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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จะน าเสนอตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดม้าจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 403 
ตวัอยา่ง โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็น 1) สภาพทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่ง และ 2) ผล
การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
4.1 สภาพทัว่ไปของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาสภาพทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 403 คน1 ท่ีไดเ้ขา้รับบริการทางดา้น
สุขภาพภายใต้โครงการหลีกประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลรัฐในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูใ้ช้บริการกลุ่มตวัอย่าง 
ความพึงพอใจในการบริการภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า และความคิดเห็นต่อ
โครงการ 

4.1.1 ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม 
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม สามารถสรุปลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 
1) เพศ พบว่าประชากรส่วนหญิงและเพศชายมีอ าตราส่วนท่ีเท่ากนั คือ เพศชาย 200 

คน และเพศหญิง 203 คน โดยคิดเป็นประชากรเพศหญิง ร้อยละ 50.37 และ
ประชากรเพศชายร้อยละ 49.63 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

 
 
 
 

                                                        
1 การศึกษาคร้ังน้ีสามารถรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดม้ากกวา่ท่ีไดค้าดการณ์ไว ้(ดูหวัขอ้ 3.4 ประกอบ) 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 200 49.63 
หญิง 203 50.37 
รวม 403 100.00 

ท่ีมา  จากการส ารวจ 

2) อายุ พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ 35.98 รองลงมาคือ
อายรุะหวา่ง 41 -50 ปี ร้อยละ 22.33 อายุ 31 -40 ปี ร้อยละ18.61 อายุ 51 – 60 ปี ร้อย
ละ 13.15 อายุต  ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 7.20 และอายุ 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 2.73 ตามล าดบั 
ท าให้ เ ช่ือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีย ังไม่ได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลท่ีรัฐ หรือหน่วยงานมอบให้ท าให้ตอ้งใชสิ้ทธิในหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 29 7.20 
21 – 30 ปี 145 35.98 
31 – 40 ปี 75 18.61 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

90 
53 

22.33 
13.15 

61 ปีข้ึนไป 11 2.73 
รวม 403 100.00 

ท่ีมา  จากการส ารวจ 
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3) สถานภาพ พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 51.12 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 42.43 สถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 4.96 และสถานภาพหมา้ย ร้อยละ 
1.49 ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 206 51.12 
สมรส 171 42.43 
หมา้ย 
หยา่ร้าง 

6 
20 

1.49 
4.96 

รวม 403 100.00 
ท่ีมา  จากการส ารวจ 

4) ระดับการศึกษา พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 39.21 ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 25.56 ระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 13.65 
ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 6.70 ระดบั ป.ว.ส. ร้อยละ 6.20 ระดบั ป.ว.ช. ร้อยละ5.71 
และระดับอนุปริญญา ร้อยละ2.98 ตามล าดบั ท าให้น่าเช่ือได้ว่าผูใ้ช้บริการท่ีมี
สัดส่วนมากท่ีสุดคือ ผูท่ี้ก าลงัอยูร่ะหว่างศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาท่ียงัไม่มีสิทธิ
ทางดา้นสุขภาพใด ๆ รองลงมาคือกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นระดบัประถมศึกษา ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 103 25.56 
มธัยมศึกษา 55 13.65 
ป.ว.ช. 23 5.71 
ป.ว.ส. 

อนุปริญญา 
25 
12 

6.20 
2.98 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

158 
27 

39.21 
6.70 

รวม 403 100.00 
ท่ีมา  จากการส ารวจ 
 
 
 
 



82 

 

5) อาชีพ พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้ง ร้อยละ 32.51 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 20.35 อาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ว่างงาน ร้อยละ 18.61 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 11.17 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 9.93 
และประกอบอาชีพการพาณิชยแ์ละการคา้ ร้อยละ 7.44 ตามล าดบั  น่าเช่ือไดว้า่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีพบส่วนใหญ่ท่ีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีประกอบอาชีพ
ลูกจ้างนั้ นอาจจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวท่ียงัไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลใด ๆ 
คุม้ครอง ดงัตารางท่ี 4.5 

ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 82 20.35 
รับจา้งทัว่ไป 40 9.93 
ธุรกิจส่วนตวั 45 11.17 

ลูกจา้ง 
การพาณิชย/์การคา้ 

อ่ืน ๆ 

131 
30 
75 

32.51 
7.44 
18.61 

รวม 403 100.00 
ท่ีมา  จากการส ารวจ 

6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 
บาท ร้อยละ 37.97 มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ35.48 มีรายได้
เฉล่ียมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 14.89 มีรายได้เฉล่ีย 10,001 – 15,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 11.66 ตามล าดบั น่าเช่ือไดว้า่ยิ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ายิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะไดรั้บสิทธิในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
ดงัตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 153 37.97 
5,001 – 10,000 บาท 143 35.48 
10,001 – 15,000 บาท 
มากกวา่ 15,000 บาท 

47 
60 

11.66 
14.89 

รวม 403 100.00 
ท่ีมา  จากการส ารวจ 
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7) ความถี่ในการมารับบริการต่อปี พบว่าประชากรส่วนใหญ่มารับบริการอยา่งนอ้ย 1 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 33.50 มารับบริการ 2 คร้ังต่อปี ร้อยละ 20.60 มารับบริการ 6 – 10 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 15.14 มารับบริการ 3 คร้ังต่อปี ร้อยละ 12.90 มารับบริการ 5 คร้ังต่อ
ปี ร้อยละ 11.17 มารับบริการ 4 คร้ังต่อปี ร้อยละ 3.47 และมารับบริการมากกว่า 10 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 3.23 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการมารับบริการต่อปี 
ความถี่ในการมารับบริการต่อปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 คร้ัง 135 33.50 
2 คร้ัง 83 20.60 
3 คร้ัง 52 12.90 
4 คร้ัง 
5 คร้ัง 

14 
45 

3.47 
11.17 

6 – 10 คร้ัง 
มากกวา่ 10 คร้ัง 

61 
13 

15.14 
3.23 

รวม 403 100.00 
ท่ีมา  จากการส ารวจ 

8)   โรคประจ าตัว พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 71.71 และมีโรค
ประจ าตวั ร้อยละ 28.29 น่าเช่ือไดว้า่ คนส่วนใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการมาดว้ยการเจ็บป่วย
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะกลุ่มท่ีมีโรคประจ าตวัและมีความจ าเป็นตอ้งเขา้รับบริการใน
โครงการมีจ านวนไม่นอ้ย ดงัตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรคประจ าตัว 
โรคประจ าตวั จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี 114 28.29 
ไม่มี 289 71.71 
รวม 403 100.00 

ท่ีมา  จากการส ารวจ 
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4.2 การศึกษาโดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 

ในส่วนของการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการภายใตโ้ครงการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จะ
ท าการแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลอง Ordered 
Probit และ Ordered Logit ของความตอ้งการอยากมาใชบ้ริการซ ้ า การศึกษาและวิเคราะห์ผลจาก
แบบจ าลอง Ordered Probit และ Ordered Logit ของความตอ้งการมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ การศึกษาโดย
ใชแ้บบจ าลอง Model Selection และ การวเิคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal Effect)  

4.2.1 การศึกษาแบบจ าลอง Ordered Logit และ Ordered Probit 

โดยท าการศึกษาจากแบบจ าลอง Ordered Probit และ Ordered Logit นั้น จะไดท้  าการ
ทดสอบโดยแบ่งเป็น 1) ผลการทดสอบ Ordered Logit ของโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการซ ้ า เม่ือ
เกิดการเจบ็ป่วยคร้ังถดัไป (ตารางท่ี 4.9) 2) ผลการทดสอบ Ordered Logit ของโอกาสความน่าจะมา
ใช้บริการอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 4.10) 3) ผลการทดสอบ Ordered Probit ของโอกาสความน่าจะมาใช้
บริการซ ้ า เม่ือเกิดการเจบ็ป่วยคร้ังถดัไป (ตารางท่ี 4.11) และ 4) ผลการทดสอบ Ordered Probit ของ
โอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบ Ordered Logit ของโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการซ ้ า ( Y1 ) 

ตวัแปร(Variable) ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) Z P>|z| 

Sex 
Age 

Education 
Income 
Status 

Occupation 
Sick 

Frequency 
Place 

Environment 
Collaboration 

Caring 
Clear Diagnosis 

Credibility of Physician 
Clinical Outcomes 

Post Care Perception 
Convenience 

Access to Services 
Waiting Times 

Range of Service 
Skill of Health 
Staff Expertise 

Courtesy and Respect 
Communication 

Information 

-0.079     (0.222) 
-0.037**  (0.016) 
-0.134*** (0.051) 
0.000**   (0.000)   
0.458**   (0.193) 
0.006      (0.091) 
-0.696** (0.303) 
-0.021    (0.036) 
0.277**  (0.138) 
0.505*** (0.167) 
0.439**  (0.173)    
  0.161   (0.173) 
0.021     (0.179) 
 0.235    (0.223) 
0.030    (0.239) 
-0.146   (0.163) 

-0.884***(0.201) 
   0.345*  (0.197)    
  0.266   (0.177) 
-0.195  (0.174) 

0.837***(0.222)    
-0.064   (0.211) 
 0.237   (0.181) 
0.467** (0.226) 
0.643**(0.274)    

-0.35 
-2.32    
-2.66    
2.24    
2.37 
0.07 
-2.30    
-0.60 
2.01    
3.03 
2.54    
0.93 
0.12 
1.05 
0.13 
-0.90 
-4.41    
1.76    
1.50 
-1.12 
3.78 
-0.30 
1.31 
2.07  
 2.34     

0.723 
0.021 
0.008     
0.025      
0.018 
0.943 
0.021     
0.551 
0.045      
0.002   
0.011      
0.350 
0.907 
0.293 
0.900 
0.371 
0.000     
0.079     
0.133 
0.261 
0.000      
0.762 
0.190 
0.039      
0.019 

Number of obs 403  
LR chi2(25) 290.83  
Prob> chi2      0.0000  

Log likelihood -354.26168  
Pseudo R2        0.2910  

หมายเหต:ุ โดยท่ี *,**,*** มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
ท่ีมา จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4.9 เป็นตารางท่ีแสดงผลการประมาณค่าโดยวิธี Ordered Logit ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าปัจจัยความพึงพอใจท่ีมีระดับนัยส าคัญต่อความต้องการอยากมาใช้บริการซ ้ าได้แก่  
1. การศึกษา 2. สภาพแวดลอ้ม 3. ความสะดวกสบายในการรับบริการ 4. ทกัษะความรู้ของแพทย ์
ซ่ึงปัจจยัความพึงพอใจเหล่าน้ีมีระดบันยัส าคญัอยู่ท่ี 0.01 นอกจากน้ีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ  
1. อาย ุ2. สถานภาพ 3. โรคประจ าตวั 4. รายได ้5. สถานท่ี 6. การท างานร่วมมือกนัของบุคลากร 7. 
การส่ือสารและ 8. การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึง
การบริการต่างก็ส่งผลต่อความตอ้งการอยากมาใชบ้ริการซ ้ าเช่นกนั 
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ตารางที ่4.10 ผลการทดสอบ Ordered Logit ของโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ( Y2 ) 

ตัวแปร (Variable) ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) Z P>|z| 

Sex 
Age 

Education 
Income 
Status 

Occupation 
Sick 

Frequency 

0.135   (0.218) 
-0.021   (0.015) 
-0.060   (0.049) 
0.000** (0.000)    
0.382** (0.191) 
-0.067   (0.088) 

-1.166***(0.301) 
-0.041   (0.035) 

0.62 
-1.34 
-1.21 
2.18    
2.00    
-0.77 
-3.88   
-1.19 

0.536 
0.181 
0.225 
0.030    
0.045       
0.444 
0.000 
0.235 

Place 
Environment 
Collaboration 

Caring 
Clear Diagnosis 

Credibility of Physician 
Clinical outcomes 

Post Care Perception 
Convenience 

Access to Services 
Waiting Times 

Range of Service 
Skill of Health 
Staff Expertise 

Courtesy and Respect 
Communication 

Information 

0.250*  (0.137)   
 0.335** (0.164)    
0.296*  (0.172) 
0.158  (0.168) 

-0.271   (0.175) 
0.493** (0.222)   
-0.013   (0.240) 
-0.151  (0.158) 

-0.919***(0.198)   
0.329*  (0.191)   
0.215   (0.173) 
-0.005   (0.170) 
1.003***(0.216)    
-0.045   (0.213) 
0.226   (0.176) 
0.349   (0.221) 

.6633363**(0.267)     

1.82    
2.04    
1.72    
0.94 
-1.55 
2.22    
-0.05 
-0.96 
-4.63    
1.72    
1.24 
-0.03 
4.64    
-0.21 
1.29 
1.58 
2.48    

0.068     
0.042      
0.086     
0.349 
0.121 
0.026      
0.957 
0.339 
0.000      
0.085     
0.213 
0.977 
0.000       
0.833 
0.198 
0.114 
0.013      

  

 

  

Number of obs 403  
LR chi2(25) 273.06  
Prob> chi2      0.0000  

Log likelihood -373.5232  
Pseudo R2        0.2677  
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หมายเหต:ุ โดยท่ี *, **, *** มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
ท่ีมา จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.10 เป็นตารางท่ีแสดงผลการประมาณค่าโดยวธีิ Ordered Logit ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีระดบันยัส าคญัต่อความตอ้งการใช้บริการอ่ืน ๆ เพิ่มไดแ้ก่ 1. โรค
ประจ าตวั 2. ความสะดวกสบายในการรับบริการ 3. ทกัษะความรู้ของแพทย ์ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีระดบั
นยัส าคญัอยูท่ี่ 0.01 นอกจากน้ีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ 1. สถานภาพ 2. รายได ้3. สภาพแวดลอ้ม 
4. ความน่าเช่ือถือของแพทย ์5. การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 มีสถานท่ี 
การท างานร่วมมือกนัของบุคลากร และผูรั้บบริการเขา้ถึงการบริการต่างก็ส่งผลต่อความตอ้งการ
อยากใชบ้ริการอ่ืน ๆ เช่นกนั 
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ตารางที ่4.11 ผลการทดสอบ Ordered Probit ของโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการซ ้ า ( Y1 ) 

ตวัแปร(Variable) ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) Z P>|z| 

Sex 
Age 

Education 
Income 

-0.178   (0.123) 
-0.013   (0.009) 

-0.075***(0.028) 
0.000**  (0.000) 

-1.45 
-1.46 
-2.67 
2.53 

0.148 
0.144 
0.008 
0.011 

Status 0.160   (0.107) 1.49 0.135 
Occupation 0.063  (0.049) 1.28 0.201 

Sick -0.440***(0.170) -2.59 0.010 
Frequency -0.000  (0.020) -0.02 0.982 

Place 0.128*  (0.077)    1.65 0.098 
Environment 0.270***(0.094)    2.88 0.004 
Collaboration 0.232** (0.099)    2.34 0.019 

Caring 0.103   (0.095) 1.08 0.278 
Clear Diagnosis -0.042   (0.100) -0.43 0.669 

Credibility of Physician 0.166   (0.121) 1.38 0.169 
Clinical Outcomes 0.062   (0.130) 0.48 0.630 

Post Care Perception 
Convenience 

Access to Services 
Waiting Times 

Range of Service 
Skill of Health 
Staff Expertise 

Courtesy and Respect 
Communication 

Information 

-0.072  (0.090) 
-0.454***(0.112) 
0.099** (0.108) 
0.100   (0.097) 
-0.067   (0.100) 
0.395***(0.123) 
-0.037   (0.117) 
0.073   (0.103) 
0.221*  (0.126) 
0.228   (0.151) 

-0.80 
-4.07 
2.11 
1.02 
-0.67 
3.21 
-0.31 
0.71 
1.75 
1.51 

0.425 
0.000 
0.035 
0.307 
0.506 
0.001 
0.753 
0.480 
0.080 
0.130 

Number of obs 403  
LR chi2(25) 256.20  
Prob> chi2      0.0000  

Log likelihood -371.57548  
Pseudo R2        0.2564  

หมายเหต:ุ โดยท่ี *, **, *** มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
ท่ีมา จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4.11 เป็นตารางท่ีแสดงผลการประมาณค่าโดยวิธี Ordered Probit ซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่าปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีระดบันัยส าคญัต่อความตอ้งการอยากมาใช้บริการซ ้ าได้แก่ 1. 
การศึกษา 2. โรคประจ าตวั 3. สภาพแวดลอ้ม 4. ความสะดวกสบายในการรับบริการ 5. ทกัษะ
ความรู้ของแพทย ์ซ่ึงปัจจยัความพึงพอใจเหล่าน้ีมีระดบันยัส าคญัอยู่ท่ี 0.01 นอกจากน้ีท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 คือ 1. รายได ้2. การท างานร่วมมือกนัของบุคลากร 3. ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการ
บริการนอกจากน้ีท่ีระดับนัยส าคัญ 0.1 มี 1. สถานท่ี และ 2. การส่ือสาร ต่างก็ส่งผลต่อความ
ตอ้งการอยากมาใชบ้ริการซ ้ าเช่นกนั 
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ตารางที ่4.12 ผลการทดสอบ Ordered Probit ของโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ( Y2 ) 

ตวัแปร(Variable) ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) Z P>|z| 

Sex 
Age 

Education 
Income 

-0.016   (0.121) 
-0.007   (0.009) 
-0.040   (0.028) 
0.000***(0.000) 

-0.13 
-0.75 
-1.43 
2.60 

0.898 
0.456 
0.153 
0.009 

Status 0.124   (0.107) 1.16 0.247 
Occupation 0.023   (0.049) 0.48 0.632 

Sick -0.701***(0.169) -4.15 0.000 
Frequency -0.011   (0.020) -0.54 0.589 

Place 0.125   (0.077) 1.62 0.105 
Environment 0.169* (0.093)    1.81 0.070 
Collaboration 0.185* (0.098)    1.88 0.060 

Caring 0.094   (0.094) 0.99 0.320 
Clear Diagnosis -0.172* (0.098) -1.76 0.079 

Credibility of Physician 0.241** (0.118) 2.04 0.041 
Clinical Outcomes 0.101   (0.128) 0.79 0.427 

Post Care Perception 
Convenience 

Access to Services 
Waiting Times 

Range of Service 
Skill of Health 
Staff Expertise 

Courtesy and Respect 
Communication 

Information 

-0.070  (0.090) 
-0.492***(0.111) 

0.174   (0.106) 
0.108   (0.096) 
-0.001   (0.098) 
0.538***(0.122) 
-0.082   (0.116) 
0.080   (0.101) 
0.139   (0.124) 
0.275* (0.150) 

-0.78 
--4.42 
1.64 
1.13 
-0.01 
4.40 
-0.71 
0.79 
1.12 
1.84 

0.434 
0.000 
0.102 
0.260 
0.995 
0.000 
0.480 
0.430 
0.261 
0.066 

Number of obs 403  
LR chi2(25) 244.44  
Prob> chi2      0.0000  

Log likelihood -387.83321  
Pseudo R2        0.2396  

หมายเหต:ุ โดยท่ี *, **, *** มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
ท่ีมา จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4.12 เป็นตารางท่ีแสดงผลการประมาณค่าโดยวิธี Ordered Probit ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นวา่ปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีระดบันยัส าคญัต่อความตอ้งการใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มไดแ้ก่ 1. โรค
ประจ าตวั 2. รายได ้3. ความสะดวกสบายในการรับบริการ 4. ทกัษะความรู้ของแพทย ์ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีมีระดบันยัส าคญัอยูท่ี่ 0.01 นอกจากน้ีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ ความน่าเช่ือถือของแพทย ์
นอกจากน้ีท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 มี 1. สภาพแวดลอ้ม 2.การท างานร่วมมือกนัของบุคลากร 3. การ
วนิิจฉยัโรค และ 4. การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ต่างก็ส่งผลต่อความตอ้งการอยากใชบ้ริการอ่ืน ๆ เช่นกนั 

4.2.2 การศึกษาโดยใช้แบบจ าลอง Model Selection 

ตารางที ่4.13 ค่า AIC และ BIC จาก Model Selection ของ Ordered Logit และ Ordered Probit จาก 
        ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการภายใตโ้ครงการหลกัประกนั 
                   สุขภาพถว้นหน้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย (ความ 
                   ตอ้งการอยากมาใชบ้ริการซ ้ าหรือ Y1) 
 
Model Selection of Ordered Logit Obs LL(Null) LL(Model) df AIC BIC 

 403 -499.6745 -354.2617 29 766.5234 882.4925 
Model Selection of Ordered Probit Obs LL(Null) LL(Model) df AIC BIC 

 403 -499.6745 -371.5755 29 801.151 917.1201 
ท่ีมา จากการค านวณ 

เม่ือท าการทดสอบโดยใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit และ Ordered Probit แลว้ไดท้  าการ
เลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมโดย AIC และ BIC ผลปรากฏวา่ แบบจ าลอง Ordered Logit มีความ
เหมาะสมในการใชอ้ธิบายมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณา Model Selection ส าหรับเลือกประมาณค่า Ordered Logit และ Ordered 
Probit จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริการภายใตโ้ครงการหลกัประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐในเขตภาคเหนือ ท่ีมีผลต่อการอยากกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
พบว่าค่า AIC ของ Ordered Logit เท่ากบั 766.5234 และค่า BIC ของ Ordered Logit เท่ากบั 
882.4925 ส่วนค่า AIC ของ Ordered Probit เท่ากบั 801.151 และค่า BIC ของ Ordered Probit 
เท่ากบั 917.1201 จะเห็นไดว้า่ Model Selection ของ Ordered Logit มีค่านอ้ยกวา่ Model Selection 
ของ Ordered Probit ดงันั้นการประมาณค่า Ordered Logit จึงมีความเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูล สามารถแสดงค่าไดด้งัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที่ 4.14 ค่า AIC และ BIC จาก Model Selection ของ Ordered Logit และ Ordered Probit  
                   จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการภายใต้โครงการ 
                   หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศ 
                   ไทย (ความตอ้งการใชบ้ริการอ่ืน ๆ Y2) 
 

Model Selection of Ordered Logit Obs LL(Null) LL (Model) df AIC BIC 
 403 -510.0538 -373.5232 29 805.0464 921.0156 

Model Selection of Ordered Probit Obs LL(Null) LL(Model) df AIC BIC 
 403 -510.0538 -387.8332 29 833.6664 949.6356 

ท่ีมา จากการค านวณ 

 
เม่ือพิจารณา Model Selection ส าหรับเลือกประมาณค่า Ordered Logit และ Ordered 

Probit จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการภายใตโ้ครงการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหน้า ในกรณีท่ีอยากมาใช้บริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม พบว่า ค่า AIC ของ Ordered Logit 
เท่ากบั 805.0464 และค่า BIC ของ Ordered Logit เท่ากบั 921.0156 ส่วนค่า AIC ของ Ordered 
Probit เท่ากบั 833.6664 และค่า BIC ของ Ordered Probit เท่ากบั 949.6356 จะเห็นไดว้่า Model 
Selection ของ Ordered Logit มีค่าน้อยกว่า Model Selection ของ Ordered Probit ดังนั้นการ
ประมาณค่า Ordered Logit จึงมีความเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถแสดงค่าไดด้งั
ตารางท่ี 4.14 
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4.2.3 การวเิคราะห์ส่วนเพิม่ (Marginal Effect) จากแบบจ าลอง Ordered Logit 

ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของโอกาสความน่าจะมาใช้บริการซ ้ าใน 
                   ระดบัต่าง ๆ ( Y1 ) จากแบบจ าลอง Ordered Logit 

ตวัแปร 
(Variable) x

Y



 )1Pr( 1  
x

Y



 )2Pr( 1  
x

Y



 )3Pr( 1  
x

Y



 )4Pr( 1  
x

Y



 )5Pr( 1  

Age 0.0003441* 
(0.061) 

0.0008808*  
(0.051)      

0.0056163**   
(0.041)     

-0.0065555**    
(0.038)    

-0.0002857*  
(0.079)      

Status -0.0051658** 
(0.042) 

-0.0132221** 
(0.026)       

-0.0843062**  
(0.022)      

0.0984049**    
(0.020)    

0.0042893**    
(0.041)    

Education 0.0014572** 
(0.021)       

0.0037298** 
(0.013)       

0.0237818***   
(0.007)        

-0.0277589***      
(0.006)  

-0.00121**   
(0.035)      

Sick 0.0072183** 
(0.027)        

0.0186191**  
(0.015)      

0.145768**  
(0.020)     

-0.1584193**   
(0.016)     

-0.0079949*   
(0.063)     

Income 0.000**       
(0.031) 

0.000** 
(0.021)  

0.000**    
(0.013) 

0.000**    
(0.011)    

0.000**       
(0.037) 

Place -0.0038615**   
(0.036)     

-0.0098838**  
(0.024)      

-0.0630204**    
(0.014)    

0.0735594**   
(0.013)     

0.0032063**   
(0.034)    

Environment -0.005956*** 
(0.009)        

-0.0152447*** 
(0.004)       

-0.0972026*** 
(0.001)       

0.1134579***     
(0.001)   

0.0049454**    
(0.020)    

Collaboration -0.006344*** 
(0.009)       

-0.0162379*** 
(0.004)       

-0.1035349*** 
(0.001)      

0.1208493***    
(0.001)    

0.0052676***  
(0.010)      

Convenience 0.0101783*** 
(0.002)       

0.0260519***    
(0.000)    

0.1661107***    
(0.000)    

-0.1938897***    
(0.000)    

-0.0084513*** 
(0.003)       

Access to 
Services 

-0.0049636** 
(0.026)       

-0.0127045**    
(0.019)   

-0.0810059***   
(0.010)     

0.0945526***  
(0.009)       

0.0041214**   
(0.037)     

Skill of  
Health 

-0.0101711*** 
(0.002)       

-0.0260334*** 
(0.000)       

-0.1659926***   
(0.000)     

0.1937519***    
(0.000)    

0.0084452***    
(0.005)    

Communi- 
cation 

-0.0061504** 
(0.036)       

-0.0157422**  
(0.023)      

-0.1003743**   
(0.016)     

0.1171601**   
(0.015)     

0.0051068** 
(0.041)       

Information -0.0086575** 
(0.017)       

-0.0221593*** 
(0.007)       

-0.1412906***  
(0.004)      

0.1649188**   
(0.003)     

0.0071885**  
(0.017)      

หมายเหตุ: ตารางแสดงค่า dy/dx และในวงเลบ็แสดงค่า P value 
ท่ีมา จากการค านวณ 
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ในส่วนของการพิจารณาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จะพิจารณาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อความตอ้งการมาใช้บริการซ ้ าเม่ือเกิด
การเจ็บป่วยคร้ังถดัไป เม่ือมีค่าระดบัความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลต่อระดบัโอกาสความ
น่าจะมาใชบ้ริการคร้ังถดัไป โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
เม่ือ Y1 = 1  ปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีระดบันยัส าคญัต่อความตอ้งการมาใชบ้ริการซ ้ า ไดแ้ก่ 1.)อาย ุ

2.) สถานภาพ 3.) การศึกษา 4.) โรคประจ าตวั 5.) รายได้ 6.) สถานท่ี  
7.) สภาพแวดลอ้ม 8.) การท างานร่วมมือกนัของบุคลากร 9.) ความสะดวกสบายใน
การรับบริการ 10.) ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการ 11.) ทกัษะความรู้ของแพทย ์
12.) การส่ือสาร 13.) การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y1 = 1 คือมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดต่อความตอ้งการอยากมา
ใชบ้ริการซ ้ า สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัอายเุพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.03 

2. เม่ือปัจจยัสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.51 

3. เม่ือปัจจยัการศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุดมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.15 

4. เม่ือปัจจยัโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด
มีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.72 

5. เม่ือปัจจยัรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาส
ท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0 

6. เม่ือปัจจยัสถานท่ีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุดมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.39 

7. เม่ือปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด
มีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.60 

8. เม่ือปัจจยัการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.63 

9. เม่ือปัจจยัความสะดวกสบายในการรับบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.02 
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10. เม่ือปัจจยัผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง

พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.50 
11. เม่ือปัจจยัทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบั

นอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1.02 
12. เม่ือปัจจยัการส่ือสารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมี

โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.62 
13. เม่ือปัจจยัการใหข้อ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมี

โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.87 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y1 = 2 คือมีความพึงพอใจนอ้ยต่อความตอ้งการอยากมาใช้
บริการซ ้ า สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัอายเุพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมา
ใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.09 

2. เม่ือปัจจยัสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1.3 

3. เม่ือปัจจยัการศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.37 

4. เม่ือปัจจยัโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบัน้อยมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.86 

5. เม่ือปัจจยัรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะ
มาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0 

6. เม่ือปัจจยัสถานท่ีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1 

7. เม่ือปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1.5 

8. เม่ือปัจจยัการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1.6 

9. เม่ือปัจจยัความสะดวกสบายในการรับบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 

10. เม่ือปัจจยัผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1.27 
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11. เม่ือปัจจยัทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบั

นอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 2.6 
12. เม่ือปัจจยัการส่ือสารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาส

ท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 1.5 
13. เม่ือปัจจยัการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบัน้อยมี

โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 2.2 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y1 = 3 คือพึงพอใจจนตอ้งการอยากมาใชบ้ริการซ ้ า สามารถ
อธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัอายุเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ า
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.56 

2. เม่ือปัจจยัสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าลดลงร้อยละ 8.4 

3. เม่ือปัจจยัการศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 

4. เม่ือปัจจยัโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.57 

5. เม่ือปัจจยัรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการ
ซ ้ าลดลงร้อยละ 0 

6. เม่ือปัจจยัสถานท่ีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการ
ซ ้ าลดลงร้อยละ 6.3 

7. เม่ือปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าลดลงร้อยละ 9.7 

8. เม่ือปัจจยัการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 10.35 

9. เม่ือปัจจยัความสะดวกสบายในการรับบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึง
พอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.6 

10. เม่ือปัจจยัผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 8.1 

11. เม่ือปัจจยัทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาส
ท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 16.59 
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12. เม่ือปัจจยัการส่ือสารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใช้

บริการซ ้ าลดลงร้อยละ 10.03 
13. เม่ือปัจจยัการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใช้

บริการซ ้ าลดลงร้อยละ 14.13 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y1 = 4 คือพึงพอใจมากจนตอ้งการอยากมาใช้บริการซ ้ า
สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัอายเุพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการ
ซ ้ าลดลงร้อยละ 0.66 

2. เม่ือปัจจยัสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.84 

3. เม่ือปัจจยัการศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าลดลงร้อยละ 2.78 

4. เม่ือปัจจยัโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะ
มาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 15.84 

5. เม่ือปัจจยัรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0 

6. เม่ือปัจจยัสถานท่ีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.36 

7. เม่ือปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะ
มาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.35 

8. เม่ือปัจจยัการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.08 

9. เม่ือปัจจยัความสะดวกสบายในการรับบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 19.39 

10. เม่ือปัจจยัผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.46 

11. เม่ือปัจจยัทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.38 

12. เม่ือปัจจยัการส่ือสารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมา
ใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.72 
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13. เม่ือปัจจยัการใหข้อ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากมีโอกาสท่ีจะมา

ใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.49 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y1 = 5 คือ พึงพอใจมากท่ีสุดจนตอ้งการอยากมาใชบ้ริการซ ้ า 
สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัอายุเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใช้
บริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.02 

2. เม่ือปัจจยัสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะ
มาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.42 

3. เม่ือปัจจยัการศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะ
มาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.12 

4. เม่ือปัจจยัโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.80 

5. เม่ือปัจจยัรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมา
ใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0 

6. เม่ือปัจจยัสถานท่ีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมา
ใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.32 

7. เม่ือปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาส
ท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.49 

8. เม่ือปัจจยัการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.52 

9. เม่ือปัจจยัความสะดวกสบายในการรับบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.85 

10. เม่ือปัจจยัผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าลดลงร้อยละ 0.41 

11. เม่ือปัจจยัทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
มีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.84 

12. เม่ือปัจจยัการส่ือสารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะ
มาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.51 

13. เม่ือปัจจยัการใหข้อ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.72 
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ตารางที ่4.16 การวเิคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ใน 
                     ระดบัต่าง ๆ ( Y2 ) จากแบบจ าลอง Ordered Logit 

ตวัแปร 

(Variable) 
x

Y



 )1Pr( 2

 
x

Y



 )2Pr( 2

 
x

Y



 )3Pr( 2

 
x

Y



 )4Pr( 2

 
x

Y



 )5Pr( 2

 

status 
-0.0050025* 

(0.064)       
-0.0184295** 

(0.043)       
-0.044855** 

(0.049)       
0.0658868** 

(0.041)       
0.0024003* 

(0.072)       

sick 
0.0168294*** 

(0.001)       
0.0629268*** 

(0.000)       
0.2167593*** 

(0.000)       
-0.2827169*** 

(0.000)       
-0.0137986*** 

(0.010)       

income 
0.000** 
(0.043)       

0.000** 
(0.029)       

0.000 ** 
(0.028)      

0.000** 
(0.023)      

0.000* 
(0.053)       

Environment 
-0.0065428** 

(0.012)       
-0.0241038*** 

(0.006)       
-0.0586655*** 

(0.005)       
0.0861728*** 

(0.003)       
0.0031393** 

(0.033)        

Collaboration 
-0.0063083** 

(0.024)       
-0.02324** 

(0.013)      
-0.0565631** 

(0.011)       
0.0830846*** 

(0.008)        
0.0030268** 

(0.030)       
Credibility 

Of Physician 
-0.0062888** 

(0.041)        
-0.0231683** 

(0.027)       
-0.0563886** 

(0.022)       
0.0828283** 

(0.019)        
0.0030174* 

(0.057)       

Convenience 
0.0153007*** 

(0.001)       
0.0563685*** 

(0.000)         
0.1371937*** 

(0.000)       
-0.2015215*** 

(0.000)       
-0.0073415*** 

(0.004)       
Access to 
Services 

-0.0075841*** 
(0.009)       

-0.0279401*** 
(0.004)       

-0.0680025*** 
(0.004)       

0.0998877*** 
(0.002)       

0.0036389** 
(0.026)            

Skill of 
Health 

-0.0165801*** 
(0.000)       

-0.0610817*** 
(0.000)       

-0.1486648*** 
(0.000)       

0.2183713*** 
(0.000)        

0.0079553*** 
(0.004)       

Information 
-0.0143172*** 

(0.003)       
-0.0527453*** 

(0.000)       
-0.1283751*** 

(0.000)      
0.188568*** 

(0.000)       
0.0068696*** 

(0.008)       
หมายเหตุ : ตารางแสดงค่า dy/dx และในวงเลบ็แสดงค่า P value 
ท่ีมา จากการค านวณ 

ในส่วนของการพิจารณาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จะพิจารณาความสัมพนัธ์
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อความตอ้งการมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เม่ือมี
ค่าระดบัความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลต่อระดบัโอกาสความน่าจะมาใชบ้ริการคร้ังถดัไป 
โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
เม่ือ Y2 = 1  ปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีระดบันยัส าคญัต่อความตอ้งการมาใช้บริการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 1.) 

สถานภาพ 2.) โรคประจ าตวั 3.) รายได ้4.) สภาพแวดลอ้ม 5.) การท างานร่วมมือกนั
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ของบุคลากร 6.) ความน่าเช่ือถือของแพทย ์7.) ความสะดวกสบาย 8.) ผูรั้บบริการ
เขา้ถึงการบริการ 9.) ทกัษะความรู้ของแพทย ์10.) การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y2 = 1 คือพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดต่อความตอ้งการมาใชบ้ริการ 
อ่ืน ๆ สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.50 

2. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.68 

3. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบั
นอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0 

4. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.65 

5. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผู ้
ท่ีมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.63 

6. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความน่าเช่ือถือของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความ
พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.63 

7. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.53 

8. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจท่ีผูรั้บบริการเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มี
ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.75 

9. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 1.66 

10. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 1.43 

โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y2 = 2 คือพึงพอใจนอ้ยต่อความตอ้งการมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ 
สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 1.84 

2. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.29 
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3. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบั

นอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0 
4. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจใน

ระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 2.41 
5. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผู ้

ท่ีมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 2.32 
6. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความน่าเช่ือถือของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความ

พึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 2.32 
7. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง

พอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.64 
8. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจท่ีผูรั้บบริการเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มี

ความพึงพอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 2.79 
9. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง

พอใจในระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 6.1 
10. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน

ระดบันอ้ยมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 5.27 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y2 = 3 คือ พึงพอใจจนตอ้งการมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ สามารถ
อธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 4.50 

2. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.68 

3. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมีโอกาสท่ี
จะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0 

4. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมี
โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 5.87 

5. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผู ้
ท่ีมีความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 5.66 

6. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความน่าเช่ือถือของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความ
พึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 5.64 
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7. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง

พอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.72 
8. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจท่ีผูรั้บบริการเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มี

ความพึงพอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 6.80 
9. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง

พอใจมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 14.86 
10. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจมี

โอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 12.84 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y2 = 4 คือพึงพอใจมากจนตอ้งการมาใช้บริการอ่ืน ๆ 
สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.59 

2. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 28.27 

3. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบั
มากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0 

4. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.62 

5. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผู ้
ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.31 

6. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความน่าเช่ือถือของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความ
พึงพอใจในระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.28 

7. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 20.15 

8. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจท่ีผูรั้บบริการเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มี
ความพึงพอใจในระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.99 

9. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.84 

10. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.86 



104 

 
โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี Y2 = 5 คือพึงพอใจมากท่ีสุดจนตอ้งการมาใช้บริการอ่ืน ๆ 
สามารถอธิบายไดว้า่ 

1. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสถานภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.24 

2. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 1.38 

3. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในรายไดเ้พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0 

4. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าใหผู้ท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.31 

5. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการท างานร่วมมือกนัของบุคลากรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผู ้
ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.30 

6. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความน่าเช่ือถือของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.30 

7. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.73 

8. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจท่ีผูรั้บบริการเขา้ถึงการบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.36 

9. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในทกัษะความรู้ของแพทยเ์พิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.80 

10. เม่ือปัจจยัความพึงพอใจในการให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลท าให้ผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดมีโอกาสท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.69 
ในทุก ๆ ปัจจยัขา้งตน้หากมีความพึงพอใจในปัจจยัความพึงพอใจดงักล่าวจะส่งผลให้ ผูท่ี้มี

ความพึงพอใจในแต่ละระดบัมีความตอ้งการอยากกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า และใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน
ยกเวน้ ปัจจยัดา้นความสะดวกสบายของการเขา้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจ ณ ระดบัหน่ึง แต่กลบัมี
ความพึงพอใจท่ีจะอยากกลับมาใช้บริการซ ้ าและบริการอ่ืน ๆ ลดลงเม่ือปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายเพิ่มข้ึน น่าเช่ือไดว้่าหากความสะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึนนั้นมีความหลากหลายทางช่อง
ทางการรับบริการ ผูรั้บบริการกลบัเกิดความรู้สึกแปลกแยก มีความแตกต่าง เกิดความไม่เท่าเทียม
กนั เช่น ช่องบริการส าหรับผูป่้วยรถเข็น และช่องบริการส าหรับผูพ้ิการ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีอาจ
ก่อให้เกิดความไม่พอใจให้กับผูใ้ช้บริการคนอ่ืน ๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barry 
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Schwartz (2006) ท่ีไดท้  าการวิจยัและรวบรวมขอ้มูลเพื่อพิสูจน์วา่ทางเลือกของสินคา้และบริการท่ี
มากข้ึนกลบัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโดยไดย้กตวัอย่างไวคื้อ ร้านคา้วางแยมกว่า 
24 ชนิดบนชั้นวางของภายในร้านคา้แต่กลบัไดรั้บความสนใจเลือกซ้ือเพียง 6 ชนิด หรือการมีสินคา้
หลากหลายชนิดทั้งขนม เคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มข้ึนในร้านสะดวกซ้ือ กลบัท าให้ความพึงพอใจของลูกคา้
ลดลง กลายเป็นภาวะน่ิงงนัจากการมีทางเลือกท่ีมากเกินไป ดงันั้นผลวิจยัในขา้งตน้สามารถให้เหตุ
ผลได้ว่าเหตุใดความสะดวกสบายในการรับบริการท่ีโรงพยาบาลจดัหาให้เพิ่มข้ึนแต่กลบัท าให้
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจลดลง ซ่ึงทฤษฏีทางจิตวิทยาเรียกสภาวการณ์ดงักล่าวว่า  “ภาวะขอ้มูล
ท่วม”2 

4.3 สรุป 

ในบทท่ี 4 น้ีไดก้ล่าวถึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 2 หวัขอ้หลกั คือ 1) สภาพทัว่ไป
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่ง และ 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์เบ้ืองต้น อาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการภายใต้
โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า จนท าให้เกิดการอยากกลบัมาใช้บริการซ ้ าข้ึนอยู่กบั อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา และโรคประจ าตวัโดยท่ีปัจจยัด้าน อายุ การศึกษาและโรคประจ าตวั หาก
ผูใ้ช้บริการยิ่งมีความพึงพอใจมากข้ึนกลบัจะส่งผลท าให้อยากกลบัมาใช้บริการซ ้ าลดลงในทาง
ตรงกันข้าม สถานภาพของผูใ้ช้บริการกลับส่งผลให้อยากมาใช้บริการซ ้ ามากข้ึน (ล าดับของ
สถานภาพไดแ้ก่ 1) โสด 2) แต่งงาน และ 3) หยา่ร้าง) ส่วนความพึงพอใจดา้นรายไดก้ลบัไม่ส่งผล
ให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกอยากมาใชบ้ริการซ ้ าเพิ่มข้ึนหรือลดลงแต่อย่างใด และการวดัประเมินความพึง
พอใจตามแบบจ าลอง SERVQUAL พบวา่ หากปัจจยัความพึงพอใจในความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ การตอบสนองต่อผูป่้วย การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูป่้วย และการรู้จกัและเขา้ใจผูป่้วยเพิ่มข้ึน
จะท าให้โอกาสการอยากมาใช้บริการซ ้ าสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ภายใต้โครงการหลักประกันสุภาพถ้วนหน้าจนท าให้อยากมาใช้บริการอ่ืน ๆ ผลปรากฏว่า 
สถานภาพและโรคประจ าตวัมีผลต่อความพึงพอใจทั้งส้ิน โดยหากมีความพึงพอใจในโรคประจ าตวั
ของตนเองมากข้ึนความตอ้งการอยากมาใช้บริการอ่ืน ๆ กลบัลดลง ในทางกลบักนัหากมีความพึง
พอใจในสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนกลบัมีความตอ้งการอยากมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน

                                                        
2
 คือ ภาวการณ์ตดัสินใจท่ีมีความหลากหลายของขอ้มูล ทางเลือกท่ีมากเกินไปจนเกิดความสับสน น าไปสู่ความเครียด 

          กระวนกระวาย ตดัสินใจไม่ถกูจึงไม่เลือกซ้ือและใชบ้ริการนั้น 
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ตามไปดว้ยส่วนความพึงพอใจดา้นรายไดก้ลบัไม่ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกอยากมาใช้บริการอ่ืน ๆ 
เพิ่มข้ึนหรือลดลงแต่อย่างใด และการวดัประเมินความพึงพอใจตามแบบจ าลอง SERVQUAL 
พบว่า หากปัจจยัความพึงพอใจในความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้การ
ตอบสนองต่อผูป่้วย การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูป่้วย และการรู้จกัและเขา้ใจผูป่้วยเพิ่มข้ึนจะท าให้
โอกาส การอยากมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ของผูใ้ชบ้ริการเพิ่มสูงข้ึน ส่วนในบทสุดทา้ยถดัไปจะกล่าวถึง
บทสรุปท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัฉบบัน้ีต่อไป 
 


