
 
 

 

ความพึงพอใจของผูร้บับริการในการให้บริการอาคารสถานท่ี 
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา 

Satisfaction of service recipients in providing hospital premises 
Thanyarak Songkhla 

สภุาวด ีนิลปกัษี1 

บทคดัย่อ 
              การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลที่ต่างกันมคีวามพึง
พอใจในการใช้บรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาที่ต่างกนัจ านวน 120 คน 
การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดน้ าทฤษฎแีนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาศกึษาเป็น กรอบในการ
วเิคราะหซ์ึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัทฤษฎคีวามพงึพอใจ จากการศึกษากลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 120 คน พบว่า เพศหญงิมากกว่าเพศชายจ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.70 มอีายุช่วง 
31 – 40 ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 69 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 57.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
35.83 ประสบการณ์ในการท างานในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา 1 - 3 ปี จ านวน 60 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 50.00 และสถานที่ปฏบิตังิานปจัจุบนั ภารกจิด้านการพยาบาล จ านวน 39 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 32.50 
   
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ , การบรกิาร 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study different personal factors, with the satisfaction of 
using the building site of Tanyarak Songkhla Hospital with 120 different people. The 
researchers used conceptual theory and related research results as an analytical 
framework consisting of general information about satisfaction theory. A study of a 
sample  of 120 people found that 68 females were more than males, 56.70  percent 
older than 31- to 40-year-olds. 39 persons representing 32.50% of undergraduate 
education, 69 of whom accounted for 57.50% of the average monthly income of 10,001 
– 15,000 baht. 43 persons representing    35.83% of 1 - 3 years of experience working 
in Thanyaraksongkhla Hospital. 60 persons, 50.00% and current workplace, current 
workplace Nursing Mission 39 people accounted for 32.50 percent. 
 
Keywords : satisfaction , service quality 

 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
 นโยบาย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลของรฐัทุกระดบัพฒันาระบบบรกิาร
สาธารณสุข เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพและเกดิความพงึพอใจ  ผลจากการพฒันา
ทาง เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นไปอย่างรวดเรว็ ตลอดจนความเจรญิก้าวหน้าทางดา้น
เทคโนโลยกีาร สื่อสาร ท าใหแ้นวโน้มความคาดหวงัของประชาชนในบรกิาร สุขภาพสูงขึน้อย่าง
รวดเรว็ 
 การวางแผนการจดัการงานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มของโรงพยาบาลมคีวามส าคญั
ต่อการใหบ้รกิาร ผูบ้รหิารทีใ่หค้วามส าคญัในการจดัการสิง่แวดลอ้มทางกายภาพในโรงพยาบาล 
การสรา้งความร่มรื่นสวยงาม และความสะดวกสบาย จะมสี่วนช่วยส่งเสรมิทัง้สุขภาพทางกาย 
และสุขภาพทางจติของผูใ้ชบ้รกิาร   
 ในปจัจุบนัภาคธุรกิจมบีทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นดา้นเทคโนโลย ีดา้นสภาพแวดลอ้ม ทุกอย่างมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
หลายธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวตามสถานการณ์ ที่ส าคัญจะต้องปรับตัวให้เร็วและทันต่อ
สถานการณ์ในปจัจบุนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการประชาสมัพนัธท์างออนไลน์ มผีลต่อการด าเนิน
กจิกรรมในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาครฐัเองก็ตาม โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา เองก็มี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีและเกิดภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลในดา้นทีด่ต่ีอสาธารณะอยา่งต่อเนื่อง เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานบรกิารทีใ่หค้วาม
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ช่วยเหลอืและบรกิารดา้นสุขภาพของประชาชน มไิดห้มายความว่าจะท าแบบไหน อย่างไรกไ็ด ้
โดยไมต่อ้งค านึงถงึผูเ้ขา้รบับรกิาร ถงึแมจ้ะเป็นสถานบรกิารของภาครฐักม็คีวามจ าเป็นทีจ่ะต้อง
พฒันาการบรกิาร การด าเนินงาน การใหบ้รกิารเป็นอย่างด ีเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัผลประโยชน์
ต่อการเขา้รบับรกิารอยา่งดยีิง่ สงูสุด คุม้ค่าต่อการใชง้บประมาณสนับสนุนจากภาครฐัซึง่มาจาก
การจา่ยภาษขีองประชาชนทุกคนในประเทศ 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเล็งเหน็ถงึความส าคญัในการพฒันา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
ใหบ้รกิาร อาคารสถานที ่ภายในโรงพยาบาลใหม้มีาตรฐานการใหบ้รกิารเพิม่มากกว่าทีเ่ป็นอยู่
ในปจัจุบนั ซึ่งก็มกีารบรกิารได้ดพีอสมควรอยู่แล้ว ถ้ามกีารพฒันา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงให้มี
ความสมบูรณ์ในการให้บรกิารมากกว่านี้ ก็จะเป็นผลดต่ีอภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลมากขึ้น 
ทัง้นี้เพื่อผลประโยชน์ต่อผูร้บับรกิารและต่อโรงพยาบาลอกีดว้ย 
 

2. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในการใหบ้รกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาล
ธญัญารกัษ์สงขลา 

2. เพื่อศกึษาหาแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุอาคารสถานทีแ่ละการจดัสิง่แวดลอ้มของ
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

3. ขอบเขตการวจิยั 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา  
     การศกึษาในครัง้นี้มุง่ศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาล
ธญัญารกัษ์สงขลา โดยจ าแนกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภยัดา้น
อาคาร ดา้นอุปกรณ์ การใหบ้รกิาร จุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต และภูนิทศัน์และดา้นการ บรกิารสิง่
อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น  ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้
และ หน่วยงานทีเ่ขา้รบับรกิาร / ปฏบิตังิาน 

2. ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้คอืผู้รบับรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญา
รกัษ์สงขลา ได้แก่ ผู้รบับรกิารภายใน คอื เจ้าหน้าที่ที่ ปฏบิตัิงานในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์
สงขลา และผูร้บับรกิารภายนอก คอื ผูป้ว่ย ทีเ่ขา้มารบับรกิารในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา  
     กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอืผูร้บับรกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญา
รกัษ์สงขลา  สงขลา ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีท่ี ่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา และ ผูป้่วย 
ทีเ่ขา้มารบับรกิารในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา  
 โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบ การสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple random sampling) 

3. ขอบเขตสถานที ่ 
       สถานทีท่ีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้ คอืโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา 
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4. ขอบเขตเวลา  
การศกึษาครัง้นี้ ผู้ศกึษา ด าเนินการตัง้แต่ เดอืน เมษายน – เดอืนมถุินายน 

พ.ศ. 2565 
 

4. สมมตฐิานการวจิยั 
                สมมติฐานที่ 1 เพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาทีต่่างกนั  
               สมมตฐิานที่ 2 อายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาทีแ่ตกต่างกนั 
               สมมตฐิานที่ 3 ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารอาคาร
สถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาทีแ่ตกต่างกนั 
               สมมติฐานที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิาร
อาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาทีแ่ตกต่างกนั 
               สมมตฐิานที่ 5 ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิาร
อาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาทีแ่ตกต่างกนั 
               สมมตฐิานที่ 6 สถานที่ปฏบิตังิานปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาทีแ่ตกต่างกนั 
 

5. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ผูใ้ชบ้รกิาร คอื พนกังานภายในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา 

2. สถานทีป่ฏบิตังิานปจัจบุนั คอื ภารกจิ, ต าแหน่งหน้าที,่ สงักดั 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 เพื่อน าผลการศกึษาไปใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารต่อผูใ้ชบ้รกิารแต่ละกลุ่ม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

                 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถงึ ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจ
ของมนุษยท์ีไ่ม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร 
ถา้คาดหวงัหรอืมคีวามตัง้ใจมาก 
                  แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549,หน้า 259) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจว่า 
หมายถงึ ท่าทต่ีอสิง่ต่าง ๆ 3 อย่าง คอื ปจัจยัเกี่ยวกบังานโดยตรง ลกัษณะเฉพาะเจาะจงของ
แต่ละคน และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มในสิง่ทีอ่ยูน่อกหน้าทีก่ารงาน 
                  ณฐันร ีทองบาง (2560) ศกึษาคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช และเพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบรกิารกบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารคลนิิกแพทยแ์ผน
ไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื
ผูใ้ชบ้รกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช จานวน 400 
คน ใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู นาขอ้มลูมา
วเิคราะห์โดยใช้สถิตวิเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิอนุมาน 
(Inferential Statistics) ใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Person Product Moment 
Correlation Coefficient; r) ในการทดสอบสมมติฐาน ตามกรอบแนวความคดิการวจิยัผล
การศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 30 -40 ปี 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,000 บาทขึน้ไป การศกึษาคุณภาพการ
บรกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า คุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร
คลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรวม อยู่ ในระดบั
มากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงตามลาดบั พบว่า ดา้นความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง และดา้นสิง่ทีส่ามารถ
จบัต้องได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดบั ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใ จของ
ผูใ้ชบ้รกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัด
นครศรธีรรมราช โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 โดยเมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นการบรกิารอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.77 รองลงมาคอืดา้น
บุคลากร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 และน้อยทีสุ่ดคอืดา้นความปลอดภยั 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 ตามลาดบั ส่วนผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ของคุณภาพบรกิารกบัความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารคลนิิกแพทย์แผนไทย และการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า คุณภาพการบรกิาร SERVQUAL Model 5 มติ ิมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
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พอใจต่อการใช้บรกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
โดยรวม อยูใ่นระดบัสงูใน 
ทศิทางเดยีวกนัทางบวก  
            ในแง่แนวคดิทางวชิาการ แนวคดิพื้นฐาน (Basic concept) ในเรื่องคุณภาพการ

ให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 

satisfaction)คุณภาพการใหบ้รกิาร (Service quality) และคุณค่าของลูกคา้ (Customer value) 

Cronin and Taylor (1992), Oliver (1993), Ziethaml et al. (1988) ตามแนวคดิพืน้ฐาน

ดงักล่าวความ พงึพอใจของลูกค้าต่อบรกิาร เป็นพฤตกิรรมเชงิจติวทิยาที่บุคคลมต่ีอบรกิารที่

ไดร้บัหรอืเกดิขึน้ (Oliver, 1993) Cronin and Taylor (1992) กล่าวไวว้่า ความคดิ ความรู้และ

การกระท าทีไ่ดเ้คยปรากฏแก่ผูน้ัน้มาแลว้และการทีเ่ราตคีวามหมายต่อสิง่หนึ่งอย่างไรนัน้ขึน้อยู่

กบัว่าเรารบัรูแ้ละตีความหมายให้เป็นอย่างไร เพราะแต่ละคนจะตคีวามหมายจากการรบัรูไ้ม่

เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ที่ได้รบัของแต่ละคน และการเขา้ใจความหมายของสิง่ที่ เรา

เหน็แลว้เอามาขยายความ 

         ชงิแกงและลุคอง (Chingang and Lukong ) ไดศ้กึษาคุณภาพบรกิารของรา้นขายของช า

ในมหาวทิยาลยัอูเมอา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

               1) ตรวจสอบคุณภาพการใหบ้รกิารของรา้นขายของช า 
                 2) หาแนวทางในการพฒันาการบรกิารจดัการรา้นค้าปลกี แนวทางแก้ไขปญัหา 
และการพฒันารา้นคา้ปลกีสู่การเจรญิเตบิโต โดยใชเ้ครื่องมอื SERVQUAL เป็นเครื่องมอืในการ
ประเมนิคุณภาพการให้บรกิารโดยใช้นักศกึษามหาวทิยาลยัที่ใช้บรกิารในรา้นขายของช าเป็น
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 180 คน ผลการวจิยัพบว่า คะแนนการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารและ
ความพงึพอใจของลูกค้า อยู่ในคะแนนช่องว่างเชงิลบแสดงคุณภาพการให้บรกิารที่ไม่ดไีม่มี
ความพงึพอใจของลกูคา้ ผลการศกึษาโดยภาพรวมคุณภาพบรกิารถูกมองว่าต ่า ผลการประเมนิ
คุณภาพการให้บรกิารและความพงึพอใจของลูกค้า ต้องปรบัปรุงการบรกิารจงึจะท า ให้ลูกค้า
พอใจ 
                    ความพงึพอใจของลูกคา้ผู้รบับรกิารต่อการใหบ้รกิารซึง่เป็นหวัใจของคุณภาพ
บริการประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ รวม 4 เป็นปจัจยั กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารซึง่สะทอ้นถงึลกัษณะการใหบ้รกิารม ี 3 ปจัจยั คอื 1) ดา้นระบบการใหบ้รกิาร 2) ดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร 3) ดา้นพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร และส่วนทีส่องเป็นส่วนของผูร้บับรกิาร
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร คอื ปจัจยัที ่4) ดา้นภูมหิลงัของผูร้บับรกิาร ความ
พงึพอใจของจะเกดิขึน้ได้ต่อเมื่อความต้องการจ าเป็นผู้รบับรกิารได้รบัการตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสมปราศจากข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อมที่น่าพงึพอใจ ดงันัน้ กลยุทธ์ในการบรหิาร
คุณภาพบรกิารของผูบ้รหิารคอืการถ่ายทอดองค์ประกอบหลกัของคุณภาพ บรกิารดงักล่าวให้
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ให้บรกิารเกดิความเขา้ใจและสามารถเหน็แนวทางในการปฏบิตัไิด้ โดย
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เริม่ด้วยการก าหนดประเดน็หรอืจุดเน้นเพื่อผูใ้หบ้รกิารตระหนักและเขา้ใจว่า การใหบ้รกิารที่มี
คุณภาพจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิควธิ ีมคีวามรวดเรว็ ตรงตามเวลา เป็นมติรและ
เป็นกนัเองกบัผูร้บับรกิาร เสรมิสรา้งทกัษะและความรูใ้นการใหบ้รกิารเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจแก่
ผูร้บับรกิารว่าตวัผูใ้หบ้รกิารเป็นผูท้ีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญ มกีารพฒันาปรบัปรุงสถานทีใ่ห้
เป็นที่ประทบัใจของผู้มารบับรกิาร พฒันามาตรฐานและทกัษะในการใหบ้รกิารแก่เจา้หน้าที่ทุก
คนให้ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิตนของผู้รบับรกิารภายหลงัจากการรบั
บรกิาร ก าหนดหรอืให้ทางเลอืกต่าง ๆ แก่ผู้มารบับรกิารเพื่อใหผู้ร้บับรกิารเป็นผู้ตดัสนิใจว่าจะ
รบับรกิารหรอืไม่และถ้าต้องการรบัจะรบับรกิารชนิดใด สรุปการพฒันาคุณภาพการให้บรกิาร
จะต้องมกีารเพิม่เตมิหรอืการเปลีย่นแปลงในทศิทาง เพื่อสอดคลอ้งกบัการกจิดว้ยความสะดวก 
รวดเรว็ปลอดภยัและเป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิความ พงึพอใจต่อผูร้บับรกิาร ( อ้างถงึใน ไสว ชยับุญ
เรอืง 2555 : 12) 
          จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพงึพอใจเป็นปจัจยัส าคญั
ประการหนึ่งที่ช่วยท าให้การท างานประสบผลส าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็นงานทีเ่กี่ยวกบั
การให้บรกิารนัน้ๆ ความพึงพอใจเป็นทศันคติด้านบวกของบุคคลซึ่งมผีลมาจากสิ่งเร้าที่มา
กระตุน้ ความพงึพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตามค่านิยมและประสบการณ์ทีไ่ดร้บั 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
 

                                                                   ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศกึษา 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
- ประสบการณ์ในการ

ท างาน 
- สถานทีป่ฏบิตังิาน

ปจัจบุนั 

ความพงึพอใจ 
- ดา้นพนกังาน 
- ดา้นกระบวนการรกัษาความ

ปลอดภยั 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นการใชส้ถานที ่
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วิธีด าเนินวิจยั 
 

   ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของโรงพยาบาลธญัญารกัษ์ จ านวน 165 
คน 
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัท ำกำรเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยำ่ง 120 ตวัอยำ่ง โดยใชสู้ตร

ของ Taro Yamane (Yamane, 1967) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ผูว้จิยั
สรา้งขึน้ตามกรอบแนวคดิทีไ่ดพ้ฒันาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ลกัษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
             ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลปจัจยัด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มจี านวน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นเพศ ปจัจยัดา้นอายุ ปจัจยัดา้น
ระดบัการศกึษา ปจัจยัดา้นสถานะ โดยเป็นแบบสอบถามทีก่ าหนดใหเ้ลอืกค าตอบ ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และการเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
             ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นต่างๆ โดยใชก้ารวดัแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า เป็นแบบมาตราส่วนการให้คะแนน (Rating Scale) เป็นค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
จ านวน 4 ด้าน รวมทัง้สิ้นจ านวน 16 ข้อ ซึ่งแบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั ตาม
แนวคดิของลเิกริต์ (Likert)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
          ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัด าเนินการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวจิยัระหว่าง
วนัที ่  มนีาคม – มถุินายน 2565 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
               1. ตรวจสอบแบบสอบถามทีเ่กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใหค้รบถว้น 
               2. ผูว้จิยัท าการดาวน์โหลดขอ้มลูการตอบกลบัแบบสอบถามจาก Google forms 
เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปท าการประมวลผลโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  
                3. การวเิคราะหข์อ้มลูผลความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี้ 
                    1. น าเขา้ขอ้มลูจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
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                    2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อ
ค านวณหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
(Standard Deviation)  
                    3. น าผลการวเิคราะหข์อ้มลูมาแปลความหมายของค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ  
                    4. น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบตารางและอธบิายความ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยันัน้ เมื่อวจิยัได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเรียบร้อย ขัน้ตอนต่อไปผู้ท าการวิจยัท าการกรอกข้อมูลตาม
แบบสอบถามลงในโปรแกรมประมวลผล SPSS เพื่อประมวลผลโดยวธิีการทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS เพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
     เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่ม ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดบัการศกึษา ด้านรายได้ และสถานที่เขา้รบับรกิาร โดยน าเสนอใน
รปูแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวเิคราะหข์อ้งมลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

   2.1  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้

สถติ ิIndependent Samples t-test ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเพศ 

   2.2 การเปรยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่มขึน้ไป การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานด้าน อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายได้ และกบัตวัแปรตามด้านปจัจยัความพงึพอใจ ทัง้ 5 ด้าน หากผลการ
ทดสอบมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิตอ้งทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ี(Scheffe) 

 
ผลการศึกษาและวิเคราะหข้์อมลู 

 
                ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
                1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปจ าแนกตามเพศของผูใ้หข้อ้มลู พบว่า เป็นเพศหญงิ
มากกว่าเพศชาย จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.70 และผู้ให้ขอ้มูลเพศชายจ านวน 52 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 43.30 
                 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปจ าแนกตามอายุของผูใ้หข้อ้มลู พบว่า อายุ 31-40 
มมีากที่สุด จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 รองลงมาไดแ้ก่ อายุ 41 -50 ปี จ านวน 28 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.33 อายุ 20-30 ปี จ านวน 25 คน รอ้ยละ 20.83 อายุ 51- 60 ปี จ านวน 17 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.17 อายมุากกว่า 60 ปี จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 และอายุต ่ากว่า 
20 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั  

9 



 
 

                3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจ าแนกตามระดบัการศกึษาของผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมมีากที่สุด จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50  รองลงมา ระดบั
การศึกษามธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  ระดบัการศึกษา 
ประถมศกึษา จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.33 และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 
8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 ตามล าดบั 
               4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปจ าแนกตามรายได้ของผู้ให้ข้อมูล พบว่า  รายได้
10,001-15,000 บาท มมีากทีสุ่ดจ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.83 รองลงมา รายได1้5 ,001-
20,000 บาทจ านวน 40 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 รายได ้20,000-25,000 บาท จ านวน 18 คน 
คดิเป็นร้อยละ 15 รายได้มากกว่า 25 ,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และรายได้
มากกว่า 25,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดบั 
                     5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของผู้ให้ข้อมูล 
พบว่า ประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี มมีากที่สุด จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 50 รองลงมา 
ประสบการณ์ท างาน 5- 7 ปี จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.17 ประสบการณ์ท างานมากกว่า 
7 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 และประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 7 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.83 ตามล าดบั 
                6. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปจ าแนกตามสถานทีท่ างานในปจัจุบนัของผูใ้หข้อ้มลู 
พบว่า ผู้ให้ขอ้มูลปฏบิตังิานทีฝ่่ายภารกจิดา้นการพยาบาล มากที่สุด จ านวน 39 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 32.50 รองลงมา ฝ่ายภารกจิดา้นวชิาการ จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.83 ฝ่าย
ภารกจิด้านอ านวยการ จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 และฝ่ายภารกจิด้านพฒันาระบบ
สุขภาพ จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐาน 

                 ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามเพศ 

เพศ n �̅� S.D. t df Sig 
ชาย 52 4.09 0.284 0.555 118 0.580* 
หญงิ 68 4.07 0.227    
*มรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

  จากตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการใช้บรกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
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          ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามอายุ 
 

ANOVA 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

df  SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.486 5.000 0.097 1.554 0.179 
ภายในกลุ่ม 7.134 114.000 0.063 

  
รวม 7.620 119.000       

*มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่

โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ยอมรับสมมตฐิาน
หลกั และปฏเิสธสมมตฐิานรอง  

             ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ANOVA 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

df  SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.183 3.00 0.061 0.950 0.419 
ภายในกลุ่ม 7.437 116.00 0.064 

  
รวม 7.620 119.00       

*มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่

โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาไม่แตกต่างกนั 
ดงันัน้ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
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          ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ANOVA 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

df  SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.951 5.00 0.190 3.252 0.009* 
ภายในกลุ่ม 6.669 114.00 0.058 

  
รวม 7.620 119.00       

*มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่

โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มคีวามพึงพอใจในการให้บรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา
แตกต่างกนั ดงันัน้ ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั และยอมรบัสมมตฐิานรอง 

             ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาล
ธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ANOVA 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

df  SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.049 3.00 0.016 0.250 0.861 

ภายในกลุ่ม 7.571 116.00 0.065 
  

รวม 7.620 119.00       
           *มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 
            จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ประสบการณ์ท างานที่
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาไม่
แตกต่างกนั ดงันัน้ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั และปฏเิสธสมมตฐิานรอง    
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             ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาล
ธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามสถานทีป่ฏบิตังิานปจัจุบนั 

ANOVA 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.178 3.00 0.059 0.924 0.432 

ภายในกลุ่ม 7.442 116.00 0.064 
  

รวม 7.620 119.00       

     *มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 
       จากตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาล
ธญัญารกัษ์สงขลาจ าแนกตามสถานที่ที่ปฏบิตังิานปจัจุบนั พบว่า สถานที่ปฏบิตังิานปจัจุบนัที่
แตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการให้บรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาไม่
แตกต่างกนั ดงันัน้ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
 
สรปุผลการวิจยั 

          ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบว่า เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย จ านวน 68 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.70 อาย ุ31-40 มมีากทีสุ่ด จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมมีากทีสุ่ด จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 รายได1้0,001-15,000 บาท มมีาก
ที่สุดจ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.83 ประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี มมีากที่สุด จ านวน 60 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 และปฏบิตังิานที่ฝ่ายภารกจิด้านการพยาบาล มากที่สุด จ านวน 39 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 32.50  
        การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ร ับบริการในการให้บริการอาคาร สถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาดา้นพนักงาน โดยรวมพบว่าผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( ̅ = 4.24, S.D. = 0.25) ดา้นกระบวนการรกัษาความปลอดภยั โดยรวมพบว่าผลการประเมนิ
อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.33) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมพบว่าผลการ
ประเมนิอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.33) ดา้นความพงึพอใจโดยรวมในการใชส้ถานที่
ภายในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา โดยรวมพบว่าผลการประเมนิอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.15, 
S.D. = 0.38)  
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อภิปรายผล 
 

1. สมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลผูร้บับรกิารทีม่ปีจัจยั ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศกึษาอาชพี และสทิธกิารรกัษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม พงึพอใจต่อ

การบรกิารอาคารสถานทีโ่รงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาที่ต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ภากรณ์ น ้าวา้ และศริวิมิล วนัทอง (2550) ศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารกบัการรกัษา 

พยาบาลและความรู้สกึที่ผู้รบับรกิารได้รบัจากบรกิารใน โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พบว่า

ผูร้บับรกิารส่วนใหญ่พงึพอใจในบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

2. สมมติฐานด้านความพึงพอใจของผู้รบับรกิารในการให้บรกิารอาคารสถานที่

โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา พบว่า ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการรกัษาความปลอดภยั ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ด้านความพงึพอใจโดยรวมในการใช้สถานที่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวาม

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นระดบัมากคอื ดา้นพนักงาน ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.25) ดา้น

ความพงึพอใจโดยรวมในการใช้สถานที่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการะบวนการรกัษา

ความปลอดภยั ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.38) , ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.33) , ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.33) 

ตามล าดบั ซึง่อภปิรายไดด้งันี้  

ความพงึพอใจของผู้รบับรกิารในการให้บรกิารอาคารสถานที่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์

สงขลา ความพงึพอใจระดบัมากเป็นไปตามผลการศกึษาของ ธรีวรรณ รุ่งเรอืง, 2559 ทีศ่กึษา

ความพงึพอใจด้าน เจา้หน้าที ่บุคลากร ผู้ใหบ้รกิาร มากกว่าดา้นอื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของการมหีวัใจบรกิาร (service mind) ที่เห็นว่าองค์กรที่มหีวัใจบรกิารจะต้องสร้างความ

กระตือรอืร้นให้พนักงานทุกคนเกิดความต้องการให้มมีาตรฐานการบรกิารที่ดยี ิง่ขึ้นในทุกวนั 

เพื่อให้เจา้หน้าที่ บุคลากรเป็นผู้ที่มคีวามรูส้กึเต็มใจและกระตอืรอืร้นที่จะให้บรกิาร ทัง้นี้เมื่อมี

ความพงึพอใจระดบัมาก ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.25) ซึง่สอดคลอ้งกบัเทพนม เมอืงแมน และสวงิ 

สุวรรณ (2540) กล่าวถงึความพงึพอใจว่า เป็นภาวะของความพงึพอใจ หรอืภาวการณ์การอยาก

บรกิาร ซึง่จะท าใหคุ้ณภาพการบรกิารดมีากยิง่ขึน้ เนื่องจากการประเมนิประสบการณ์ของคนๆ 

หนึ่ง สิง่ทีข่าดหายไประหว่างการเสนอกบัสิง่ทีไ่ดร้บัจะเป็นพืน้ฐานแห่งความพอใจและไมพ่อใจ 

ข้อเสนอแนะ 
               ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
  1. ในการศกึษาครัง้นี้ ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงอยา่งเดยีว อาจท า
ใหผ้ลการวจิยัเกดิความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารวจิยัครัง้ต่อไป มี
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ความถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์มากขึน้ ผูว้จิยัขอเสนอการท าวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืควรใชเ้ทคนิค
ของเครือ่งมอืในการวจิยัอื่นๆ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 
  2. การศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในการใหบ้รกิารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลาในครัง้นี้ เป็นการศกึษาถงึกลุ่มผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลธญัญา
รกัษ์สงขลาเท่านัน้ ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์และ
เจา้หน้าทีเ่กี่ยวขอ้งในโรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา 
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