอบรมอย่างต่อเนื่องให้ทัง้พนักงานเก่าและพนักงานใหม่ และมกีารปรบัปรุงอตัราบุคลากรแพทยใ์ห้มี
ความเหมาะสมมากขึน้ เช่นการเพิม่แพทยเ์ฉพาะทางในวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เป็นตน้ 

5. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ จากผลการวิจยัพบว่า ผู้ประกนัตนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน                
ระดบัปานกลางซึง่น้อยกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากการปฏบิตังิานบางจุดใช้เวลามากกว่าจุดอื่น โดยเฉพาะการรอรบัการ
ตรวจและรอรบัยา ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่าทางโรงพยาบาลควรจดัท าคลนิิกโรคเฉพาะทางของคนไข ้เช่นโรคเรื้อรงั  
กบั โรคทัว่ไป เพื่อแยกคนไขอ้อกจากกนั จะช่วยลดระยะเวลาในการท างานไดเ้พราะผู้ทีท่ างานจะเกดิความช านาญ            
ท าการนัดคนไขเ้ป็นช่วงเวลาให้มกีารกระจายของจ านวนคนไขใ้นแต่ละช่วงเวลาที่สม ่าเสมอ เพื่อลดปรมิาณคนไข้
ในช่วงรอตรวจได ้

6. ความพงึพอใจดา้นลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ จากผลการวจิยัพบว่า ผูป้ระกนัตนมคีวามพงึพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีแสดงใหเ้หน็ว่าผูร้บับรกิารใหค้วามส าคญักบัเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆภายในโรงพยาบาล 
ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรมกีารดูแลปรบัปรุง สิง่อ านวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลอยู่เสมอ 
เช่น ความสะอาดของห้องน ้า การดูแลอุณหภูมิบรเิวณที่รอตรวจและในห้องตรวจให้เยน็สบาย นอกจากนี้ควรเพิ่ ม
กจิกรรมการบรรเลงดนตรขีบักล่อมทุกวนัอาทติยด์ว้ย เพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศผ่อนคลายแก่ผูร้บับรกิาร  

7. ผูป้ระกนัตนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจดา้นบรกิารทางการแพทยแ์ตกต่าง
กนั โดยผู้ประกนัตนที่มรีายได้ 16,001 บาทขึน้ไปมคีวามพงึพอใจมากกว่ารายได้ 12,001-16,000 บาท ทัง้นี้เพราะ
ผูใ้ชบ้รกิารยิง่มรีายไดม้าก ยิง่สามารถยอมจ่ายเงนิเพื่อแรกกบับรกิารทีร่วดเรว็ เน่ืองจากเมื่อรอตามสทิธิป์ระกนัสงัคม
จะใช้เวลานานมาก แต่ในขณะเดยีวกนัก็ต้องสอดคล้องกบัคุณภาพการบรกิารที่แข่งขนักนัมากในกลุ่มโรงพยาบาล
เอกชนด้วยกนัเองที่รบับรกิารการสทิธิป์ระกนัสงัคม ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลจะต้องปรบับรกิารให้
สอดคล้องกับพื้นฐานรายได้ของผู้มารับบริการ เช่นการจัดท าโปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ราคาพิเศษในกรณีที่
ผู้รบับริการต้องการความสะดวกรวดเร็วมากการรอสทิธิป์ระกนัสงัคม เพื่อเป็นตอบสนองในผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้
แตกต่างกนั  

8. ความถีท่ีผู่ป้ระกนัตนมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจดา้นกระบวนแตกต่างกนั 
โดยผู้ประกนัตนที่มาใช้บรกิาร 3-4 ครัง้ มคีวามพอใจมากกว่าผู้ที่มาใช้บรกิาร 1-2 ครัง้ เนื่องจากการมาใช้บรกิาร
บ่อยครัง้ท าให้มคีวามคุ้นเคยต่อกระบวนการเขา้รบัการรกัษา ถงึแม้ว่ากระบวนการรกัษาด้วยสทิธิป์ระกนัสงัคมจะมี
ความล่าชา้กต็าม ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรหาจุดที่มคีวามล่าช้าที่สุดเพื่อน ามาปรบัปรุงให้ดขีึน้   
เช่น มกัพบผูใ้ชบ้รกิารรอการตรวจวดัความดนัจากพยาบาลเป็นจ านวนมาก ดงันัน้จะตอ้งตดิตัง้เครื่องตรวจวดัความดนั
แบบอตัโนมตัเิพื่อลดเวลา และยงัสามารถท าใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการทีร่วดเรว็ขึน้ 
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9. ความพงึพอใจด้านบรกิารทางการแพทย์มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองผู้ประกนัตนโครงการ
ประกนัสงัคมในทศิทางเดยีวกนั โดยผูป้ระกนัตนที่มคีวามพงึพอใจดา้นบรกิารทางการแพทยม์าก จะท าใหเ้กดิความ
จงรกัภกัดสีงู ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรมกีารพฒันาบุคลากรทางการแพทยท์ีใ่หใ้หก้ารรกัษาผูป้่วย
สทิธิประกนัสงัคม ให้ศึกษาทางแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม โดยม ิได้มุ่งเน้นแพทย์ เวชปฏิบตัิหรอืการให้บริการทาง
การแพทย์ระดบัต้นเท่านัน้ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกนัตนที่มารบับรกิารเกดิความเชื่อมัน่ในการรกัษามากขึน้ และมผีลให้
ผูป้ระกนัตนตดัสนิใจในปีถดัไปทีจ่ะเลอืกโรงพยาบาลเดมิเป็นโรงพยาบาลตามสทิธิป์ระกนัสงัคมอกีครัง้ 

10. ความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดี
ของผู้ประกนัตนโครงการประกนัสงัคมในทิศทางเดยีวกนั โดยผู้ประกนัตนที่มีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดและการประชาสมัพนัธ์มาก จะท าให้เกดิความจงรกัภกัดสีงู ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควร
เดินหน้าจัดแคมเปญในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่ อง มีการใช้เรื่องของการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ                    
มาประชาสมัพนัธค์ลนิิกเฉพาะทางต่างๆเพื่อสรา้งความน่าสนใจจนท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิการอยากหาความรูเ้พิม่เติม 
เมื่อเกดิการรบัรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แลว้จะเกดิการบอกต่อแก่ผูอ้ื่นต่อไป 

11. ความพงึพอใจดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม             
ในทศิทางเดยีวกนั โดยผู้ประกนัตนที่มคีวามพงึพอใจด้านบุคลากรมาก จะท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดสีงู ดงันัน้จงึขอ
เสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรมกีารจดัอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตน ทีม่าใช้
บรกิารกบัทางโรงพยาบาล จนพนักงานเกดิความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะท าให้เกดิความรู้และสามารถและสามารถอธบิาย              
ขอ้สงสยัใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารประกนัตนได ้เป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้ารบับรกิาร 

12. ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสงัคม
ในทศิทางเดยีวกนั โดยผูป้ระกนัตนทีม่คีวามพงึพอใจดา้นกระบวนมาก จะท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดสีงู เมื่อผูร้บับรกิาร
ไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ เช่น การลงทะเบยีนเวชระเบยีนการรอตรวจจากแพทย์ และการรอรบัยา เป็นต้น จะท าให้
ผูป้ระกนัตนมคีวามพงึพอใจ และเกดิการแนะน าผูอ้ื่นใหเ้ลอืกโรงพยาบาลแห่งน้ีเป็นโรงพยาบาลตามสทิธิป์ระกนัสงัคม
ได้ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรมกีารปรบัปรุงระบบเวบ็ไซต์ของทางโรงพยาบาลให้ผู้ประกนัตนที่
ประสงคเ์ขา้รบัการรกัษาแต่ยงัไม่เคยรกัษา ลงทะเบยีนเวชระเบยีนผ่านทางเวบ็ไซตไ์ดเ้พื่อลดขัน้ตอนการกรอกเอกสาร 
ระบบการรอตรวจจากแพทย์ควรมีการจดัเพิม่แพทย์เวรประจ ารบัผิดชอบในช่วงที่แพทย์บางเวลากลบัออกไปจาก
โรงพยาบาล และเรื่องการรอรับยาควรพัฒนาระบบยา ท าให้ระยะเวลารอยาในผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลลดลง                 
ซึง่การปรบัปรุงสิง่เหล่านี้จะท าใหผู้ป้ระกนัตนมคีวามพงึพอใจและเกดิความจงรกัภกัดสีงูขึน้ 

13. ความพงึพอใจดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองผูป้ระกนัตน
โครงการประกนัสงัคมในทศิทางเดยีวกนั โดยผูป้ระกนัตนทีม่คีวามพงึพอใจดา้นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมาก 
จะท าให้เกิดความจงรักภักดีสูง ดังนัน้จึงขอเสนอแนะว่า ทางโรงพยาบาลควรพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม                   
ใหส้ะอาด เป็นสดัสว่น ถูกสขุลกัษณะอยู่เสมอ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิาร
ในสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะ มกีารจดัการแกไ้ขเพื่อใหส้ิง่แวดลอ้มมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรส ารวจโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรฐับาล ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยการเปรยีบเทยีบ            
ความแตกต่างในการรบับรกิารการรกัษาดว้ยสทิธิป์ระกนัสงัคม เพื่อน าผลทีไ่ดม้าท าการพฒันา ปรบัปรุงการใหบ้รกิาร
ต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกนัตน 
 2. ควรศึกษาวจิยัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการให้สทิธิอ์ื่นๆ ด้วยเช่น สทิธิเงินสด หรอืสทิธปิระกนัชีวิต              
โดยไม่จ ากดัผูป้ระกนัตนเท่านัน้ 
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ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์                
อาชารุ่งโรจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน า              
ตรวจทาน และแกไ้ข อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัเป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณา
ของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้แก่อาจารย์  อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอติเวทิน และอาจารย์รสติา                
สงัขบ์ุญนาค ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั รวมถึงเป็นคณะกรรมการ            
ในการสอบสารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์  
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การอบรม และประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ที่มีค่า             
อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ 
ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัในครัง้นี้ทุกท่าน 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาวที่รักทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและ                  
เป็นก าลงัใจหลกัอนัส าคญัในการศกึษาระดบัปรญิญาโท จนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการท าวจิยัเล่มนี้ 
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