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งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปวยนอกแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราชและ 3) 
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยแบงเปน 2 กลุมไดแก 1) กลุมผูรับบริการ คือ ผู
ที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.00 น. จํานวน 400  คน 2) กลุมผู
ใหบริการ คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ไดแก พยาบาล  ผูชวยพยาบาล  เจาหนาท่ีธุรการ และแมบาน จํานวน  
400  คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใชวิธีสุมแบบอยางงาย  สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูใหบริการมีคุณภาพการบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริ
ราชโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก มี 3 ดาน คือ 
ดานความนาเช่ือถือ  ดานการประกันคุณภาพ   ดานการเขาใจจิตใจ  และอยูในระดับปานกลาง มี 2 ดาน 
คือ ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ดานการตอบสนอง 2) ผูที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล  ศิริราชมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมาก มี 2 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ สวน
ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  อยูในระดับปานกลาง และ3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ี
มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  
ผูรับบริการที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนครั้งท่ีเขารับบริการ และ
มูลเหตุจูงใจในการรับบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สวนผูรับบริการท่ีมีสถานภาพสมรส  และสิทธิประโยชนในการ
รักษาพยาบาลตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกไมแตกตางกัน 
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The objectives of  this research were to study service quality of  Siriraj out-patient  

Department, to study the satisfaction of  out-patient  to its services and to evaluate their 

satisfaction based on personal information. In this case, there are 2 sample groups : 1)There are 

400 clients who receive hospital services from 8.00-16.00. 2)There are 400 service providers 

including nurses, practical nurses, ward clerk and maids. I studied by following the theory of 

simple random sampling design through the questionnaires. The descriptive statistics used in data 

analysis covered   percentage, means, standard deviation T-test Anova and one-way analysis of 

variance.  

The results showed that in part of the quality of the out-patient department of   Siriraj  

Hospital, the level of perception is moderate. If we considered each part, we found that there are 

three parts in high level : reliability, quality insurance, moral understanding  and two parts in 

moderate level : perception of service and response. In part of  the  quality of the out-patient 

department viewed by clients, the level is average two parts in high level : staffs and service 

procedures  but  facility and places in average. Finally, based on personal information of patients, 

the evaluation  of  service quality viewed by the patients showed that differences in sex, age, 

educational level, occupation, salary, service receiving frequency and personal factors to get a 

service gave a different level of satisfaction to patients. However marital status and  special 

treatment gave the same results. 
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วทิยานิพนธ์ฉบบันีสามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยการไดรั้บความช่วยเหลือและ
ความอนุเคราะห์จากบุคคลเหล่านี 

ขอขอบพระคุณ อาจารยด์ร.เกริกฤทธิ อมัพะวตั อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยงิ 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํการ
ใชแ้บบสอบถาม  เครืองมือทางสถิติ การวเิคราะห์ทางสถิติ และขอ้คิดเห็นต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์
อยา่งยงิ รวมทงัใหค้วามเอาใจใส่ติดตามผลงานอยา่งใกลชิ้ด  

ขอขอบพระคุณ อาจารยด์ร.กฤษฎา พชัราวนิช เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํการใชแ้บบสอบถาม
สาํหรับการวจิยัในครังนี 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการจริยธรรมในคนโรงพยาบาลศิริราช หวัหน้าฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช หวัหนา้หอผูป่้วยแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศิริราช และเจา้หนา้ที
โรงพยาบาลศิริราช ทุกท่านทีไดใ้หค้วามร่วมมือใหข้อ้มูลวจิยั และตอบแบบสอบถามการทาํวจิยัใน
ครังนี 
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