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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมของผู้ใช้บรกิารแผนกผู้ป่วยนอก 

คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ี่มาใชบ้รกิารคลนิิก
อายุรศาสตร์ทัว่ไป แผนกผูป้่วยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย
วธิ ีLSD และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

ผลการวจิยั พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพนักงานข้าราชการ รฐัวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
20,001-30,000 บาท และเคยใชบ้รกิารทัง้โรงพยาบาลรฐับาลและโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ 

ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดต่้อเดอืน และรูปแบบการใชบ้รกิารต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ 
โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ส่วนผูใ้ช้บรกิารทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมแตกต่างกนั  

ความพงึพอใจการใชบ้รกิารในภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ความพงึพอใจการใชบ้รกิาร คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was aimed to study factors affecting patients’ service usage 
behaviors at Out-Patient Department of Siriraj Hospital Special Clinic. The samples of this study were 
400 clients of Medicine Clinic in Out-Patient department at Siriraj Hospital. Questionnaires were used as 
the data collection tool. The statistics that we used for the data analysis were percentage, average, 
standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way Analysis of Variance, LSD and Pearson 
correlation.  
 The research revealed the followings the majority of the samples were female, aged between 
31-40 years old, graduated bachelor degree or higher, worked as civil servants/stated owned enterprises’ 
employees, earned monthly income between 20,001-30,000 and had experiences in both government 
hospitals and private hospitals. 

 At statistical significance level of 0.05 found that the clients with different had personal 
characteristics, including gender, education level, occupation, income and types of service usage had 
different overall and specific service usage behaviors. The clients with different age had different overall 
service usage behavior at Out-Patient Department of Siriraj Hospital Special Clinic. 

Overall satisfaction of clients toward service correlated with service usage at moderate level in 
positive direction.  
 
 Keywords: Service usage behaviors, Satisfaction, Special Clinic, Siriraj Hospital 
 
บทน า 
 จากนโยบายระบบปฏริูปราชการและระบบสุขภาพในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่9  
มแีนวทางการพฒันาสขุภาพตามแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ โดยยดึหลกัมุ่งเน้นการสรา้งสุขภาพและสรา้งระบบ
สุขภาพ มุ่งใหค้นไทยทุกคนมหีลกัประกนั ด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข และเขา้ถงึบรกิารสุขภาพทีม่คีุณภาพอย่าง
เสมอภาค ดงันัน้องคก์รทีใ่หบ้รกิารดา้นสุขภาพ ทัง้โรงพยาบาลรฐับาลและเอกชนในเมอืงไทย จงึมกีารตื่นตวัใน
การปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารใหพ้ฒันาตามแบบมาตรฐาน ทีเ่รยีกว่า Hospital Accreditation หรอืการพฒันา
คุณภาพตามแนวทางของ ISO 9002 (สทิธศิกัดิ ์พฤกษ์ปิตกิุล, 2542) เพื่อตอบสนองความต้องการและท าใหเ้กดิ
ความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ซึง่จะเหน็ไดจ้ากในปจัจุบนั โรงพยาบาลของรฐัมปีรมิาณของคนไขท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในแผนกผูป้่วยนอก

ช่วงเวลาปกตนิัน้มจี านวนมาก แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในดา้นจ านวนเจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิาร ดา้นสถานที่ รวมถงึระยะเวลา

ในการใหบ้รกิารทีเ่ปิดท าการในวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์และการใหบ้รกิารช่วงในเวลาราชการนัน้ไม่เพยีงพอกบัความ

ต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร จงึมนีโยบายขยายช่วงเวลาในการใหบ้รกิารเพิม่เตมิขึน้มาในช่วงนอกเวลาราชการ โดย

เรยีกว่า “คลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ”  

 โรงพยาบาลศริริาชเป็นโรงพยาบาลของรฐัขนาดใหญ่ทีใ่หก้ารบรกิารรกัษาพยาบาลประชาชนในทุกระดบั

โดยไม่แบ่งแยก เน้นความเป็นเลศิในระบบบรกิารสาธารณสุขทีจ่ดับรกิารทัง้ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัและควบคุม

ปญัหาทีคุ่กคามสุขภาพ รกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ รวมถงึมทีมีรกัษาทีป่ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในลกัษณะ 
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สหสาขาวชิาชพี รวมถึงมเีทคโนโลยทีางการแพทย์ที่ทนัสมยั จงึท าให้มผีู้มาใช้บรกิารเป็นจ านวนมากทัง้คลนิิก

ตรวจโรคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จากปญัหาจากการใชบ้รกิารของคนไขท้ีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น จงึท าให้

ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่ต้องการศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิารแผนกผูป้่วยนอก คลนิิกพเิศษนอก

เวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช เพื่อเป็นประโยชน์ใหห้น่วยงานไดน้ าขอ้มูลจากการวจิยัไปใชใ้นการวางกลยุทธ์

การแขง่ขนั พฒันาแนวทางและวธิกีาร รวมถงึกระบวนการในการใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นประโยชน์อย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใหม้ากทีสุ่ด ซึง่จะส่งผลใหโ้รงพยาบาลศริริาชมผีูม้าใช้

บรกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการเพิม่มากขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิาร แผนกผูป้่วยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล    

ศริริาช        

 2. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร ประกอบดว้ย 6 ดา้น คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดต่้อเดอืน และโรงพยาบาลอื่นๆ ทีเ่คยใชบ้รกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร แผนกผูป้่วย

นอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช  

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร แผนกผูป้่วยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลศริริาชในดา้นความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ดา้นการประสานงานของการบรกิาร ดา้นอธัยาศยั

และความสนใจของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นขอ้มูลที่ไดร้บัจากการบรกิาร ดา้นคุณภาพของการบรกิาร และดา้นค่าใชจ้่าย

เมื่อใช้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลศริริาช 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และโรงพยาบาลอื่นๆ 

ทีเ่คยใชบ้รกิาร  

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รบัจากการบริการ ด้านการ

ประสานงานของการบรกิาร ดา้นอธัยาศยัและความสนใจของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ดา้น
คุณภาพของการบรกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร 
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่     

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลศริริาช 

 สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 

 1. ผู้ใช้บริการที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

โรงพยาบาลอื่นๆ ที่เคยใช้บริการ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลศริริาช แตกต่างกนั    
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 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลินิกพิเศษนอกเวลา

ราชการ โรงพยาบาลศริริาช 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการรบับริการทางการแพทย์  อเดย์ และ           
แอนเดอร์สนั (Aday and Anderson, 1978) ได้กล่าวถึง การวดัความพึงพอใจของประชาชนต่อบรกิาร
รกัษาพยาบาลในสหรฐัอเมรกิา เมื่อปี 1970 ไดส้รุปถงึปจัจยัพืน้ฐาน 6 ประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ            
ของผูม้ารบับรกิารดงันี้   
 1. ความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร (Convenience) ไดแ้ก่ การใชเ้วลารอคอยใน
สถานบรกิาร และการไดร้บัการดแูลรกัษาเมื่อมคีวามตอ้งการ  

2. ความพงึพอใจต่อการประสานงานของการบรกิาร (Coordination) ไดแ้ก่ การไดร้บับรกิารทุกประเภท
ในสถานทีห่นึ่ง คอื ผูป้่วยสามารถขอรบับรกิารไดทุ้กประเภทตามความต้องการของผูป้่วย, แพทยใ์หค้วามสนใจ
สขุภาพทัง้หมดของผูป้ว่ย ไดแ้ก่ ดา้นร่างกายและดา้นจติใจ และแพทยไ์ดม้กีารตดิตามผลการรกัษา 

3. ความพงึพอใจต่ออธัยาศยัและความสนใจของผู้ใหบ้รกิาร (Courtesy) ได้แก่ การแสดงอธัยาศยั 
ท่าทางทีด่ ีเป็นกนัเองของผูใ้หบ้รกิารและแสดงความสนใจห่วงใยต่อผูป้ว่ย  

4. ความพงึพอใจต่อขอ้มูลทีไ่ดร้บัการบรกิาร (Medical Information) ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสาเหตุ
ความเจบ็ปว่ย และการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาผูป้ว่ย เช่น การปฏบิตัตินของผูป้ว่ย การใชย้า  

5. ความพงึพอใจต่อคุณภาพของบรกิาร (Quality of Care) ไดแ้ก่ คุณภาพของการดูแลทัง้หมดทีผู่ป้่วย
ไดร้บัในทรรศนะของผูป้ว่ยทีม่ต่ีอบรกิารของสถานพยาบาล  

6. ความพงึพอใจต่อค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร (Out-of-pocket-Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีผู่ป้่วยจ่ายไป
กบัการรกัษาความเจบ็ปว่ย  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมการคน้หา 
การซือ้ การใชก้ารประเมนิผล การทิง้ผลติภณัฑ ์และการบรกิารทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของเขา (Schiffman, & Kanuk, 1997)  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยให้
นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาดทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

ค าถาม 7 ค าถามทีน่ิยมใชค้น้หาลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 7 
ประการ หรอื 7 Qs มดีงันี้ 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ค าตอบทีต่้องการทราบ คอื ลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) เช่น ลกัษณะประชากร, ภูมศิาสตร,์ จติวทิยา, พฤตกิรรมศาสตร ์  

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (Who does the consumer buy?) ค าตอบทีต่้องการทราบ คอื สิง่ทีผู่บ้รโิภค        
ต้องการซือ้ (Objects) เช่น ต้องการคุณสมบตัิ หรอื องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ และความแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่
แขง่ขนั (Competitive Differentiation) 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy) ค าตอบทีต่้องการทราบ คอื วตัถุประสงคใ์น 
การซือ้ (Objective) ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อบรโิภคความต้องการของเขา ดา้นร่างกายและดา้นจติวทิยา ซึง่ต้อง
ศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้  
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4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?) ค าตอบทีต่้องการทราบคอื 
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ยผูร้เิริม่ ผูม้อีทิธพิล ผูต้ดัสนิใจ  
ผูซ้ือ้ ผูใ้ช ้

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy?) ค าตอบทีต่้องการทราบ คอื โอกาสในการซือ้ 
(Occasions) เช่น ช่วงเดอืนใดของปี หรอืช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของวนั โอกาส
พเิศษ หรอืเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?) ค าตอบทีต่้องการทราบ คอื ช่องทาง หรอื 
แหล่ง (Outlets) ทีผู่บ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์าเกต็ รา้นขายของช า 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) ค าตอบทีต่้องการทราบ คอื ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ (Operations) ประกอบดว้ยการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ 
ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีม่าใชบ้รกิารคลนิิกโรคทัว่ไป (คลนิิกอายุรศาสตร์
ทัว่ไป) แผนกผู้ป่วยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จงึค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาจ านวน 395 
ตวัอย่าง ผูว้จิยัขอเพิม่เป็น 400 ตวัอย่าง การเลอืกเกบ็ตวัอย่างนี้จะใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม ซึง่งานวจิยันี้ไดก้ าหนดสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถาม คอื บรเิวณ
แผนกผูป้ว่ยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลศริริาช      
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงันี้  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และโรงพยาบาลอื่นๆทีเ่คยใชบ้รกิาร จ านวน 6 ขอ้ เป็นแบบก าหนดใหเ้ลอืกตอบ 
(Check List) โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) และขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั 
(Ordinal Scale) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลา
ราชการของโรงพยาบาลศริริาช ได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รบัจากการบรกิาร ด้านการประสานงานของการ
บรกิาร ดา้นอธัยาศยัและความสนใจของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ดา้นคุณภาพของการบรกิาร 
และดา้นค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร มคี าถามจ านวน 15 ขอ้ เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั 
 ตอนท่ี 3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอก คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลศริริาช 
มคี าถามจ านวน 14 ขอ้ เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั 
 การวเิคราะหข์อ้มลู เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัได้
ท าการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิีใ่ช ้คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์หาความ
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แตกต่าง โดยใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ ์โดยใช้
สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มกีารศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีนักงานขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
และเคยใชบ้รกิารทัง้โรงพยาบาลรฐับาลและโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ  

2. ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  
    2.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล  

ศริริาช โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
    2.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล  

ศริริาช โดยรวมแตกต่างกนั  
    2.3 ผูใ้ชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั   
    2.4 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล 

ศริริาช โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั   
    2.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั   
    2.6 ผู้ใช้บรกิารที่มรีูปแบบการใช้บรกิารต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลา

ราชการ โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั   
3. ความพงึพอใจด้านความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
4. ความพงึพอใจดา้นการประสานงานของการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก

พเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั             
5. ความพงึพอใจดา้นอธัยาศยัและความสนใจของผูใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
6. ความพงึพอใจดา้นขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก

พเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  
7. ความพงึพอใจด้านคุณภาพของการบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกพเิศษ

นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
8. ความพงึพอใจดา้นค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอก

เวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 9. ความพงึพอใจการใชบ้รกิารในภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอก
เวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
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สรปุและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีเคยใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั จากการทดสอบความแตกต่าง พบว่า  

ผลความแตกต่างในด้านเพศ พบว่า ผู้ใช้บรกิารเพศหญิงจะมคีวามคดิเหน็ต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิาร
คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช สงูกว่า ผูใ้ชบ้รกิารเพศชาย ทัง้นี้เนื่องจาก เพศหญงิเป็นเพศที่
ใสใ่จดแูลสขุภาพมากกว่าเพศชาย และเพศชายเป็นเพศทีส่ขุภาพแขง็แรงกว่าเพศหญงิ ท าใหเ้พศหญงิใส่ใจ กงัวล 
และเขา้มาปรกึษา รบัการรกัษาเรว็กว่าเพศชาย ส าหรบัเพศชายคดิว่า ตนเองมรี่างกายแขง็แรง จงึไม่จ าเป็นต้อง
เขา้รบัการปรกึษา สามารถหายารบัประทานเองได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวสั ฉัตรไชยสทิธกิุล (จริวสั 
ฉัตรไชยสทิธกิุล, 2535) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนทีเ่ขา้มารบับรกิารในโรงพยาบาลต ารวจ  
พบว่า เพศหญงิมคีวามสนใจทีจ่ะมาขอรบับรกิารทางการแพทยม์ากกว่าเพศชาย    

ผลความแตกต่างในด้านอายุ พบว่า ผูใ้ช้บรกิาร อายุ 21–30 ปี และ อายุ 31–40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ต ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิาร อายุ 41–50 ปี และ 
อายุมากกว่า 50 ปี ซึง่อาจเน่ืองมาจากการทีอ่ายุมากขึน้ กม็กัจะมคีวามเจบ็ปว่ยตามมา ท าใหผู้ท้ีม่อีายุมาก จะไป
โรงพยาบาลบ่อยครัง้ จนกระทัง่เกดิเป็นความคุน้เคย หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุมาก อาจจะเป็นผูท้ีไ่ม่ไดท้ างานแลว้ 
และสามารถลางานได้ โดยที่ไม่ต้องรีบร้อน เมื่อมาพบกบัการรอคอยในการรบับริการที่มีผู้มาใช้บริการอย่าง
หนาแน่น จงึไม่รูส้กึผดิหวงัเท่ากบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอบ็เดลลาและลวีายร์ 
(Abdellah and Levine, 1957) ไดศ้กึษาพบว่า ผู้ป่วยทีม่อีายุมากขึน้ จะมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารทาง
การแพทยม์ากกว่าผูป้ว่ยทีม่อีายุน้อย และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุยี ์พงพทิกัษ์เมธา (สรุยี ์พงพทิกัษ์เมธา, 
2547) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจโดยรวม ความจงรกัภกัด ีการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของแผนกผูป้่วยนอก 
โรงพยาบาลศริริาช ผลการวจิยั พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั โดย
ผูท้ีม่อีายุมากกว่า จะมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุน้อยกว่า   

3.3 ผลความแตกต่างในดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป จะมี
ความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช สงูกว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี ทัง้นี้เป็น เพราะการศกึษามสี่วนให้คนมีความคดิ มีเหตุผล รวมถึงช่วย
เสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ และทศันคต ิท าใหผู้ท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าจะมคีวามระแวดระวงัเกีย่วกบัเรื่องการป้องกนั
และการรกัษาสุขภาพ รวมถงึปญัหาสุขภาพทีจ่ะตามมา มากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัต ่ากว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของฮุลการ ์(Hulka, 1971) ทีพ่บว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามพงึพอใจต่อความสามารถของแพทยแ์ละ
ท่าทขีองแพทยท์ีป่ฏบิตัต่ิอผูป้ว่ยมากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า      

3.4 ผลความแตกต่างในดา้นอาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นพนกังานขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ จะมคีวามคดิ
เหน็ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช สงูกว่า ผูใ้ชบ้รกิารเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน ธุรกจิสว่นตวั คา้ขาย นกัเรยีนนิสติ นกัศกึษา และ อาชพีอสิระ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัทนา 
เจยีมเจตจรูญ (สนัทนา เจยีมเจตจรูญ, 2539) ทีพ่บว่า อาชพีของผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อ
งานบรกิาร    

3.5 ผลความแตกต่างในด้านรายได้ต่อเดอืน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จะมคีวามคดิเหน็ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล      
ศริริาช ต ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 
บาท และ 40,001 บาทขึน้ไป และผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
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20,001-30,000 บาท รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท จะมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช ต ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 
เนื่องจากการใช้บริการที่คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าการใช้บรกิารคลินิกในเวลา
ราชการทัว่ไป ท าให้ผู้มีรายได้สูงกว่า จะมีความพอใจและเต็มใจที่จะไปใช้บริการมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
 3.6 ผลความแตกต่างในดา้นรปูแบบการใชบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐับาลแห่ง
อื่นๆ จะมคีวามคดิเหน็ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารคลินิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาช  สูงกว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ และโรงพยาบาลรฐับาลและโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ  และ
ต ่ากว่าผู้ใช้บรกิารที่โรงพยาบาลศริริาชเพยีงแห่งเดยีว อาจเนื่องมาจากการให้บรกิารของโรงพยาบาลรฐับาลมี
ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการมาใชบ้รกิาร เช่น ค่าใช้จ่ายถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลศริริาช ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นความเชีย่วชาญของแพทย ์และเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษา จงึอาจท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพอใจทีจ่ะมารบัการรกัษามากกว่าโรงพยาบาลเอกชน 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช จากการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า  

ความพงึพอใจการใชบ้รกิารคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศริริาชในภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัปานกลาง กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ในดา้นลกัษณะการใชบ้รกิารในระดบัสงูสุด เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า      

ความพงึพอใจทางดา้นการประสานงานของการบรกิาร ดา้นอธัยาศยัและความสนใจของผูใ้หบ้รกิาร ดา้น
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร และดา้นคุณภาพของการบรกิาร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
ค่อนข้างต ่ า กับพฤติกรรมการใช้บริการ แต่ความพึงพอใจในด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ในดา้นเหตุผลหลกัทีม่าใชบ้รกิารในระดบัสงูสุด ถอืว่า
เป็นด้านที่มคี่าความสมัพนัธ์สงูกว่าด้านอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ อเดย์ และแอนเดอรส์นั (Aday and 
Anderson, 1978) ทีก่ล่าวถงึ เรื่องความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ซึง่ไดแ้ก่ การใชเ้วลารอ
คอยในสถานบรกิาร รวมถงึการไดร้บัการดแูลรกัษาเมื่อมคีวามตอ้งการ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณฑริา 
สนัตภิาพมณฑล (มณฑริา สนัตภิาพมณฑล, 2546) ทีพ่บว่า ผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลยนัฮ ีมคีวามพงึพอใจใน
การใหบ้รกิารทัง้ 7 ดา้น (7Ps) อยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสงู และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร    
   
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1. จากการศกึษา พบว่า ถ้าผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่มลีกัษณะส่วนบุคคล คอื เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 
31-40 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีนักงานขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ มรีายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และเคยใชบ้รกิารทัง้โรงพยาบาลรฐับาลและโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆ มากทีสุ่ด 
ทางโรงพยาบาลควรจะวางกลยุทธใ์นเรื่องต่างๆ เช่น  

- ในเพศชาย เห็นได้ว่ายงัเป็นกลุ่มที่มาใช้บริการน้อยกว่าในเพศหญิง ทางโรงพยาบาลจึงต้องให้
ความส าคญัในเรื่องการเพิม่การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพในกลุ่มของผูใ้ชบ้รกิารเพศชาย เช่น การจดัท า Man Health 
Corner มกีารบรกิารเฉพาะกลุ่มผูช้ายและเน้นเรื่องความแขง็แรงควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสุขภาพ กจ็ะท าใหเ้พิม่
กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารเพศชายไดม้ากขึน้  

- ในเพศหญงิ จะเหน็ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นระดบัพนักงานรวมถงึเป็นเพศหญงิ ทางโรงพยาบาล
จงึสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดน้ี้มาปรบักลยุทธก์ารใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัผูใ้ช้บรกิารซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงาน  เช่น 
การจดัใหม้โีปรแกรมตรวจมะเรง็เตา้นมในหญงิทีม่อีายุ 30 ปีขึน้ไป เพื่อเป็นการมอบโปรแกรมสุขภาพทีด่ ีและยงั
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เป็นโปรแกรมทีต่อบสนองความต้องการด้านสุขภาพของพนักงานอกีด้วย รวมถงึมกีารบรกิารเฉพาะกลุ่มผูห้ญิง
และเน้นเรื่องความสวยงามสอดแทรกไปกบัการดแูลรกัษาสขุภาพ เพราะผูห้ญงิทุกคนจะใหค้วามสนใจเรื่องการให้
การบรกิารทางดา้นสุขภาพที่ท าใหเ้กดิความสวยงามควบคู่กนัไป กจ็ะท าใหเ้พิม่กลุ่มผู้ใชบ้รกิารเพศหญงิและมี
ความพงึพอใจมากขึน้    

- ในกลุ่มผูส้งูอายุ มผีูม้าใชบ้รกิารค่อนขา้งมาก ทางโรงพยาบาลจงึควรพฒันาการใหบ้รกิาร รวมถงึวาง
กลยุทธใ์นดา้นการบรกิารทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้เกดิความพงึพอใจมากขึน้ เช่น การท าป้ายบอกทางต่างๆ ใหม้ี
ขนาดใหญ่ เขา้ใจง่ายและชดัเจนขึ้น เพื่อเพิม่ความสะดวกให้กบักลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงกระบวนการดูแลของ
บุคลากรทางการแพทย ์ในการใหค้ าอธบิายอย่างละเอยีด การดแูลทีแ่สดงออกดว้ยความอ่อนโยน และการใหค้วาม
ช่วยเหลอืจากเจา้หน้าทีใ่นทุกๆ ดา้น เมื่อกลุ่มผูส้งูอายุมาใชบ้รกิาร     

- ในกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน ทางโรงพยาบาลสามารถพฒันาการบรกิารใหจ้งูใจผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มนี้ใหม้า
ใชบ้รกิารและเกดิความพงึพอใจมากขึน้ เช่น การขยายเวลาในการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ เพื่อรองรบัผูท้ีเ่ลกิงานเยน็ไดม้ี
โอกาสมาใช้บรกิาร หรอืจดัท าโปรแกรมเกี่ยวกบัสุขภาพต่างๆ ทีม่กีารใหบ้รกิารทีเ่หนือความคาดหมายในทุกๆ
ดา้น โดยเฉพาะการบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ในเรื่องการดูแลรกัษา การเพิม่บุคลากรทาง
การแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้ เช่น การตรวจสขุภาพ
ประจ าปี และการตรวจสขุภาพก่อนแต่งงาน   

2. จากการศึกษา พบว่า ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารในด้านความสะดวกที่ได้รบัจากการบรกิารมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร สงูกว่าในทุกๆ ดา้น ดงันัน้เพื่อเป็นการตอกย ้าถงึภาพลกัษณ์ทีด่แีละท า
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไว้ใจที่จะมารับการรกัษากบัทางโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลควรจะท าการ
พฒันาการใหบ้รกิารทางดา้นความสะดวกทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป โดยในเรื่องของเวลาทีใ่ชใ้นการรอ
คอยเพื่อรบับรกิาร ยงัมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ซึง่ควรจะมกีารปรบัปรุงในเรื่องของระยะเวลาในการรอรบั
การตรวจรกัษาจากแพทย์ ดงันัน้ทางโรงพยาบาลอาจต้องเพิม่จ านวนแพทยท์ีท่ าการตรวจรกัษาใหม้ากขึน้หรอืมี
แพทย์เวรส ารองในกรณีทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ในการบรกิาร สามารถตรวจ
วนิิจฉยัไดอ้ย่างต่อเนื่อง และผูท้ีร่บัผดิชอบกลุ่มแพทย ์กจ็ะตอ้งมกีารก าหนดมาตรการใหแ้พทยอ์อกตรวจตรงตาม
เวลา เพื่อที่จะไดเ้ป็นไปตามควินัดของผู้ใช้บรกิาร และถ้าแกไ้ขปญัหาในเรื่องน้ีได้ กจ็ะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุด 
เพราะผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ยงัมีความคดิเหน็ว่าทางคลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของทางโรงพยาบาลศริริาชยงัมี
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารมากอยู่พอสมควร แต่กย็งัมจี านวนน้อยกว่าคลนิิกในเวลาราชการ ซึง่การปรบัปรุงเหล่านี้จะเป็น
สว่นหนึ่งทีจ่ะน ามาซึง่การสรา้งความจงรกัภกัดใีหเ้กดิขึน้และเป็นการรกัษาลกูคา้ไวไ้ดอ้กีดว้ย      
 3. จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านการประสานงานของการบริการมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่ในดา้นของการไดร้บัความช่วยเหลอืจากเจา้หน้าที่
นัน้ ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงมคีวามพงึพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ ฉะนัน้ทางโรงพยาบาลจงึควรท าการพฒันาการใหบ้รกิาร
ของเจา้หน้าที ่คอื ควรมกีารจดัเตรยีมเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามพรอ้มต่อการใหบ้รกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง และตวัของเจา้หน้าทีเ่องกจ็ะต้องมคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร
อยู่เสมอ โดยอาจจะจูงใจเจ้าหน้าที่โดยการให้รางวลัหรอืให้ค าชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตัิงานด ีให้เกิดขวญัและ
ก าลงัใจทีจ่ะปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพ เพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ    
 4. จากการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นอธัยาศยัและความสนใจของผู้ ใหบ้รกิารมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่ในดา้นของความเตม็ใจและความกระตอืรอืรน้ของ
เจา้หน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร และตอบขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่างๆ ผูใ้ชบ้รกิารยงัมคีวามพงึพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ 
ทางโรงพยาบาลจงึควรจดัให้บุคลากรทุกท่านไดร้บัการอบรมเทคนิคในการบรกิารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคน
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บรกิารดว้ยใจ ไม่ไดบ้รกิารเพยีงเพราะท าตามหน้าที ่แต่มกีารใหบ้รกิารทีอ่อกมาจากใจทีอ่ยากจะช่วยเหลอื จะท า
ให้เป็นการบรกิารที่มปีระสทิธภิาพที่ส่งตรงกบัผู้ใช้บรกิารได้เกดิความพงึพอใจสูงสุดในการมาใช้บรกิาร รวมถึง
สง่ผลท าใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รเป็นไปในทางทีด่วี่ามกีารสง่มอบการบรกิารทีม่คีุณภาพใหแ้ก่ผูท้ีม่าใชบ้รกิารใน
ทุกขัน้ตอนและทุกครัง้ของการมาใชบ้รกิาร และจะตอ้งมกีารสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกท่านไดม้โีอกาสเพิม่พนูความรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการท างานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อน าเอาความรูท้ีไ่ดน้ัน้มาตอบขอ้สงสยัต่างๆ 
ของผูท้ีม่าใชบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน         
 5. จากการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บริการในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งในด้านการให้ค าแนะน าในด้านอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสมต่อโรคต่างๆ ผูใ้ชบ้รกิารยงัมคีวามพงึพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจงึควรจดัอบรม เพิม่เตมิ
ความรูใ้หก้บัเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัเรื่องอาหารและโภชนาการใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถแนะน าและใหข้อ้มูล
แก่ผูท้ีม่าใชบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเกดิขอ้ผดิพลาดน้อยทีส่ดุ เพื่อความปลอดภยัของผูท้ีม่าใชบ้รกิาร ซึง่เป็นสิง่
ทีท่างโรงพยาบาลตอ้งเน้นย ้าและใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก         
 6. จากการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นคุณภาพของการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่ในดา้นความพอเพยีงของแพทยแ์ละพยาบาลทีท่ าการรกัษาในแต่
ละครัง้ต่อผูป้่วย 1 ราย ผูใ้ชบ้รกิารยงัมคีวามพงึพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ ฉะนัน้ทางโรงพยาบาลจงึควรจดัเตรยีม
แพทยแ์ละพยาบาลทีม่คีวามช านาญในการรกัษาใหม้จี านวนทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีม่จี านวน
มาก หรอือาจจะท าการก าหนดยอดของผู้ทีม่าใชบ้รกิารทีจ่ะรบัไดใ้นแต่ละวนั เพื่อทีจ่ านวนผูท้ี่มาใชบ้รกิารจะได้
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารในแต่ละวนั ถา้วนัไหนยอดทีจ่ะรบัเตม็ถงึก าหนดสงูสดุแลว้ กจ็ะไม่รบัเพิม่วนันัน้อกี จะให้
เลื่อนมาใชบ้รกิารในวนัอื่นทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่เยอะแทน ซึง่จะท าใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในดา้นคุณภาพ
ของการบรกิารมากขึน้  
 7. จากการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่ในดา้นราคาค่ายาและเวชภณัฑข์องโรงพยาบาล ผู้ใชบ้รกิารยงัมี
ความพงึพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ ซึง่ทางโรงพยาบาลอาจจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้หน็ถงึขอ้ด ีซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ทางโรงพยาบาลเอกชน ค่ายาของทางคลินิกพเิศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิรริาชกย็งัมีราคาที่ต ่ากว่า 
รวมถึงในส่วนของผู้ใช้บริการที่เป็นขา้ราชการก็ยงัสามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ส่วนหนึ่งอีกด้วย และทาง
โรงพยาบาลกจ็ะตอ้งมกีารปรบักลยุทธท์ีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ดถ้งึความคุม้ค่าของผลการรกัษากบัราคาค่ายาและ
เวชภณัฑท์ีเ่สยีไป เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความมัน่ใจและพงึพอใจทีจ่ะมารบัการรกัษากบัทางโรงพยาบาลต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาในคลนิิกอายุรศาสตรท์ัว่ไปเท่านัน้ จงึควรมกีารศกึษาถงึความพงึพอใจ
และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารในคลนิิกอื่นๆ เพิม่เตมิด้วย เนื่องจากในแต่ละคลนิิกมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในเรื่อง
ของสถานทีแ่ละจ านวนของผูท้ีม่าใชบ้รกิาร เพื่อทีจ่ะไดน้ าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบกนั โดยใหผู้บ้รหิารไดท้ราบ
ถงึขอ้ด-ีขอ้เสยีของคลนิิกต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของทางโรงพยาบาล
ใหด้ขีึน้เรื่อยๆ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุ   
 2. ในกรณีทีม่ผีู้สนใจศกึษาต่อไปในอนาคต ผูศ้กึษาขอเสนอแนะว่า ควรจะศกึษาถงึอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล รวมถงึอุปสรรคในการใหบ้รกิาร ว่าควรมมีาตรการหรอืนโยบายในการจดัการกบั
ปญัหาและอุปสรรคอย่างไร   
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 3. งานวจิยัชิน้นี้เป็นการท าวิจยัเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ควรท าการวจิยัอย่างต่อเนื่อง เพราะ
โรงพยาบาลศริริาชไดใ้หค้วามส าคญัและสนบัสนุนในเรื่องการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่องอยู่
แลว้ ดงันัน้กจ็ะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการใหก้ารบรกิารทีม่คุีณภาพ ทัง้ดา้นคุณภาพและความปลอดภยั ซึง่จะ
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุและ และมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง   
 4. การวจิยัครัง้ต่อไป ควรจะมกีารเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจโดยรวมของผูท้ีม่าใชบ้รกิารแผนก
ผูป้ว่ยนอกเวลาราชการกบัทางโรงพยาบาลอื่นๆ ทีด่ าเนินธุรกจิในรูปแบบเดยีวกนั เพื่อใหท้ราบถงึความต้องการ
ของผูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดร้บัจากโรงพยาบาลอื่นๆ 
 5. หากมกีารขยายตวัของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไป ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ 
เพิม่เตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั    
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารย์
ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้ใหค้ าปรกึษา แนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ รวมไปถงึ อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค และอาจารย์นาฏอนงค ์
นามบุดด ีทีไ่ดก้รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม รวมถงึใหค้ าแนะน าขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัผูว้จิยั ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทา่น
เป็นอย่างสงู ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการใชส้ถานทีใ่น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวมถงึเป็นหวัขอ้ในการท าวจิยัในครัง้นี้ดว้ย รวมถึงผูใ้ชบ้รกิารแผนกผู้ป่วยนอก คลนิิก
พเิศษนอกเวลาราชการ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม  

คุณค่าและประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบคุณงามความดทีัง้หลายทัง้ปวงให้แก่
บุพการ ีและครอบครวั ผูซ้ึง่ใหค้วามรกั ความอบอุ่น จนท าใหผู้ว้จิยัสามารถประสบความส าเรจ็ในการศกึษาไดต้าม
ความคาดหวงั 

ผูว้จิยัหวงัว่า สารนิพนธฉ์บบันี้จะเป็นแนวทางหนึ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลทีจ่ะน าขอ้มูลไปเป็น
แนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงการบรกิารของตนใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนองต่อความต้องการของผูท้ีม่า
ใชบ้รกิารมากขึน้ ถา้หากมขีอ้มลูผดิพลาดใด ผูว้จิยัขอน้อมรบัดว้ยความเตม็ใจ 
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