ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในการให้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาปจั จัยส่ว นบุ ค คลที่ต่ างกันมีค วามพึง
พอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาที่ต่างกันจานวน 120 คน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นาทฤษฎีแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมาศึกษาเป็ น กรอบในการ
วิเคราะห์ซง่ึ ประกอบด้วยข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับทฤษฎีความพึงพอใจ จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ สิน้ 120 คน พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชายจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 มีอายุช่วง
31 – 40 ปี จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 69 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57.50 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จานวน 43 คน คิด เป็ นร้อยละ
35.83 ประสบการณ์ในการทางานในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 1 - 3 ปี จานวน 60 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.00 และสถานที่ปฏิบตั งิ านปจั จุบนั ภารกิจด้านการพยาบาล จานวน 39 คนคิด
เป็นร้อยละ 32.50
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ , การบริการ
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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

บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา
นโยบาย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลของรัฐทุกระดับพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพและเกิดความพึงพอใจ ผลจากการพัฒนา
ทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการ สื่อสาร ทาให้แนวโน้มความคาดหวังของประชาชนในบริการ สุขภาพสูงขึน้ อย่าง
รวดเร็ว
การวางแผนการจัดการงานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมของโรงพยาบาลมีความสาคัญ
ต่อการให้บริการ ผูบ้ ริหารทีใ่ ห้ความสาคัญในการจัดการสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในโรงพยาบาล
การสร้างความร่มรื่นสวยงาม และความสะดวกสบาย จะมีส่วนช่วยส่งเสริมทัง้ สุขภาพทางกาย
และสุขภาพทางจิตของผูใ้ ช้บริการ
ในปจั จุบนั ภาคธุ รกิจมีบทบาทสาคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม ทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
หลายธุ ร กิจ จ าเป็ น ต้ อ งปรับ ตัว ตามสถานการณ์ ที่ส าคัญ จะต้ อ งปรับ ตัว ให้เ ร็ว และทัน ต่ อ
สถานการณ์ในปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ มีผลต่อการดาเนิน
กิจกรรมในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาครัฐเองก็ตาม โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เองก็ม ี
ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งปรับ ตัว เพื่อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาในทางที่ดีแ ละเกิ ด ภาพลัก ษณ์ ข อง
โรงพยาบาลในด้านทีด่ ตี ่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงพยาบาลเป็ นสถานบริการทีใ่ ห้ความ
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ช่วยเหลือและบริการด้านสุขภาพของประชาชน มิได้หมายความว่าจะทาแบบไหน อย่างไรก็ได้
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผูเ้ ข้ารับบริการ ถึงแม้จะเป็นสถานบริการของภาครัฐก็มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
พัฒนาการบริการ การดาเนินงาน การให้บริการเป็ นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนได้รบั ผลประโยชน์
ต่อการเข้ารับบริการอย่างดียงิ่ สูงสุด คุม้ ค่าต่อการใช้งบประมาณสนับสนุ นจากภาครัฐซึง่ มาจาก
การจ่ายภาษีของประชาชนทุกคนในประเทศ
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
ให้บริการ อาคารสถานที่ ภายในโรงพยาบาลให้มมี าตรฐานการให้บริการเพิม่ มากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่
ในปจั จุบนั ซึ่งก็มกี ารบริการได้ดพี อสมควรอยู่แล้ว ถ้ามีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ม ี
ความสมบูรณ์ในการให้บริการมากกว่านี้ ก็จะเป็ นผลดีต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลมากขึ้น
ทัง้ นี้เพื่อผลประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการและต่อโรงพยาบาลอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในการให้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลา
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละการจัดสิง่ แวดล้อมของ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

3. ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษาในครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลา โดยจาแนกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยด้าน
อาคาร ด้านอุปกรณ์ การให้บริการ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และภูนิทศั น์และด้านการ บริการสิง่
อานวยความสะดวกทีจ่ าเป็ น ปจั จัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
และ หน่วยงานทีเ่ ข้ารับบริการ / ปฏิบตั งิ าน

2. ขอบเขตประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ใ นการศึกษาครัง้ นี้คอื ผู้รบั บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญญา
รักษ์สงขลา ได้แก่ ผู้รบั บริการภายใน คือ เจ้าหน้ าที่ท่ี ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
สงขลา และผูร้ บั บริการภายนอก คือ ผูป้ ว่ ย ทีเ่ ข้ามารับบริการในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือผูร้ บั บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญา
รักษ์สงขลา สงขลา ได้แก่ เจ้าหน้าทีท่ ่ี ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และ ผูป้ ่วย
ทีเ่ ข้ามารับบริการในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

3. ขอบเขตสถานที่
สถานทีท่ ใ่ี ช้เก็บข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ คือโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
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4. ขอบเขตเวลา
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้ศกึ ษา ดาเนินการตัง้ แต่ เดือน เมษายน – เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2565

4. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาทีต่ ่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอาคาร
สถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
อาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
อาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 สถานที่ปฏิบตั งิ านปจั จุบนั แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาทีแ่ ตกต่างกัน

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผูใ้ ช้บริการ คือ พนักงานภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
2. สถานทีป่ ฏิบตั งิ านปจั จุบนั คือ ภารกิจ, ตาแหน่ งหน้าที,่ สังกัด

6. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการต่อผูใ้ ช้บริการแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม
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วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ภายในจิตใจ
ของมนุ ษย์ทไ่ี ม่เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั แต่ละบุคคลว่ าจะมีความคาดหมายกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอย่างไร
ถ้าคาดหวังหรือมีความตัง้ ใจมาก
แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549,หน้า 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
หมายถึง ท่าทีต่อสิง่ ต่าง ๆ 3 อย่าง คือ ปจั จัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของ
แต่ละคน และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกหน้าทีก่ ารงาน
ณัฐนรี ทองบาง (2560) ศึกษาคุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการคลินิกแพทย์แผน
ไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื
ผูใ้ ช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 400
คน ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล นาข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มาน
(Inferential Statistics) ใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Person Product Moment
Correlation Coefficient; r) ในการทดสอบสมมติฐาน ตามกรอบแนวความคิดการวิจยั ผล
การศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึน้ ไป การศึกษาคุณภาพการ
บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ ในระดับ
มากทีส่ ุดโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงตามลาดับ พบว่า ด้านความ
น่ าเชื่อถือ ด้านการให้ความมันใจ
่ ด้านความเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง และด้านสิง่ ทีส่ ามารถ
จับ ต้อ งได้ อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ตามลาดับ ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้า นความพึง พอใ จของ
ผูใ้ ช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับ
ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารคลินิ ก แพทย์แ ผนไทย โรงพยาบาลค่ า ยวชิร าวุ ธ จัง หวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุดโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 โดยเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านการบริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.77 รองลงมาคือด้าน
บุคลากร อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66 และน้อยทีส่ ุดคือด้านความปลอดภัย
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามลาดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของคุ ณภาพบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย และการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการ SERVQUAL Model 5 มิติ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
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พอใจต่อการใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรวม อยูใ่ นระดับสูงใน
ทิศทางเดียวกันทางบวก
ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic concept) ในเรื่องคุณภาพการ
ให้บ ริก ารประกอบไปด้ว ย 3 แนวคิด หลัก คือ แนวคิด ความพึง พอใจของลูก ค้า ( Customer
satisfaction)คุณภาพการให้บริการ (Service quality) และคุณค่าของลูกค้า (Customer value)
Cronin and Taylor (1992), Oliver (1993), Ziethaml et al. (1988) ตามแนวคิดพืน้ ฐาน
ดังกล่าวความ พึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็ นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่
ได้รบั หรือเกิดขึน้ (Oliver, 1993) Cronin and Taylor (1992) กล่าวไว้ว่า ความคิด ความรู้และ
การกระทาทีไ่ ด้เคยปรากฏแก่ผนู้ นั ้ มาแล้วและการทีเ่ ราตีความหมายต่อสิง่ หนึ่งอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่
กับว่าเรารับรูแ้ ละตีความหมายให้เป็ นอย่างไร เพราะแต่ละคนจะตีความหมายจากการรับรูไ้ ม่
เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั ของแต่ละคน และการเข้าใจความหมายของสิง่ ที่ เรา
เห็นแล้วเอามาขยายความ
ชิงแกงและลุคอง (Chingang and Lukong ) ได้ศกึ ษาคุณภาพบริการของร้านขายของชา
ในมหาวิทยาลัยอูเมอา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของร้านขายของชา
2) หาแนวทางในการพัฒนาการบริก ารจัดการร้านค้าปลีก แนวทางแก้ไขปญั หา
และการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเจริญเติบโต โดยใช้เครื่องมือ SERVQUAL เป็ นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการโดยใช้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้บริการในร้านขายของชาเป็ น
กลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการประเมินคุณภาพการให้บริการและ
ความพึงพอใจของลูกค้า อยู่ในคะแนนช่องว่างเชิงลบแสดงคุณภาพการให้บริการที่ไม่ดไี ม่ม ี
ความพึงพอใจของลูกค้า ผลการศึกษาโดยภาพรวมคุณภาพบริการถูกมองว่าต่ า ผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า ต้องปรับปรุงการบริการจึงจะทาให้ลูกค้า
พอใจ
ความพึงพอใจของลูกค้าผู้รบั บริการต่อการให้บริการซึง่ เป็ นหัวใจของคุณภาพ
บริก ารประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นหลัก ๆ รวม 4 เป็ น ป จั จัย กล่ า วคือ ส่ ว นแรก เป็ น ส่ ว นของผู้
ให้บริการซึง่ สะท้อนถึงลักษณะการให้บริการมี 3 ปจั จัย คือ 1) ด้านระบบการให้บริการ 2) ด้าน
กระบวนการให้บริการ 3) ด้านพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริการ และส่วนทีส่ องเป็ นส่วนของผูร้ บั บริการ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ คือ ปจั จัยที่ 4) ด้านภูมหิ ลังของผูร้ บั บริการ ความ
พึงพอใจของจะเกิดขึน้ ได้ต่อเมื่อความต้องการจาเป็ นผู้รบั บริการได้รบั การตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสมปราศจากข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจ ดังนัน้ กลยุทธ์ในการบริหาร
คุณภาพบริการของผูบ้ ริหารคือการถ่ายทอดองค์ประกอบหลักของคุณภาพ บริการดังกล่าวให้
เป็ นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดความเข้าใจและสามารถเห็นแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้ โดย
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เริม่ ด้วยการกาหนดประเด็นหรือจุดเน้นเพื่อผูใ้ ห้บริการตระหนัก และเข้าใจว่า การให้บริการที่ม ี
คุณภาพจะต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิควิธ ี มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลา เป็ นมิตรและ
เป็นกันเองกับผูร้ บั บริการ เสริมสร้างทักษะและความรูใ้ นการให้บริการเพื่อให้เกิดความมันใจแก่
่
ผูร้ บั บริการว่าตัวผูใ้ ห้บริการเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะและความเชีย่ วชาญ มีการพัฒนาปรับปรุงสถานทีใ่ ห้
เป็ นที่ประทับใจของผู้มารับบริการ พัฒนามาตรฐานและทักษะในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุก
คนให้ข้อ มูล ข่าวสารในส่ว นที่เกี่ยวข้อ งกับการปฏิบตั ิตนของผู้รบั บริการภายหลังจากการรับ
บริการ กาหนดหรือให้ทางเลือกต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ผรู้ บั บริการเป็ นผู้ตดั สินใจว่าจะ
รับบริการหรือไม่และถ้าต้องการรับจะรับบริการชนิดใด สรุปการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
จะต้องมีการเพิม่ เติมหรือการเปลีย่ นแปลงในทิศทาง เพื่อสอดคล้องกับการกิจด้วยความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจต่อผูร้ บั บริการ ( อ้างถึงใน ไสว ชัยบุญ
เรือง 2555 : 12)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจที่กล่ าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจเป็ นปจั จัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่ช่วยทาให้การทางานประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นงานทีเ่ กี่ยวกับ
การให้บริการนัน้ ๆ ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติด้านบวกของบุคคลซึ่งมีผ ลมาจากสิ่งเร้าที่มา
กระตุน้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามค่านิยมและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ
ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
- ประสบการณ์ในการ
ทางาน
- สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ปจั จุบนั

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจ
- ด้านพนักงาน
- ด้านกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัย
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านการใช้สถานที
ตัวแปรตาม
่
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วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จานวน 165
คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ทำกำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 120 ตัวอย่ำง โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (Yamane, 1967)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สร้างขึน้ ตามกรอบแนวคิดทีไ่ ด้พฒ
ั นาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไป
่ เป็ นข้อมูลปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ มีจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ปจั จัยด้านเพศ ปจั จัยด้านอายุ ปจั จัยด้าน
ระดับการศึกษา ปจั จัยด้านสถานะ โดยเป็ นแบบสอบถามทีก่ าหนดให้เลือกคาตอบ ใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และการเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับปจั จัยด้านต่างๆ โดยใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า เป็ นแบบมาตราส่วนการให้คะแนน (Rating Scale) เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
จานวน 4 ด้าน รวมทัง้ สิ้นจานวน 16 ข้อ ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเกิรต์ (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจยั ระหว่าง
วันที่ มีนาคม – มิถุนายน 2565
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบแบบสอบถามทีเ่ ก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วน
2. ผูว้ จิ ยั ทาการดาวน์โหลดข้อมูลการตอบกลับแบบสอบถามจาก Google forms
เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปทาการประมวลผลโดยวิธกี ารทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. นาเข้าข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
ค านวณหา ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
4. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางและอธิบายความ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อ มูล และทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยั นัน้ เมื่อ วิจยั ได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล แบบสอบถามเรีย บร้อ ย ขัน้ ตอนต่ อ ไปผู้ท าการวิจ ยั ท าการกรอกข้อ มูล ตาม
แบบสอบถามลงในโปรแกรมประมวลผล SPSS เพื่อประมวลผลโดยวิธ ีการทางสถิติด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อนามาวิเคราะห์และแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ และสถานที่เข้ารับบริการ โดยนาเสนอใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ งมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
สถิติ Independent Samples t-test ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพศ
2.2 การเปรียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึน้ ไป การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้าน อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ และกับตัวแปรตามด้านปจั จัยความพึงพอใจ ทัง้ 5 ด้าน หากผลการ
ทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ต้องทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ี (Scheffe)
ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปจ
่ าแนกตามเพศของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า เป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.70 และผู้ให้ขอ้ มูลเพศชายจานวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.30
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปจ
่ าแนกตามอายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า อายุ 31-40
มีมากที่สุด จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 รองลงมาได้แก่ อายุ 41-50 ปี จานวน 28 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.33 อายุ 20-30 ปี จานวน 25 คน ร้อยละ 20.83 อายุ 51- 60 ปี จานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และอายุต่ ากว่า
20 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
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3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปจ
่ าแนกตามระดับการศึกษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีมากที่สุด จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมา ระดับ
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา/ปวช./ปวส. จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 27.50 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปจ
่ าแนกตามรายได้ของผู้ให้ข้อมูล พบว่า รายได้
10,001-15,000 บาท มีมากทีส่ ุดจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.83 รองลงมา รายได้15,00120,000 บาทจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รายได้ 20,000-25,000 บาท จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15 รายได้มากกว่า 25,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 และรายได้
มากกว่า 25,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
5. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัวไปจ
่ าแนกตามประสบการณ์ ทางานของผู้ใ ห้ข้อมูล
พบว่า ประสบการณ์ ทางาน 1-3 ปี มีมากที่สุ ด จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 50 รองลงมา
ประสบการณ์ทางาน 5- 7 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.17 ประสบการณ์ทางานมากกว่า
7 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 1 ปี จานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.83 ตามลาดับ
6. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปจ
่ าแนกตามสถานทีท่ างานในปจั จุบนั ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
พบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลปฏิบตั งิ านทีฝ่ ่ายภารกิจด้านการพยาบาล มากที่สุด จานวน 39 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.50 รองลงมา ฝ่ายภารกิจด้านวิชาการ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.83 ฝ่าย
ภารกิจด้านอานวยการ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 และฝ่ายภารกิจด้านพัฒนาระบบ
สุขภาพ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
การทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
df
Sig
𝐱̅
ชาย
52
4.09
0.284
0.555
118
0.580*
หญิง
68
4.07
0.227
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามเพศ พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามอายุ
ANOVA

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

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
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ค วามพึง พอใจในการใช้บ ริก ารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามอายุ พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามระดับการศึกษา
ANOVA

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

df

SS

ระหว่างกลุ่ม
0.183
3.00
ภายในกลุ่ม
7.437
116.00
รวม
7.620
119.00
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

MS

F

Sig

0.061
0.064

0.950

0.419

จากตารางที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ค วามพึง พอใจในการใช้บ ริก ารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการให้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ANOVA

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

df

SS

ระหว่างกลุ่ม
0.951
5.00
ภายในกลุ่ม
6.669
114.00
รวม
7.620
119.00
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

MS

F

Sig

0.190
0.058

3.252

0.009*

จากตารางที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ค วามพึง พอใจในการใช้บ ริก ารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญ ญารักษ์สงขลาจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่ อเดือนที่
แตกต่ างกัน มีค วามพึงพอใจในการให้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญ ญารักษ์ส งขลา
แตกต่างกัน ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ANOVA

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

df

ระหว่างกลุ่ม
0.049
ภายในกลุ่ม
7.571
รวม
7.620
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

SS

MS

F

Sig

3.00
116.00
119.00

0.016
0.065

0.250

0.861

จากตารางที่ 5 ผลการวิเ คราะห์ค วามพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่า ประสบการณ์ทางานที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่
แตกต่างกัน ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามสถานทีป่ ฏิบตั งิ านปจั จุบนั
ANOVA

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ 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
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

119.00

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลาจาแนกตามสถานที่ท่ปี ฏิบตั งิ านปจั จุบนั พบว่า สถานที่ปฏิบตั งิ านปจั จุบนั ที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่
แตกต่างกัน ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง
สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ พบว่า เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.70 อายุ 31-40 มีมากทีส่ ุด จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีมากทีส่ ุด จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รายได้10,001-15,000 บาท มีมาก
ที่สุดจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.83 ประสบการณ์ทางาน 1-3 ปี มีมากที่สุด จานวน 60
คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และปฏิบตั งิ านที่ฝ่ายภารกิจด้านการพยาบาล มากที่สุด จานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.50
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ความพึง พอใจของผู้ ร ับ บริก ารในการให้บ ริก ารอาคาร สถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาด้านพนักงาน โดยรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
(̅ = 4.24, S.D. = 0.25) ด้านกระบวนการรักษาความปลอดภัย โดยรวมพบว่าผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.08, S.D. = 0.33) ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมพบว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.07, S.D. = 0.33) ด้านความพึงพอใจโดยรวมในการใช้สถานที่
ภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก (̅ = 4.15,
S.D. = 0.38)
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อภิ ปรายผล
1. สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลผูร้ บั บริการทีม่ ปี จั จัย ได้แก่
เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาอาชีพ และสิทธิการรักษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความ พึงพอใจต่อ
การบริการอาคารสถานทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภากรณ์ น้ าว้า และศิรวิ มิ ล วันทอง (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการกับการรักษา
พยาบาลและความรู้สกึ ที่ผู้รบั บริการได้รบั จากบริการใน โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พบว่า
ผูร้ บั บริการส่วนใหญ่พงึ พอใจในบริการทีแ่ ตกต่างกัน
2. สมมติฐานด้านความพึงพอใจของผู้รบั บริก ารในการให้บริก ารอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พบว่า ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการรักษาความปลอดภัย ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านความพึงพอใจโดยรวมในการใช้สถานที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และรายด้านระดับมากคือ ด้านพนักงาน (̅ = 4.24, S.D. = 0.25) ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้สถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการะบวนการรักษา
ความปลอดภัย (̅ = 4.15, S.D. = 0.38) , (̅ = 4.08, S.D. = 0.33) , (̅ = 4.07, S.D. = 0.33)
ตามลาดับ ซึง่ อภิปรายได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของผู้รบั บริการในการให้บริการอาคารสถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์
สงขลา ความพึงพอใจระดับมากเป็ นไปตามผลการศึกษาของ ธีรวรรณ รุ่งเรือง, 2559 ทีศ่ กึ ษา
ความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ให้บริการ มากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของการมีหวั ใจบริการ (service mind) ที่เห็นว่าองค์กรที่มหี วั ใจบริการจะต้องสร้างความ
กระตือรือร้นให้พนักงานทุกคนเกิดความต้องการให้มมี าตรฐานการบริการที่ดยี งิ่ ขึ้นในทุกวัน
เพื่อให้เจ้าหน้ าที่ บุคลากรเป็ นผู้ท่มี คี วามรูส้ กึ เต็ มใจและกระตือรือร้นที่จะให้บริการ ทัง้ นี้เมื่อมี
ความพึงพอใจระดับมาก (̅ = 4.24, S.D. = 0.25) ซึง่ สอดคล้องกับเทพนม เมืองแมน และสวิง
สุวรรณ (2540) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นภาวะของความพึงพอใจ หรือภาวการณ์การอยาก
บริการ ซึง่ จะทาให้คุณภาพการบริการดีมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆ
หนึ่ง สิง่ ทีข่ าดหายไประหว่างการเสนอกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จะเป็นพืน้ ฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจทา
ให้ผลการวิจยั เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนัน้ เพื่อให้การวิจยั ครัง้ ต่อไป มี
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ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการทาวิจยั เชิงคุณภาพ หรือควรใช้เทคนิค
ของเครือ่ งมือในการวิจยั อื่นๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึน้
2. การศึกษาเรือ่ ง ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในการให้บริการอาคารสถานที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาถึงกลุ่มผูร้ บั บริการในโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์สงขลาเท่านัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
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