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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจและพฤตกิรรมของผู้รบับรกิารต่อการใชบ้รกิาร

ทางการแพทย ์ โรงพยาบาลสริโิรจน์ จงัหวดัภูเกต็ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืคนไทยทีใ่ชบ้รกิารดา้น

การแพทยใ์นจงัหวดัภเูกต็โดยเลอืกใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัภเูกต็ ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง

แบบเจาะจง จากนัน้จงึทาํการสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก จาํนวน 388 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอก

แบบสอบถามเอง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สาํเรจ็รปู  

ผลการศกึษาวจิยัพบวา่  

 1. ผูม้ารบับรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีม่อีายรุะหว่าง 41-50 ปี มี

สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 12,244 – 20,168 

บาท และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น 

2. พฤตกิรรมผูร้บับรกิารต่อการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ ดา้นปจัจยัทีผู่ร้บับรกิาร

ตดัสนิใจเขา้รบับรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกสถานทีต่ัง้

สะดวกในการเดินทางมารบับริการ ด้านการรบัข่าวสารเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสริิโรจน์ของ

ผู้รบับรกิาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบัข่าวสารจากเพื่อน/ครอบครวั ด้านประเภทของบรกิารทาง

การแพทย์ที่ผู้รบับริการมาใช้บรกิารที่โรงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบับรกิารตรวจ

สุขภาพ ด้านค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่าค่าใชจ้่ายเฉลีย่คอื 1,213.79 

บาท  ด้านพฤตกิรรมของผูร้บับรกิารในการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัมาใช้บรกิาร เน่ืองจากมคี่าเฉลี่ยพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทย์

เทา่กบั 3.52 หมายความวา่ผูร้บับรกิารจะกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์   
1
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3. ความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการใช้บรกิารทางการแพทย์ทีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ในทกุดา้น โดยมคีวามพงึพอใจ

มากทีส่ดุในดา้นคุณภาพของบรกิาร รองลงมาในดา้นคา่ใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร ดา้นความพงึพอใจต่อความสะดวกที่

ไดร้บัจากการบรกิาร ดา้นความพงึพอใจต่อการประสานงานของบรกิาร ดา้นความพงึพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจ

ต่อผูร้บับรกิาร และดา้นความพงึพอใจต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารตามลาํดบั   

 4. ผูร้บับรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ทีม่รีะดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริิโรจน์แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคัญ             

ทางสถติ ิ0.01  

 5. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ดา้นความพงึพอใจต่อการประสานงานของบรกิาร ดา้น

ความพงึพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจต่อผูร้บับรกิาร ดา้นความพงึพอใจต่อขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิาร และดา้น

ความพึงพอใจต่อค่าใช่จ่ายเมื่อใช้บริการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการทางการแพทย์ที่

โรงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทาง

เดยีวกนั ในขณะทีด่า้นความพงึพอใจต่อคุณภาพของบรกิาร ในหวัขอ้คุณภาพของการบรกิารรกัษาพยาบาล และ

ขอ้คุณภาพของแพทย ์พยาบาลทีใ่หบ้รกิารรกัษาพยาบาล มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

ในทศิทางเดยีวกนั ยกเวน้หวัขอ้คุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า  

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ บรกิารทางการแพทย ์โรงพยาบาลสริโิรจน์ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study Satisfaction and Behavior of the Clients on Medical 

Services of Siriroj Hospital, Phuket Province. The respondents are 388 clients who used medical 

services at Siriroj Hospital, Phuket Province. The respondents were asked to fill out the questionnaires 

by themselves while the sampling technique is convenience sampling.  

 The descriptive statistics presented were frequency, mean and standard deviation. The 

inferential statistics were employed One-Way Analysis of Variance including multiple comparison of Least 

Significant Difference and Dunnett’s T3. Moreover, Pearson product moment correlation coefficient was 

utilized to explain the relationship analysis.     

The results of the research are as follows:  

 1. Most of the clients who used medical services of Siriroj hospital are female, age 41-50 years 

old, married / living together, held bachelor degree or equivalent, earned Baht 12,244 – 20,168 per 

month and employed as private officer / employee.    

2. In terms of behavior of the clients on medical services of Siriroj hospital, the main reason why 

the clients choose to use the medical services of Siriroj hospital is convenient location of the hospital. 

The clients receive news and information of Siriroj hospital mainly from friends / relatives. Most of the 
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clients took medical check – up service. The average medical expenses of Siriroj hospital is Baht 

1,213.79. Most of the clients will come back to use the medical services of Siriroj hospital. 

3. The clients of Siriroj hospital are satisfied in medical services in all aspects especially in 

service quality, followed by medical expenses, convenience of service,  

co-ordination of service, courtesy and receiving medical information, respectively.     

 4. The clients who have different income and education level have different behavior to come 

back to use the medical services of Siriroj hospital at statistical significance level of 0.01.  

 5. Satisfaction of the clients on medical services of Siriroj hospital in the five aspects which are 

convenience of service, co-ordination of service, courtesy, receiving medical information and medical 

expenses are positively moderate related to behavior to come back to use the medical services of Siriroj 

hospital at statistical significance level of 0.01. The service quality consists of quality of medical services, 

quality of doctor and nurse and quality of equipments and tools. All of them is positively related to 

behavior to come back to use the medical services of Siriroj hospital at statistical significance level of 

0.01 but quality of medical services and quality of doctor and nurse are positively moderate related while 

quality of equipments and tools are positively low related to behavior.   

 

Keywords: SATISFACTION, MEDICAL SERVICES, SIRIROJ HOSPITAL  
 

บทนํา 

ธุรกจิเกีย่วกบัสุขภาพ (Health Care) รวมทัง้ธุรกจิโรงพยาบาลเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ใีน

ระยะยาวเน่ืองจากประชากรของโลกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทําให้ปริมาณความต้องการบริการทางสุขภาพและ

การแพทยเ์พิม่มากขึน้ไปในทศิทางเดยีวกบัการเพิม่ของประชากรในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) องคก์ารอนามยัโลก 

(WHO)คาดวา่ประชากรของโลกจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 9,300 ลา้นคนหรอืเพิม่ขึน้จากปจัจบุนัประมาณรอ้ยละ 40 

โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี WHO คาดการณ์วา่จะมจีาํนวนประชากรสงูถงึ 5,400 ลา้นคนนอกจากน้ียงัคาดการณ์

ว่าในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) ผูส้งูวยัทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจะมจีํานวนถงึ 2,000 ลา้นคนคดิเป็น 21% ของ

ประชากรโลกเมื่อจํานวนประชากรโลกเพิม่สงูขึน้โดยเฉพาะการเพิม่สูงขึน้ของจํานวนประชากรผูสู้งอายุส่งผลให้

ความตอ้งการบรกิารทางการแพทยเ์พิม่สงูขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รบับรกิารต่อการใช้บรกิารทางการแพทย์ ที่มคีวามสมัพนัธต์่อ

พฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทย ์

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูร้บับรกิารต่อการใช้บรกิารทางการแพทย ์จําแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี  
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจต่อบริการทางการแพทย ์

การใชบ้รกิารทางการแพทยน์ัน้มปีจัจยัสาํคญัทีจ่ะเป็นดชันีชีว้ดัผลติผลจากการใชบ้รกิารของประชาชน

ไดป้จัจยัหน่ึงกค็อืความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารนัน่เอง 

อเดยแ์ละแอนเดอรเ์ซน (Aday and Andersen. 1975: 52-80; อา้งถงึใน ลลดิา ขุนทอง. 2550:64) ได้

ชีใ้หเ้หน็ถงึพืน้ฐาน 6 ประการทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจของผูป้ว่ยกบัการรกัษาพยาบาลและความรูส้กึทีผู่ป้ว่ยไดร้บั

จากการบรกิารเป็นสิง่ทีจ่ะประเมนิระบบบรกิารทางการแพทย ์

ความพงึพอใจต่อบรกิาร (Consumer satisfaction) คอืความพงึพอใจของผูป้ว่ยทัง้ 6 ประการคอื 

1. ความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร (Convenience) ซึง่แยกออกเป็น 

  1.1) การใชเ้วลาคอยในสถานบรกิาร (Office waiting time) 

1.2) การไดร้บัการรกัษาดแูลเมือ่มคีวามตอ้งการ (Availability of care whenneed) 

1.3) ความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัในสถานบรกิาร (Base of getting to care) 

2. ความพงึพอใจต่อการประสานงานของบรกิาร (Co-ordination) แบง่เป็น 

2.1) การไดร้บับรกิารทกุประเภทในสถานทีห่น่ึงคอืผูป้่วยสามารถรอรบับรกิารไดทุ้กประเภทตามความ

ตอ้งการของผูป้ว่ย (Getting all needs met at one place) 

2.2) แพทยใ์หค้วามสนใจสขุภาพทัง้หมดของผูป้่วย (Concern of Doctor foroverall health) ไดแ้ก่ดา้น

ร่างกายและจติใจ 

2.3) แพทยไ์ดม้กีารตดิตามผลการรกัษา (Follow up care) 

3. ความพงึพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจต่อผูบ้รกิาร (Courtesy) ไดแ้ก่การแสดงอธัยาศยัท่าทางทีด่เีป็น

กนัเองของผูบ้รกิารและแสดงความสนใจห่วงใยต่อผูป้ว่ย 

4. ความพงึพอใจต่อขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผู้ใหบ้รกิาร (Medical Information) คอืการใหข้อ้มูลเกีย่วกบั

สาเหตุการเจบ็ปว่ย (Information about treatment) ไดแ้ก่การปฏบิตัตินในขณะเจบ็ปว่ยการใหย้า 

5. ความพงึพอใจต่อคุณภาพของบรกิาร (Service Quality) ไดแ้ก่คุณภาพของการดูแลทัง้หมดทีผู่ป้่วย

ไดร้บัตามทศันคตขิองผูป้ว่ยทีม่ต่ีอโรงพยาบาล 

6. ความพงึพอใจต่อค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร (Out of pocket costs) ไดแ้ก่คา่ใชจ้า่ยต่างๆทีผู่ป้่วยจ่ายไป

กบัการรกัษาความเจบ็ปว่ย 

เพนซานสกรี์และโทมสั (Penchansky and Thomas. 1981: 127-40; อา้งถึงใน ลลดิา ขุนทอง. 

2550:65) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยโ์ดยสรุปจาํแนกเป็น 4ประเภทคอื 

1. ความพอเพยีงของบรกิารทีม่อียู่ (Availability) คอืความพอเพยีงระหว่างการบรกิารทีม่อียู่กบัความ

ตอ้งการของผูป้ว่ย 

2. การเขา้ถงึแหล่งบรกิาร (Accessibility) คอืความสามารถทีจ่ะไปใชแ้หล่งบรกิารทีม่อียูไ่ดอ้ย่างสะดวก

โดยคาํนึงถงึลกัษณะทีต่ัง้ของสถานบรกิารและการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร 

3. ความสะดวกและสิง่อานวยความสะดวกของสถานบรกิาร (Accommodation) ไดแ้ก่แหล่งบรกิารที่

ผูป้ว่ยนอกรบัว่าใหค้วามสะดวกและมสีิง่อาํนวยความสะดวกเมื่อไปใชบ้รกิาร 

4. ความสามารถของผูป้ว่ยในการทีจ่ะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสาหรบับรกิารทีไ่ดร้บั(Affordability) การยอมรบั

คณุภาพของบรกิาร (Acceptability) รวมถงึการยอมรบัลกัษณะของผูใ้หบ้รกิาร 
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สรุปไดว้่าความพงึพอใจต่อบรกิารทางการแพทยน์ัน้มปีจัจยัทีส่าํคญัอยู่หลายประการการดูแลเอาใจใส่

ของผูใ้หบ้รกิารความสะดวกสบายของสถานทีค่่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลปจัจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มผีลต่อมา

เลอืกใชบ้รกิารของผูป้ว่ย 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืคนไทยทีใ่ชบ้รกิารดา้นการแพทยใ์นจงัหวดัภเูกต็โดยเลอืกใชบ้รกิาร

ทีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อําเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรเท่ากบั 12,736 คน (สาํนักงาน

สาธารณสขุ จงัหวดัภเูกต็. 2545; อา้งถงึใน ลลดิา ขนุทอง.2550: 108) จงึใชว้ธิกีารคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

โดยใชส้ตูรสาํหรบักรณีทีท่ราบจาํนวนประชากร ดว้ยสตูรการคาํนวณของ Taro Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 

เปอรเ์ซน็ต ์และยอมใหเ้กดิความคลาดเคลือ่นในการเลอืกตวัอยา่ง 5% (ศริวิรรณ และคณะ 2548: 194) ไดจ้าํนวน

กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 388 คน  

เมื่อไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างแลว้ จงึใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Nonprobability 

sampling) โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนัน้จงึทําการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยั

ความสะดวก (Convenience Sampling)  

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 เป็นคําถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่คําถามเป็นลกัษณะคําถาม

แบบปลายปิด (Close-ended Questions) ใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว  

ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้รบับรกิารต่อการใชบ้รกิารทางการแพทย์ทีโ่รงพยาบาล           

สริโิรจน์  

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการใช้บริการทางการแพทย์ที่

โรงพยาบาลสริโิรจน์ ไดแ้ก่ ความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร (Convenience) ความพงึพอใจ

ต่อการประสานงานของบรกิาร (Co-ordination) ความพงึพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจต่อผูบ้รกิาร (Courtesy) 

ความพงึพอใจต่อขอ้มูลที่ได้รบัจากผูใ้หบ้รกิาร (Medical Information) ความพงึพอใจต่อคุณภาพของบรกิาร 

(Service Quality) ความพงึพอใจต่อค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร (Out of pocket costs)  

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ร ับบริการต่อการใช้บริการทางการแพทย ์

โรงพยาบาลสริโิรจน์ จงัหวดัภเูกต็” สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

1. การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ีมี

จาํนวน 388 คน เมื่อพจิารณาตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จาํนวน 263 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 67.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.2มอีายุ 41-50 ปี มสีถานภาพสมรส /            

อยู่ดว้ยกนั มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 12,244 – 20,168 บาท มอีาชพีเป็นพนักงาน

บรษิทัเอกชน / หา้งรา้น  
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ร ับบริการต่อการใช้บริการทางการแพทย์ที ่                

โรงพยาบาลสิริโรจน์ สรุปไดด้งัน้ี  

2.1 ดา้นปจัจยัทีผู่ร้บับรกิารตดัสนิใจเขา้รบับรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกสถานทีต่ัง้สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร จาํนวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.3  

2.2 ดา้นการรบัข่าวสารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ของผูร้บับรกิาร พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่รบัขา่วสารจากเพือ่น/ครอบครวั จาํนวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.8  

2.3 ดา้นประเภทของบรกิารทางการแพทยท์ีผู่ร้บับรกิารมาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่รบับรกิารตรวจสขุภาพจาํนวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.7 

2.4 ดา้นค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่าค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ตํ่าทีส่ดุคอื 800 บาท คา่ใชจ้า่ยสงูทีส่ดุคอื 75,000 บาท และค่าใชจ้่ายเฉลีย่คอื 1,213.79 บาท    

2.5 ดา้นพฤตกิรรมของผูร้บับรกิารในการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการใช้บริการทางการแพทย์ที ่

โรงพยาบาลสิริโรจน์ สรุปไดว้่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจปานกลางต่อความสะดวกที่ได้รบัจากการ

บรกิาร, มคีวามพงึพอใจปานกลางต่อการประสานงานของบรกิาร, มคีวามพงึพอใจปานกลางต่ออธัยาศยัความ

สนใจต่อผู้รบับรกิาร, มคีวามพงึพอใจปานกลางต่อขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้ให้บรกิาร, มคีวามพงึพอใจปานกลางต่อ

คณุภาพของบรกิาร และมคีวามพงึพอใจปานกลางต่อคา่ใชจ้า่ยเมือ่ใชบ้รกิาร 

4. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 

สมมตฐิานที ่1 ผูร้บับรกิารทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์            

ที่แตกต่างกนั พบว่า ผูร้บับรกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั, อายุที่แตกต่างกนั,สถานภาพที่แตกต่างกนัและอาชีพที่

แตกต่างกนั พฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นผูร้บับรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 และพบว่า

ผูร้บับรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาล

สริโิรจน์แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05   

สมมติฐานที่ 2 ความพงึพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริโิรจน์                   

มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์  

 สมมติฐานที่ 2.1 ความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการใช้บรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ 

ดา้นความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ 

 พบว่าการใชเ้วลาคอยในสถานบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทย ์

ทีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทาง

เดยีวกนั  

 พบวา่การไดร้บัการรกัษาดแูลเมือ่มคีวามตอ้งการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

ในทศิทางเดยีวกนั  
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 พบว่าความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัในสถานบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ใน

ทศิทางเดยีวกนั  

 สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริ

โรจน์ ด้านความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกลบัมาใช้

บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

 พบวา่การไดร้บับรกิารทกุประเภทตามความตอ้งการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิาร

ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปาน

กลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

 พบว่าการที่แพทยใ์หค้วามสนใจสุขภาพทัง้หมดของผู้ป่วย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใช้

บรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

 พบว่าการทีแ่พทยไ์ดม้กีารตดิตามผลการรกัษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ใน

ทศิทางเดยีวกนั  

 สมมติฐานท่ี 2.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริ

โรจน์ ด้านความพึงพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจต่อผูร้บับริการ มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการกลบัมา

ใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

พบว่าการทีแ่พทย์ พยาบาล แสดงอธัยาศยั ท่าทางที่ด ีเป็นกนัเอง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

กลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

 พบวา่การทีแ่พทย ์พยาบาล แสดงความสนใจ ห่วงใยต่อผูป้ว่ย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมา

ใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

 สมมติฐานท่ี 2.4 ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริ

โรจน์ ด้านความพึงพอใจต่อข้อมูลท่ีได้รบัจากผู้ให้บริการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกลบัมาใช้

บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

 พบวา่การไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุการเจบ็ปว่ย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

ในทศิทางเดยีวกนั  

 พบว่าการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

ในทศิทางเดยีวกนั  
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 สมมติฐานท่ี 2.5 ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริ

โรจน์ ด้านความพึงพอใจต่อคณุภาพของบริการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการทาง

การแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

 พบว่าคุณภาพของการบรกิารรกัษาพยาบาล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการทาง

การแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

ในทศิทางเดยีวกนั  

 พบวา่คุณภาพของแพทย ์พยาบาลทีใ่หบ้รกิารรกัษาพยาบาล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใช้

บรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

  พบว่าคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการรกัษาพยาบาล มคีวามสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการกลบัมาใช้

บรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

ในทศิทางเดยีวกนั  

  สมมติฐานท่ี 2.6 ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริ

โรจน์ ด้านความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการ

ทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

 พบวา่ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีจ่า่ยไปกบัการรกัษาพยาบาล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิาร

ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริโิรจน์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปาน

กลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

พบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปกบัการเตรยีมตวัมารกัษาพยาบาล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

กลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

  

อภิปรายผล  

สมมติฐานท่ี 1 ผูร้บับรกิารที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริโิรจน์             

ทีแ่ตกต่างกนั   

ผูร้บับรกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์ไม่

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพราะการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ

เป็นสิ ่งสําคัญของทุกเพศ ทัง้เพศหญิงและเพศชาย เพศที่แตกต่างกันจึงมีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพและ

พฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทย์ที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของมณธริา สนัติภาพ

มณฑล (2546) ทีก่ล่าววา่เพศทีแ่ตกต่างกนัไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมของลกูคา้ของโรงพยาบาลยนัฮทีีแ่ตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพฑรูย ์ธาํรงกติตคิุณ (2547) ทีก่ล่าววา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารทางการแพทยท์ี่โรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ในดา้นการกลบัมาใช้บรกิารซํ้าและในด้านการแนะนําบุคคล

อืน่ๆ ใหม้าใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั  
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ผูร้บับรกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสริโิรจน์          

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เพราะคนแต่ละช่วงวยัต่าง

ตอ้งการรกัษาสขุภาพใหแ้ขง็แรง อายทุีแ่ตกต่างกนัจงึไมม่ผีลใหม้พีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ี่

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมณธริา สนัตภิาพมณฑล (2546) ทีก่ล่าวว่าอายุแตกต่างกนัไม่มผีลต่อ

พฤตกิรรมของลกูคา้ของโรงพยาบาลยนัฮแีตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของแคทลยีา นุชตราวงศ ์ (2555) ทีก่ล่าวว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการกลบัมาใช้

บรกิารแผนกตรวจสขุภาพในดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตไมแ่ตกต่างกนั 

ผูร้บับรกิารที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ี่โรงพยาบาลสริิ

โรจน์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เพราะทัง้ผู้ที่มี

สถานภาพโสด สถานภาพสมรส และสถานภาพอื่นๆ ลว้นใส่ใจในสุขภาพของตนไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของมณธริา สนัตภิาพมณฑล (2546) ทีก่ล่าวว่าสถานภาพสมรสแตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมของ

ลกูคา้ของโรงพยาบาลยนัฮแีตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของแคทลยีา นุชตราวงศ ์(2555) ทีก่ล่าวว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการกลบัมาใช้

บรกิารแผนกตรวจสขุภาพในดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตไมแ่ตกต่างกนั  

ผูร้บับรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาล

สริิโรจน์แตกต่างกนัที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ร ับบริการที่มี

การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีพีฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทย์มากที่สุด เน่ืองจากผู้รบับรกิารที่มี

ระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี จึงนิยมเข้ารับบริการใน

โรงพยาบาล ในขณะทีผู่ร้บับรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาน้อย อาจมคีวามเขา้ใจว่าเมื่อเจบ็ป่วยสามารถซือ้ยาจากรา้น

ขายยาทัว่ไปมารบัประทานเองเพราะมีราคาถูกและไม่ต้องการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรกัษาที่โรงพยาบาล              

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนารรีตัน์ บุญญาวงศ์ (2550) ที่กล่าวว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้คลอดบุตร ณ วอร์ดสูตินรีเวช โรงพยาบาลกล้วยน้ําไท

แตกต่างกนั  

ผู้ร ับบริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ที่

โรงพยาบาลสริิโรจน์แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย

ผูร้บับรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 28,094 บาทขึน้ไปนัน้มพีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยม์าก

ที่สุด เน่ืองจากผู้รบับริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า จะมีรายได้สําหรบัการดูแลสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัวมากกว่าผู้ร ับบริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า และมีความสามารถในการชําระค่าบริการ

รกัษาพยาบาลไดม้ากกว่าผูร้บับรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า จงึมคีวามสามารถในการกลบัมาใชบ้รกิาร

ทางการแพทยไ์ดบ้่อยครัง้กว่าผูร้บับรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแคทลยีา 

นุชตราวงศ ์(2555) ทีก่ล่าววา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแผนกตรวจ

สขุภาพในดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และดา้นจาํนวนครัง้

ทีเ่คยมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมณธริา สนัตภิาพมณฑล (2546) ทีก่ล่าวว่ารายไดท้ี่

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าของโรงพยาบาลยันฮีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพฑรูย ์ธาํรงกติตคิณุ (2547) ทีก่ล่าววา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลบํารุงราษฏรใ์นดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าและในดา้นการ

แนะนําบคุคลอืน่ๆ ใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ผูร้บับรกิารทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติทิี ่0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพราะผูร้บับรกิารทีม่อีาชพีที่

แตกต่างกนัลว้นแต่มคีวามกงัวลทางดา้นสขุภาพและใสใ่จในการรกัษาดแูลสขุภาพไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของแคทลยีา นุชตราวงศ ์(2555) ทีก่ล่าวว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร

แผนกตรวจสขุภาพในดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตไมแ่ตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาล              

สิริโรจน์ มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลสิริโรจน์  

จากผลการวจิยัพบวา่ผูร้บับรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาลสริโิรจน์มคีวามพงึพอใจต่อบรกิารในดา้น

ความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ดา้นความพงึพอใจต่อการประสานงานของบรกิาร ดา้นความ

พงึพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจต่อผูร้บับรกิาร ดา้นความพงึพอใจต่อขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผู้ใหบ้รกิาร ด้านคุณภาพ

ของการบรกิาร และด้านความพงึพอใจต่อค่าใชจ้่ายเมื่อใชบ้รกิาร ซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการกลบัมาใช้

บรกิารทางการแพทย์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 ยกเว้นด้าน

คุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการรกัษาพยาบาล ซึง่มคีวามความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการกลบัมาใช้บรกิารทาง

การแพทยใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากการเพิม่ความสะดวกใน

การให้บริการผู้ร ับบริการให้มากขึ้น การประสานงานบริการที่รวดเร็วยิง่ขึ้น การแสดงความเอาใจใส่สนใจ

ผูร้บับรกิารมากขึน้ การใหข้อ้มูลการรกัษาพยาบาลแก่ผู้รบับรกิารอย่างครบถ้วนมากขึน้ คุณภาพของการบรกิาร

รกัษาพยาบาลทีด่ขี ึน้ และคุณภาพของแพทย ์พยาบาลทีใ่หบ้รกิารรกัษาพยาบาลทีด่ขี ึน้ และการกาํหนดค่าใชจ้่าย

ในการให้บริการทางการแพทย์ที่สมเหตุสมผลมากขึ้น มีราคาที่แข่งขนัได้กบัโรงพยาบาลอื่นๆ ล้วนเป็นสิง่ที่

ผูร้บับรกิารสามารถสงัเกตเหน็ความแตกต่างไดง้า่ย สามารถสมัผสัได ้ใชป้ระสบการณ์ในการรกัษาพยาบาลทีผ่่าน

มาเทยีบเคยีงได ้ประเมนิได ้จงึสง่ผลต่อความรูส้กึทางดา้นจติใจ ทําใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจเพิ่มขึน้ และ

สมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารทางการแพทย์ ส่วนคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการรกัษาพยาบาล 

เป็นสิง่ที่ผู้รบับริการไม่มีความรู้ในคุณสมบตัิของเครื่องมือที่ใช้ในการรกัษาพยาบาล แม้มีการพฒันาคุณภาพ

เครื่องมือให้ดีขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัขึ้น ผู้รบับริการก็ไม่ทราบความแตกต่าง จึงส่งผลให้ความพึงพอใจมี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นระดบัตํ่า  

ผลการวจิยัน้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของแคทลยีา นุชตราวงศ์ (2555) ทีก่ล่าวว่าทศันคตทิีม่ต่ีอส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแผนกตรวจสุขภาพในดา้นการกลบัมาใช้

บรกิารในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทศันคติ

ทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดในด้านแผนกตรวจสุขภาพ ดา้นบุคลากรพยาบาลและเจ้าหน้าที ่ด้านราคา ดา้น

สถานทีก่ารใหบ้รกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นคุณภาพในการใหบ้รกิาร 

เน่ืองจากผู้ใช้บรกิารตรวจสุขภาพได้รบัการบรกิารคําแนะนําจากแพทย์และบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรอื

เจา้หน้าทีข่องโรงพยาบาลทีด่ ีค่าบรกิารในการตรวจสขุภาพทีเ่หมาะสม สถานทีก่ารใหบ้รกิารมคีวามสะดวก สบาย 

สะอาด กระบวนการใหบ้รกิารทีม่ลีาํดบัขัน้ตอน รวมถงึคณุภาพในการบรกิารทีด่มีคีณุภาพ กจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการใช้บรกิารในอนาคต จะกลบัมาใช้บรกิารตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลแห่งน้ีเพิม่ขึน้ 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของมณธิรา สนัติภาพมณฑล (2546) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ

โรงพยาบาลยนัฮีทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านแพทย์ ด้านพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ด้านการบริการ ด้านการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่ารกัษาพยาบาล ดา้นอุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย ์ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ

โรงพยาบาล กบัพฤตกิรรมของลกูคา้ของโรงพยาบาลยนัฮมีคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอโรงพยาบาลยนัฮมีากขึน้จะทาํใหพ้ฤตกิรรมของลกูคา้ของ

โรงพยาบาลยนัฮมีากขึน้ดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษาเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการใช้บริการทางการแพทย์ด้านอื่นๆ 

เพิม่เตมิ ทีค่าดวา่จะมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทางการแพทย ์

 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจเฉพาะเจาะจงแยกตามประเภทของบรกิารทางการแพทย ์

เพื่อจะได้ทราบว่าบริการทางการแพทย์ได้ที่ควรมีการปรับปรุงเป็นพิเศษเพื่อเพิม่ระดับความพึงพอใจและ

พฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยข์องผูร้บับรกิาร 

3. ควรทาํการศกึษาความพงึพอใจและพฤตกิรรมของผูร้บับรกิารทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพือ่ประโยชน์ในการ

วางกลยุทธ์การบริหารธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 4. ควรทําการศึกษาความต้องการของผู้รบับรกิารทางการแพทย์ โรงพยาบาลสริโิรจน์เพิม่เติม เพื่อ

รองรบัความตอ้งการในการใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นอนาคตไดใ้นเชงิรุก 

 

เอกสารอ้างอิง 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). หลกัสถติ.ิ พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

_______

        โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

. (2545). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิาํหรบัการบรหิารและวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ:  

_______

        ซ ีเคแอนดเ์อสโฟโตส้ตดูโิอ. 

. (2545). การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ:  

การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย. (2552). โครงการจดัทาํขอ้มลูโครงสรา้งการลงทนุธรุกจิในอุตสาหกรรม 

        การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ. กรุงเทพฯ: อนิฟอรเ์มชัน่โพรวายเดอรแ์อนดค์อนซลัแตนท.์    

 .  (2555). ภเูกต็. สบืคน้เมือ่ 26 มกราคม 2555. จาก 

        http://www.tourisminvest.tat.or.th/index.php?option=com                  

ก่อเกยีรต ิวริยิะกจิพฒันาและวนีสั อศัวสทิธถิาวร. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: วงัอกัษร. 

แคทลยีา นุชตราวงศ.์ (2555). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแผนกตรวจสขุภาพของ 

        โรงพยาบาลแหง่หนึง่ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  

        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.     

ฉตัยาพร เสมอใจและฐตินินัท ์วารวีนิช. (2551). หลกัการตลาด.กรุงเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่.  

ธงชยั สนัตวิงษ์. (2525). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช.  

นารรีตัน์ บุญญาวงศ.์ (2550). ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูค้ลอดบตุร  

        ณ. วอรด์สตูนิรเีวชโรงพยาบาลกลว้ยน้ําไท. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.      

นิศา ชชักุล. (2551). อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ:  

        สาํนกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   

 

 

http://www.tourisminvest.tat.or.th/index.php?option=com�


12 
 

น้ําทพิย ์อุชชนิ. (2553). พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่บรเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทร ์

        กรณีศกึษา : วดัพระศรรีตันศาสดาราม วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม และวดัอรุณราชวราราม.  

        วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยันเรศวร.  

พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. (2529). การวจิยัเพือ่การประชาสมัพนัธ.์ กรุงเทพฯ: ประกายพรกึ. 

ไพฑรูย ์ธาํรงกติตคุิณ. (2547). ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารทางการแพทย ์

        ทีโ่รงพยาบาลบาํรุงราษฎร.์ สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.     

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2545ก). เอกสารการสอนชดุวชิาการจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว  

        หน่วยที ่1–8. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช.  

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2545ข). เอกสารการสอนชดุวชิากลยทุธก์ารตลาดในอุตสาหกรรม 

        ท่องเทีย่ว หน่วยที ่1–8.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

มณธริา สนัตภิาพมณฑล. (2546). ความพงึพอใจและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีม่ต่ีอการบรกิารของ 

       โรงพยาบาลยนัฮ.ี สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.     

โรงพยาบาลสริโิรจน์. สบืคน้เมือ่ 30 ตุลาคม 2554. จาก 

        http://www.phuketinternationalhospital.com/th/ 

ลลดิา ขนุทอง. (2550). แนวทางการวางแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิบรกิารทางการแพทยใ์นจงัหวดัภเูกต็.   

        ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (การวางแผนและการจดัการการทอ่งเทีย่วเพือ่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม). กรุงเทพฯ:  

        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.     

วชัร ีดาํศรแีละชนกนัต ์หริญัพนัธุ.์ (2548). โครงการศกัยภาพของโรงพยาบาลเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

        ในจงัหวดัภเูกต็. กรุงเทพฯ: สาํนกัประสานงานการพฒันาและจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิพืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนื 

        สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั.   

วนัเพญ็ สวนสดีา. (2545). ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลรฐั: ศกึษากรณี 

        โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จงัหวดันนทบรุ.ี วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์   

วเิชยีร เกตุสงิห.์ (2543). คูม่อืการวจิยัการวจิยัเชงิปฏบิตั.ิ พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: เจรญิผล.  

วรียทุธ ์เกือ้กิม้. (2548). ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมดา้นการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 

        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.     

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). การบรหิารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 

 .  (2548). การวจิยัธรุกจิ ฉบบัปรบัปรุงใหม.่ กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

ศุภร เสรรีตัน์. (2544). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ: เอ.อาร.์บซิเินส เพรส. 

สมติ สชัฌกุร. (2542). การตอ้นรบัและบรกิารทีเ่ป็นเลศิ. กรุงเทพฯ: วญิ�ชูน. 

สมด ีหงสไ์พศาลววิฒัน์และคนอืน่ๆ. (2548, มกราคม-มนีาคม). โอกาสและกลยทุธก์ารตลาดท่องเทีย่วสขุภาพ 

        ในประเทศไทยกรณีศกึษากลุ่มเอเชยีแปซฟิิกยโุรปและอเมรกิา. วารสารบรหิารธรุกจิ. กรุงเทพฯ:  

        คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 28(105): 1-25.  

 



13 
 

สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ (2555). บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร การสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  

        พ.ศ.2554. สบืคน้เมือ่ 15 กนัยายน 2556. จาก 

        http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/Sociosum54.pdf. 

สธุร ชตุนิิยมการ. (2545). ทศันคตแิละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในโครงการ 30 บาท รกัษาทกุโรคต่อ 

        การบรกิารทางการแพทยผ์ูป้ว่ยนอกในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศกึษาโรงพยาบาลสนิแพทย.์  

        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

เสร ีวงษ์มณฑา. (2542). การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 

Goeldner, Charles R.;& Ritchie, J. R. Brent. (2003). Tourism : Principles Practices Philosophies. 9th ed.   

        John Wiley & Sons, Inc. 

Kotler, Philip; Bowen, John T; & Makens, James C. (2006).  Marketing for Hospitality and Tourism .  

        4th ed. Pearson Education.  

Morrison, Alastair M. (2010). Hospitality and Travel Marketing. 4th ed. Delmar, Cengage Learning.  

  


