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บทคัดยอ
การวิจยั เพื่อการคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใช
บริการ และศึกษาถึงประเภทของบริการและรายไดตอเดือนที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตองานบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจงจากผูที่มาใชบริการ
งานบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง ระหวางเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2546 จํานวน 400
ราย แบงเปนผูใชบริการสุขภาพจิต 200 ราย และผูใชบริการจิตเวช 200 ราย เครื่องมือที่ใชเปนแบบ
สอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการผูปวยนอกที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการบริการงานบริการผูปวย
นอก ของโรงพยาบาลสวนปรุงอยูในระดับสูงมากทุกดาน ไดแก ดานความสะดวก ดานการติดตอ
สือ่ สาร ดานความสามารถ ดานความสุภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความคงเสนคงวา ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานความปลอดภัย ดานลักษณะภายนอก ดานความเขาใจลูกคา และความ
พึงพอใจในภาพรวม เมื่อพิจารณาถึงประเภทของบริการที่ใช พบวาผูใชบริการจิตเวชมีความพึงพอ
ใจตอการบริการมากกวาผูใชบริการสุขภาพจิต ในดานความสะดวก ดานการติดตอสื่อสาร และดาน
การตอบสนองอยางรวดเร็ว และเมื่อจําแนกผูใชบริการตามรายไดตอเดือน พบวา ผูใชบริการที่มีราย
ไดนอยมีความพึงพอใจตอบริการมากกวาผูใชบริการที่มีรายไดปานกลางและผูใชบริการที่มีรายได
สูงในทุกดาน สวนผูใชบริการที่มีรายไดปานกลางมีความพึงพอใจตอบริการดานความสะดวกและ
ความพึงพอใจตอบริการโดยรวมสูงกวาผูใชบริการที่มีรายไดสูง
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ABSTRACT

The objectives of this study were to investigate out – patients’ satisfaction with services
at Suanprung Psychiatric Hospital and to investigate type of services and income that affected
satisfaction. The sample was 400 patients (i.e., mental health patients and psychiatric patients)
who came to use services at out – patients department of Suanprung Psychiatric Hospital during
May to June, 2003. The research instrument was a questionniare developed by the author. Data
were analyze by descriptive statistic, t-Test and ANOVA.
The results revealed that most of the sample were satisfied all factor of services at the
highest level, i.e., access, communication, competence, courtesy, credibility, reliability,
responsiveness, security, tangibles, understanding customers and overall satisfaction. The
research also found that psychiatric patients were more satisfied with services than mental health
patients in three factors, i.e., access, communication and responsiveness. Moreover the lowest
income group were more satisfied with services than the medium and the hightest income group.
The medium income patients were more satisfied with services than the highest income group in
2 factor, i.e., access and overall satisfaction.
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