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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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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆของโลกทําใหทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะตองกาวไปสูความเปนสากล  (Internationalization)  เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology)  ได
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ทําใหการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมเกิดความสะดวกและรวดเร็วเปน
ทวีคูณ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยี กอใหเกิดพัฒนาการใหมๆในหลายดาน  ความกาวหนาของระบบ
สารสนเทศทําใหความแตกตางของเวลามีนอยลง  แมจะอยูคนละซีกโลกก็สามารถรับขาวสารไดเร็ว
แทบจะเทากัน  ทําใหการเดินทางไปมาระหวางประเทศกลายเปนเร่ืองธรรมดาในชีวิตประจําวันของคน
จํานวนไมนอย  การไดพบไดเห็นไดรับบริการในประเทศตางๆ ทําใหเกิดการประเมินเชิงเปรียบเทียบ
(Benchmarking)การแขงขันในการใหบริการจึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได  ดังน้ันการใหบริการจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญที่ตองสามารถแขงขันในระดับโลกได  มิฉะนั้นจะถูกจัดอยูในระดับบริการที่ดอยคุณภาพ 
 การบริการเปนสิ่งสําคัญในงานดานตางๆเพราะการบริการคือการใหความชวยเหลือหรือ
การดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนไมมีการดําเนินงานใดๆท่ีปราศจากการบริการท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนการบริการในภาครัฐจะมุงถึงผลที่จะเกิดตอประชาชนเปนการบริการสาธารณะมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการใหประชาชนเกิดความสุข  เปนการบริการเพ่ือผลตอบแทนในรูปของรายไดที่
สูงกวารายจายหรือกําไร  โรงพยาบาลจึงเปนองคกรหนึ่งท่ีทําหนาท่ีบริการประชาชนดานสุขภาพทั้ง
ดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันรักษาโรค  การชวยเหลือดูแลเมื่อเจ็บปวย  ดังน้ันการบริการของ
โรงพยาบาลจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดสราง
โรงพยาบาลบริเวณวังหลัง ในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2429     และในป พ.ศ. 2431   โปรดเกลาฯ ใหตั้ง
ชื่อใหมเปน“โรงพยาบาลศิริราช”   โรงพยาบาลศิริราชเปนโรงพยาบาลของรัฐท่ีใหญที่สุดมีจํานวนเตียง
รับผูปวยและใหการบริการตรวจรักษาผูปวยมากที่สุ ดในประเทศไทย   ซึ่งการบริหารงานใน
โรงพยาบาลมี ผูอํานวยการโรงพยาบาล  รองผูอํานวยการ และคณะกรรมการฝายตางๆ  ดูแลรับผิดชอบ
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งานการบริการทั้งหมดของโรงพยาบาล และมีหนวยงานสนับสนุนตางๆ (คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  2551:230) 

ยงยุทธ  พงษสุภาพ (2541 : 34)   ไดกลาววา งานบริการรักษาพยาบาลคือ หัวใจของทุก
โรงพยาบาล  ผูปวย  ญาติและประชาชนท่ัวไปตางมุงหวังวาเม่ือไปโรงพยาบาลจะไดรับบริการท่ีดี  
คุณภาพสูงทุกคร้ัง  โดยหนวยงานที่มีความสําคัญและเปนสถานท่ีใหบริการเปนสถานท่ีแรกของ
โรงพยาบาล  คือ แผนกผูปวยนอก (Outpatient  Department)  ซึ่งถือวาเปนจุดท่ีมีปฎิสัมพันธสูงสุดของ
ระบบการบริการ  และเปนที่ทราบโดยทั่วไปวา  แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลโดยท่ัวไปจะมีผูมา
รับบริการมาก และเหมือนวาจะเปนสถานที่ใหบริการที่มีศักยภาพสูงสุดในการใหบริการในมุมมองของ
ผูรับบรกิาร  แตก็ไมไดหมายความวา  โรงพยาบาลท่ัวไปจะเปนที่สรางความเชื่อม่ันใหแกผูรับบริการได
สูงสุดในการท่ีจะรับบริการอยางตอเนื่อง   ยังมีผู รับบริการจํานวนมากหลังจากมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลโดยท่ัวไปแลว  ยังคงเปลี่ยนสถานที่รับบริการไปเร่ือยๆ  ซึ่งเปนภาพสะทอนหนึ่งท่ีแสดง
ใหเหน็ถึงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล 

คุณภาพบริการ (Service  Quality)  หมายถึง  ระดับความสามารถของบริการในการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  ซึ่งเปนความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังและ
รับรูตอบริการน้ัน และเปนสิ่งที่ทุกองคกรใหความสําคัญ  ความพึงพอใจของผูรับบริการจะเปนตัวชี้วัด
คุณภาพบริการพยาบาลที่สําคัญและแสดงถึงความสําเร็จของการดูแลสุขภาพอนามัย (กุศล  ญาณะจารี 
2546 : 44)  ซึ่งเสียงสะทอนจากผูปวยหรือผูรับบริการ  เปนขอมูลสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ขอบกพรองของระบบบริการของโรงพยาบาล  ถึงแมวาเสียงสะทอนจากความเห็นของผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพบริการที่ไดรับอาจไมไดสะทอนถึงคุณภาพบริการทางการแพทยโดยตรง  แตก็สะทอนให
เห็นถึงคุณภาพในดานหนึ่ง  และยังใหเห็นถึงจุดท่ีเปนปญหาในการใหบริการซึ่งเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและทําการวิจัยคุณภาพ
บริการและความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช โดยใชเกณฑวัด
คุณภาพบริการพยาบาลตามแนวคิดของ  Parasuraman et  al. ซึ่งเปนแนวคิดท่ีใชสําหรับประเมิน
คุณภาพตามการรับรู  ประกอบดวย  1)  สิ่งท่ีสัมผัสได  2) ความนาเช่ือถือ  3) การตอบสนอง  4) การ
ประกันคุณภาพ  5) การเขาใจจิตใจ  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 428) และแนวคิดตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551 : 10)  สามารถจําแนกออกเปน  3  ดาน ประกอบดวย     
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ    ดานกระบวนการใหบริการ  ดานการอํานวยความสะดวกและดานสถานที่  ซึ่งผูวิจัย
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เห็นวาแนวทางการประเมินนี้สามารถนํามาประยุกตใชในการประเมินคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราชได  และจาก A  Conceptual  Model  of  Service  Quality  พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับคุณภาพการบริการประกอบดวย  กลุมผูรับบริการ  ผูใหบริการ  ดังน้ันผูวิจัยจึงสรางเคร่ืองมือโดยใช
เกณฑวัดคุณภาพบริการเชนเดียวกับกลุมผูรับบริการ  โดยการปรับคําถามใหเหมาะสมกับกลุมผู
ใหบริการ  ทั้งน้ีเพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดจากท้ัง 2  กลุม  คือ ผูรับบริการ  ผูใหบริการ ไปใชในการ
วางแผนคุณภาพการบริการในการพัฒนางานบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ตอไป  เพื่อให
จัดการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังท่ีแทจริงของผูมารับบริการ  ทําให
ผูรับบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

2. ศึกษาความพึงพอใจของผูปวยนอกแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก 

โรงพยาบาลศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive  Study)   เพื่อศึกษาคุณภาพบริการ
และความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   โดยทําการศึกษา
ผูรับบริการ  ผูใหบริการ โรงพยาบาลศิริราช   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบเขตดังตอไปน้ี 

1.  ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง   การวิจัยนี้ไดศึกษาประชากร  โดยแบงเปน  2  

กลุม  ไดแก 
1.1  กลุมผูรับบริการ  คือ  ผูที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ตั้งแต

เวลา 8.00 – 16.00 น. จํานวน 2,882,605  คน  (Statistical  Report  2009  2010 : 9)   
1.2  กลุมผูใหบริการ คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ  ไดแก พยาบาล    ผูชวยพยาบาล   

เจาหนาที่ธุรการ และแมบาน  จํานวน  615  คน (Statistical  Report  2009  2010 : 3)   
2.  ขอบเขตตัวแปร   การศึกษาวิจัยนี้ไดศึกษาประชากร  โดยแบงเปน  2  กลุม  ไดแก  กลุม

ผูรับบริการ  และกลุมผูใหบริการ  ดังนั้น ขอบเขตตัวแปรจึงแบงเปน  2  กลุม คือ  กลุมผูรับบริการ และ
กลุมผูใหบริการ 
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2.1  กลุมผูรับบริการ 
    ตัวแปรตน  คือ  ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย   เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   

ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดตอเดือน  จํานวนคร้ังท่ีเขารับบริการ  สิทธิประโยชนในการรับ
บริการ  และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ  

ตัวแปรตาม  คือ  คุณภาพการใหบริการท้ัง  3  ดาน  ไดแก   ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ    
ดานกระบวนการใหบริการ     และดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

2.2  กลุมผูใหบริการ 
 ตัวแปรตน  คือ  ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย   เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   
ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาการทํางาน  และประสบการณการทํางาน   

ตัวแปรตาม  คือ  คุณภาพการใหบริการทั้ง  5  ดาน  ไดแก  สิ่งท่ีสัมผัสได  ความ
นาเชื่อถือ  การตอบสนอง  การประกันคุณภาพ   และการเขาใจจิตใจ  

3. ขอบเขตเชิงเวลา 
 ระยะเวลาการศึกษาวิจัย  ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554  รวม
ระยะเวลาเปน 14 เดือน   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับคุณภาพบริการและความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ผูวิจัยไดยึดหลักแนวคิดคุณภาพ
บริการของ Parasuraman et  al.  และแนวคิดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2551 : 10) โดยผูวิจัยไดนําเกณฑดังกลาวมาปรับใหสอดคลองตามการใหบริการของแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   ซึ่งจําแนกออกเปน 2   กลุม  คือ  กลุมผูรับบริการ และกลุมผูใหบริการ  ซึ่งกลุม
ผูรับบริการสามารถจําแนกออกเปน  3  ดาน ประกอบดวย     ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ    ดานกระบวนการ
ใหบริการ  ดานการอํานวยความสะดวก  และดานสถานท่ี   และกลุมผูใหบริการ  สามารถจําแนกออกเปน  5   ดาน 
ประกอบดวย    ไดแก  1.  สิ่งที่สัมผัสได  2. ความนาเชื่อถือ  3. การตอบสนอง  4. การประกันคุณภาพ   5. 

การเขาใจจิตใจโดยสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพที่ 1 (หนา 5)  
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                         ตัวแปรตน                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

คุณภาพการใหบริการท้ัง  5  ดาน   
1. ความสะดวกในการใชบริการ   
2. อัธยาศัยไมตรี    

3. การใหความรู    คํ าแนะนํา  
และการใหคําปรึกษา   

4. ค ว า ม พ ร อ ม ท่ี จ ะ ใ ห ก า ร
รักษาพยาบาล   

5. จริยธรรมของเจาหนาที่    

 ปจจัยสวนบุคคล   (ผูใหบริการ) 
1. เพศ   
2. อายุ   
3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
5. อาชีพ   
6. รายไดตอเดือน   
7. ระยะเวลาการทํางาน 

8. ประสบการณการ
ทํางาน   

ปจจัยสวนบุคคล  (ผูรับบรกิาร) 
1. เพศ    
2. อายุ   
3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
5. อาชีพ   
6. รายไดตอเดือน   
7. จํานวนคร้ังที่เขารับบริการ   
8. สิทธิประโยชนในการรับ

บริการ   
9. มูลเหตุจูงใจในการรับบริการ   

 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
 

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   
 

1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

2. ดานกระบวนการใหบริการ 
 

3. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ 
 

สะดวก 

 

 

คุณภาพการใหบริการท้ัง  5  ดาน   
1. สิ่งที่สัมผัสได   
2. ความนาเชื่อถือ   
3. การตอบสนอง   
4. การประกันคุณภาพ    
5. การเขาใจจิตใจ  

 

5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการศึกษาวิจัยคุณภาพบริการและความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลศิริราช  ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา  มีดังนี้ 
1. ทราบคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

2. ทราบความพึงพอใจของผูปวยนอกแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

3. ทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับ 

บริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.    แผนกผูปวยนอก 
หมายถึง  หนวยงานที่ใหบริการที่ครอบคลุมถึงงานรักษาพยาบาล  งานสงเสริมสุขภาพ  

งานปองกันโรค  งานฟนฟูสภาพ  เปนหนวยงานที่อยูในฝายผูปวยนอกอุบัติเหตุที่ใหบริการตรวจ  ดูแล  
รักษาผูปวย  ซึ่งเม่ือไดรับบริการแลว  ผูปวยสามารถกลับไปรับประทานยาหรือปฏิบัติ ตามท่ีแพทย
แนะนําที่บานเองได 

2.    คุณภาพบริการ     
หมายถึง  ระดับความสามารถของบริการในการตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ  ซึ่งเปนความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังและรับรูตอบริการน้ัน   บริการท่ี
ผูรับบริการไดรับจริงในสถานการณนั้นเทากับหรือมากกวาท่ีผูรับบริการคาดหวัง  ทําใหผูรับบริการพึง
พอใจ และกลับมาใชบริการอีก  โดยกรอบการประเมินคุณภาพบริการประกอบดวยปจจัยทั้ง 5  ดาน 
ไดแก  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 428)  

2.1 สิ่งท่ีสัมผัสได   
      หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหผูปวยและญาติเห็นเปนรูปธรรมท่ี 

ชัดเจน  ที่โรงพยาบาลจัดไวให  ไดแก  อาคารสถานที่  หองนํ้าที่สะอาด  ไมแออัดคับแคบ  อากาศถายเท
ไดสะดวก  มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน สวนหยอม  มีที่จอดรถเพียงพอ  มีแผนผัง  เคร่ืองหมายหรือ
ปายบอกสถานที่แนะนําจุดตางๆ ในโรงพยาบาล  มีโทรทัศนใหดูในแผนกผูปวยนอก  มีที่นั่งเพ่ือรอ
ตรวจอยางเพียงพอ   มีบริการน้ําดื่มขณะรอตรวจ   (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 428)  
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2.2  ความนาเชื่อถือ   
      หมายถึง  การใหบริการตามท่ีไดประชาสัมพันธแกสังคม  ความนาเชื่อถือดาน 

ความรู  ทักษะและความชํานาญของผูใหบริการ  ความเที่ยงและความแมนยําของเคร่ืองมือ  อุปกรณการ
วินิจฉัยโรค  ความนาเช่ือถือของการรักษา  มีความซื่อสัตย และไววางใจได  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  
2550 : 428) 

2.3  การตอบสนอง  
      หมายถึง  การใหบริการที่รวดเร็วและเต็มใจ   การตรวจรักษาเปนไปตามลําดับ 

กอนหลัง  มีประชาสัมพันธใหสอบถาม  มีระบบการสงตอผูรับบริการเพ่ือตรวจรักษาอยางรวดเร็ว   
(บญุใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 428) 

2.4  การประกันคุณภาพ  
      หมายถึง  การใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีความปลอดภัยตอชีวิต   

ปราศจากความผิดพลาด และมีความตรงตอเวลาในการใหบริการ  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 428) 
2.5  การเขาใจจิตใจ 

      หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใหเกียรติ 
และใหความสําคัญกับผูรับบริการในฐานะท่ีเปนบุคคลหนึ่ง  โดยใหบริการอยางเสมอภาคกัน  ไมแบง
ชั้นวรรณะ  ใหบริการดวยความสุภาพ  เขาใจความตองการของผูรับบริการ และใหความชวยเหลือเมื่อ
ผูรับบริการรองขอ  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 429) 

3.    ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรูสึกจากประสบการณของบุคคล  ซึ่งแสดงออกในดานบวกหรือลบที่มี

ความสัมพันธกับการไดรับการตอบสนองตอสิ่งท่ีตองการ  ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดรับ 
หรือบรรลุในสิ่งท่ีตองการในระดับหนึ่ง  และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความ
ตองการหรือความคาดหวังนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

4. ผูรับบริการ 
หมายถึง ผูที่มารับบริการตรวจรักษาซึ่งเม่ือไดรับบริการแลว  สามารถกลับไป

รับประทานยาหรือปฏิบัติตามท่ีแพทยแนะนําที่บานเองได โดยไมไดคางคืนในโรงพยาบาล 
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5.    เจาหนาท่ีผูใหบริการ   
 หมายถึง  พยาบาล    ผูชวยพยาบาล  เจาหนาท่ีธุรการ และแมบาน  ที่ใหบริการดวย
ความกระตือรือรน เต็มใจใหบริการ  ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร  ดูแลเอาใจใสผูรับบริการ ดวย
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน     เจาหนาที่ตองมีความรอบรูเกี่ยวกับงานท่ีใหบริการ และตองใหคําแนะนํา
หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี   

6.    กระบวนการใหบริการ  
หมายถึง การปฏิบัติงานของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ที่เปนไปอยางมี

ขั้นตอน เปนระบบ ใหบริการตามลําดับกอนหลัง  รับฟงความคิดเห็น  มีการวางแผนในการทํางาน มี
เจาหนาท่ีบริการเพียงพอตอการใหบริการ  มีรูปแบบการใหบริการท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน ซึ่งจะสงผลใหผูมาใชบริการมีความพึงพอใจ 

7.   ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก   
หมายถึง   อาคารสถานที่สะอาด  ไมแออัดคับแคบ  มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเท

สะดวก มีที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ  มีแผนผัง  เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานท่ีแนะนําจุดตางๆ   มี
โทรทัศนใหดูขณะรอรับบริการ  มีบริการนํ้าดื่มขณะรอตรวจ  มีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย  หองนํ้า
สะอาดและเพียงพอ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
งานบริการเปนประสบการณที่จับตองไมไดสามารถสูญสลายได และผูรับบริการมี

สวนรวมในกระบวนการผลิต  โดยทั่วไปคุณลักษณะของการบริการ  จะมีความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน  เพราะการบริการเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตน  ซึ่งจากลักษณะดังกลาวน้ันทําใหการ
ประเมินคุณภาพบริการยากกวาประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  เพราะการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ
ผูรับบริการสามารถประเมินไดกอนตัดสินใจใชผลิตภัณฑนั้นๆ  แตคุณภาพบริการนั้นผูรับบริการ
จําเปนตองไดรับบริการกอน  ถึงจะตัดสินใจไดวาบริการนั้นมีคุณภาพ  คุณภาพบริการสามารถ
ประเมินไดโดยการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ  จึงมีผูสนใจนํารูปแบบคุณภาพบริการของ  
Parasuraman et  al. ไปใชอยางแพรหลายในงานบริการทางการแพทยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ซึ่งผูวิจัยเห็นวารูปแบบการประเมินคุณภาพบริการของ  Parasuraman et  al.   สามารถ
นํามาประยุกตใชกับการประเมินคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ทั้ง 5   ดาน 
ได

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการใหบริการของแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูในการบริการ
5. การบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 
1.  ความหมายของการบริการ 

ไดมีผูใหความหมายของการบริการ ไวดังนี้ 
การบริการ  หมายถึง  การใหความชวยเหลือ  หรือการดําเนินงานเพื่อประโยชนของ

ผูอ่ืนน้ัน  จะตองมีหลักยึดถือปฎิบัติ  มิใชวาการใหความชวยเหลือ  หรือการทําประโยชนตอผูอ่ืน  
จะเปนไปตามใจของเราผูซึ่งเปนผูใหบริการ (สมิต  สัชฌุกร  2550 : 11) 

การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ  หรือการปฏิบัติที่กลุมหรือคณะใดคณะหนึ่ง
สามารถเสนอสิ่งสําคัญท่ีมองไมเห็นเปนตัวเปนตนและไมมีผลในการเปนเจาของผลผลิตของ
บริการ  อาจเปนหรือไมเปนผลิตภัณฑก็ได (Kotler  1994 : 464)    

อภิชัย  พรหมพิทักษกุล (2540 : 15-19) ไดเสนอหลักการใหบริการแบบครบวงจรวา
จะตองเปนไปตามหลักการท่ีเรียกวาชุดบริการ ดังนี ้

1. ยึดการตอบสนองการจําเปนของประชาชนเปนเปาหมาย      การบริการของรัฐใน
เชิงรับ จะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการ 
ดังนั้นเปาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร คือการมุงประโยชนของประชาชนผูใชบริการ
ทั้งผูที่มาติดตอและมาขอรับบริการ และผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับการบริการเปนสําคัญ ซึ่งมีลักษณะ
ดังน้ี 

1.1  ผูใหบริการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาท่ีที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง โดยจะตองพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 

1.2  การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใชดุลยพินิจ จะตองคํานึงถึงสิทธิ
ประโยชนของผูใชบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว 

1.3  ผูใหบริการจะตองมองผูมาใชบริการวามีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับตน มี
สิทธิที่จะรับรู ใหความเห็น หรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที่ 

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ ปจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็ว 

และมีการแขงขันอยูตลอดเวลา การพัฒนาใหบริการมีความรวดเร็วมากข้ึนอาจกระทําได 3 ลักษณะ 
คือ 

2.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิด            

ความชํานาญงาน มีความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเร่ืองที่ทําอยูในอํานาจของตน 

2.2  การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากข้ึน และปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ทํางานใหมีขั้นตอนและใชระยะเวลาในการใหบริการใหสั้นที่สุด 

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น 
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3. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบ
วงจรอีกประการหน่ึง ก็คือความเสร็จสมบูรณของการใหบริการซึ่งหมายถึงการเสร็จสมบูรณตาม             

สิทธิประโยชนที่ผูใชบริการจะตองไดรับ โดยท่ีผูใชบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยคร้ัง ซึ่ง
ลักษณะที่ดีของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณก็คือ การบริการท่ีแลวเสร็จในการติดตอเพียงคร้ังเดียว
หรือไมเกิน 2 คร้ัง (คือมารับเร่ืองท่ีแลวเสร็จอีกคร้ังหนึ่ง) นอกจากน้ียังหมายถึงความพยายามท่ีจะ
ใหบริการในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ผูมาติดตอใชบริการสมควรจะไดรับดวย เชน มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียน
บาน หากเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวาบัตรประชาชนหมดอายุแลวก็ดําเนินการจัดทําบัตรประชาชนให
ใหมทันที 

4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ซึ่งเปนเปาหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งใน        

การพัฒนาการใหบริการเชิงรุก หากเจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ผูมาใชบริการก็
จะเกิดทัศนคติที่ดียอมรับฟงเหตุผลและคําแนะนําตาง ๆ มากข้ึน และเต็มใจที่จะมารับบริการใน
เร่ืองอื่น ๆ อีก และจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของผูใชบริการในท่ีสุด 

5. การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได การพัฒนาการใหบริการ
แบบครบวงจรนั้นไมเพียงแตจะตองใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณเทาน้ัน แตจะตองมีความถูกตองชอบ
ธรรมท้ังในแงของนโยบายและระเบียบแบบแผน และถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย 

6. ความสุภาพออนนอม เจาหนาท่ีผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอผูใชบริการดวย       

ความสุภาพออนนอม ซึ่งจะทําใหผูใชบริการมีทัศนคติที่ดี อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจ
ระหวางกันเปนไปไดงายขึ้น 

7. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองใหบริการแกผูใชบริการดวย
ความเสมอภาค ซึ่งจะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

7.1  การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน และไดรับผลท่ี
สมบูรณภายใตมาตรฐานเดียวกัน ไมวาผูใชบริการจะเปนใครก็ตาม หรือเรียกวาความเสมอภาคใน      

การบริการ 

7.2  การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการ ทั้งน้ี
เพราะประชาชนบางกลุมของประเทศมีขอจํากัดในการท่ีจะมาติดตอขอใชบริการ เชน รายไดนอย    
ขาดความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารที่เพียงพอ อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เปนตน 

นอกจากน้ี ยังกลาวถึงคุณสมบัติของผูทํางานบริการ คุณสมบัติ คือ ลักษณะประจําตัว
ซึ่งบุคคลตองมี กอนที่จะไดมาซึ่งตําแหนงหรือสิทธิ การพิจารณาวาผูใดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
งานใด หมายถึงจะทํางานไดดีในหนาท่ีอะไรอาจพิจารณาจากลักษณะประจําตัวของผูนั้นซึ่งมี
องคประกอบสําคัญ 2 ประการ ไดแก 
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1. คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดี อาจเปนสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นจาก
ภายนอกเชน รางกาย รูปราง เปนตน หรืออาจเปนสิ่งที่มีอยูภายในเชน จิตใจ อารมณ และความรูสึก
นึกคิด     เปนตน คุณลักษณะที่ดียอมนํามาซึ่งผลดี จึงเปนลักษณะประจําตัวที่ถือไดวาเปนสิ่งท่ีตอง
มีเพื่อใหเกิดคุณสมบัติครบถวน โดยมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1.1  มีจิตใจรักงานบริการใหความเอาใจใสและสนใจกับงาน พยายามทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายอยางดี ดังนั้นผูซึ่งจะทํางานบริการไดดีตองมีใจรักและขอบงานบริการ 

1.2  มีความรูในงานท่ีจะใหบริการ งานบริการตองการความถูกตองครบถวน
สมบูรณเปนสิ่งสําคัญผูทํางานบริการในเร่ืองใดจําเปนตองมีความรูความเขาใจในงานท่ีตนจะตอง
ใหบริการอยางถูกตองแทจริง เพื่อใหมีความลักษณะเพียงพอแกการเปนผูใหบริการที่ดี 

1.3  มีความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพราะการใหความรูและสารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการเปนหัวใจสําคัญของงานบริการ และเปนงานบริการขั้นพื้นฐานท่ีทุกคน
ตองทํา 

1.4  มีการวางตัวที่เหมาะสม เพราะการทํางานบริการจะตองติดตอสัมพันธหรือ
เกี่ยวของกับคนตาง ๆ จํานวนมาก การวางตนจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนการสรางความเช่ือถือให
ปรากฏข้ึน   การปฏิบัติตนจึงตองระมัดระวังท้ังทางดานกาย และวาจาเน่ืองจากเปนสิ่งท่ีปรากฏให
เห็นไดงายท้ังจากการแตงกาย กิริยามารยาท การพูด การสื่อสาร เปนตน 

1.5  มีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ี เพราะความรับผิดชอบเปนเงื่อนไขสําคัญ
ที่จะทําใหงานบรรลุผล ผูที่ขาดความรับผิดชอบยอมไมสามารถทํางานใด ๆ สําเร็จได ดังน้ันความ
รับผิดชอบตองานในหนาท่ีจงึเปนคณุลักษณะท่ีสําคัญมากในการทํางานบริการ 

1.6  มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูใชบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจและ
ใหบริการสอดคลองกับความตองการลูกคา 

1.7  มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ เน่ืองจากทัศนคติมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดของ 

ผูทํางานบริการเปนอันมาก หากผูใดมีทัศนคติที่ดีตองานบริการก็จะใหความสําคัญตองานบริการ
และปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี สงผลใหงานบริการมีคุณคามุงสูการบริการที่เปนเลิศ 

1.8  มีจิตใจม่ันคง ผูที่ทํางานบริการจะตองมีความม่ังคงในจิตใจ หากมีเหตุการณ
หรือความขัดแยงเกิดขึ้นกระทบจิตใจทําใหเกิดปฏิกิริยาในทางลบจะสงผลถึงคุณภาพบริการ 

1.9  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ผูทํางานบริการตองมีความคิดริเร่ิมใหม ๆ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงการบริการใหดีกวาเดิม มีการรับรูและสรางจินตนาการจากประสบการณเพื่อนําพัฒนา
งานบริการใหดียิ่งขึ้น 
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1.10  มีความชางสังเกต โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกคาหรือผูใชบริการวามี
ความรูสึกเชนไร เพื่อหาแนวทางในการสรางความพึงพอใจในบริการใหเกิดขึ้น 

1.11  มีวิจารณญาณ มีความไตรตรองและรอบคอบ เนื่องจากความตองการของ
ลูกคามีความหลากหลายหรือเกินขอบเขตที่จะใหบริการได ผูใหบริการจึงตองใชวิจารณญาณ
ไตรตรองวาควรจะทําประการใดเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยไมขัดตอนโยบายขององคการ 

1.12  มีความสามารถวิเคราะหปญหา บางคร้ังปญหาอาจเกิดจากตัวผูใหบริการ
หรือผูใชบริการและเกิดความลาชาตาง ๆ ซึ่งเปนปญหาท่ีตองสามารถวิเคราะหสาเหตุและหา
วิธีแกไขที่ดีที่สุดสงผลกระทบตอผูใชบริการนอยที่สุด 

จากความหมายดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  การบริการ  หมายถึง  การดําเนินการท่ี
เปนประโยชนตอผูอ่ืนและทําใหผูอ่ืนเกิดความพึงพอใจ  โดยท่ีผูกระทําตองมีความสุขในงานน้ันๆ 
ดวย 

  

ลักษณะของการบริการ  มีดังนี้  (สมิต  สัชฌุกร  2550 :14) 
1. เปนพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอผูอื่น 

พฤติกรรมโดยทั่วไปจะเห็นไดจากการกระทํา  การบริการจะมีการแสดงออกใน
ลักษณะของสีหนาแววตา  กิริยาทาทาง  คําพูดและนํ้าเสียง  การแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏใหเห็นจะ
เกิดผลไดทันที  เกิดผลขึ้นไดตลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว  อันเปนลักษณะ เฉพาะของการ
บริการ 

2. เปนการกระทําท่ีสะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและจิตใจ 
การบริการจะเปนเชนไร  ขึ้นอยูกับความคิดของผูใหบริการซึ่งจะแสดงออกถึง

อารมณ  ความรูสึกความเช่ือ  ความปรารถนาและคานิยม  ถาสิ่งเหลาน้ีสะทอนถึงความรูสึกนึกคิด
และจิตใจท่ีดีก็ยอมจะมีผลตอการบริการที่ดีตามไปดวย 

3. เปนสิ่งท่ีบุคคลไดกระทําขึ้นอันเชื่อมโยงถึงผลประโยชนของผูรับบริการ 
การบริการเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับคนเปนผูใหบริการและตองการคนเปนสวน

สําคัญในการสรางบริการท่ีดี เพราะกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการคนจะตองมีสวนสัมพันธใน
การใหความชวยเหลือแกผูรับบริการเปนผูดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ 

งานสํานักงาน  โดยลักษณะของงานก็เปนงานบริการใหการสนับสนุนการปฏิบัติการ 
(Operation Support)  ทั้งในดานงานภายนอกและงานภายใน  เพื่อสนับสนุนใหงานของฝายตางๆ 
บรรลุผลงาน  สํานักงานเปนสวนสําคัญที่จะใหบริการดานการติดตอสื่อสาร  งานเอกสาร  โตตอบ  
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การรับเร่ืองและการประสานงานระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  และเร่ืองด าน
ธุรการทั่วไป  ซึ่งเปนการใหบริการแกหนวยงานทุกหนวยในองคกร 

งานตอนรับ  เปนบริการท่ีสรางความรูสึกประทับใจเม่ือมีผูมาติดตอเกี่ยวของดวย  ให
เกิดความรูสึกอบอุน  การตอนรับเปนงานท่ีเกี่ยงของกับการบริการโดยตรง  เพราะจะตองใหการ
ชวยเหลือดวยความจริงใจนับแตการทักทาย  การกลาวคําตอนรับ  และการใหคําแนะนําช้ีแจง  ตอบ
ขอซักถาม  แกผูมาติดตอหรือผูมารับบริการ  ซึ่งจะตองแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม 

  

ลักษณะการบริการท่ีสําคัญ  4   ประการ มีดังนี้  (Kotler  1994 :465) 
1. การบริการเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตน (Intangibility) 

เนื่องจากการบริการมีความแตกตางจากผลิตภัณฑ  ตรงท่ีตัวบริการเปนนามธรรม
ไมมีตัวตน  ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสใดๆได  แตจะแสดงผลลัพธออกมาในรูปของผลงานท่ี
เกิดขึ้นภายหลังรับบริการ (Performance)  ซึ่งกอนที่ผูมารับบริการจะตัดสินใจเลือกรับบริการน้ัน  ผู
มารับบริการไมสามารถประเมินคุณภาพบริการไดจากการนับ  วัด  หรือทดสอบโดยตรงได  ดังน้ัน
ผูมารับบริการจึงกําหนดเกณฑในการประเมินคุณภาพของบริการจากสถานท่ี  ตัวบุคคล  เคร่ืองมือ  
วัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร  สัญลักษณ  และราคา  เพื่อใหผูมารับบริการสามารถประเมินคุณภาพ
และตัดสินใจเลือกรับบริการไดเร็วขึ้น 

2. การบริการไมสามารถถูกแบงแยกใหบริการได (Inseparability) 
การบริการเปนทั้งการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน  ซึ่งแตกตางจาก

ผลิตภัณฑ  กลาวคือ  ผลิตภัณฑตองมีการผลิต  จัดเก็บ  และจําหนาย  โดยผานผูแทนจําหนายแลวจึง
มีการบริโภคเกิดขึ้น  แตสําหรับการบริการ  ผูมารับบริการตองมีสวนรวมอยางมากในกระบวนการ
ผลิตบริการ  โดยตองปรากฏตัวตอหนาผูใหบริการ  ซึ่งการปรากฏตัวขณะรับบริการ  ทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธรูปแบบพิเศษทางการตลาดข้ึน  ระหวางผูใหบริการ และผูมารับบริการ  กลาวคือ ทั้งผู
ใหบริการและผูรับบริการตางก็มีผลตอบริการ 

3. การบริการมีความหลากหลายในตัวเอง (Variability) 
ลักษณะของการใหบริการมีความหลากหลายในตัวเอง  คุณภาพของการบริการ

อาจเปลี่ยนแปลงได  เมื่อมีการเปลี่ยนผูใหบริการ  เปลี่ยนผูมารับบริการ  หรือแมแตเปลี่ยนเวลา  
สถานท่ี  สิ่งแวดลอม  ทําใหความสมํ่าเสมอเกิดข้ึนไดยาก  สิ่งท่ีผูใหบริการตองการใหอาจไมตรง
กับสิ่งที่ผูมารับบริการตองการไดรับ  เนื่องจากการรับรูหรือเขาใจไมตรงกัน 
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4. การบริการไมสามารถเก็บไวได (Perishability) 
การบริการเปนทั้งการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน  จึงไมสามารถผลิตไว

ลวงหนาแลวเก็บรักษาไวเพื่อจําหนายในภายหลังไดเหมือนผลิตภัณฑ  ดังน้ันเมื่อมีการจัดสรร
ทรัพยากรและเตรียมความสามารถในการผลิตบริการไวแลว  เชน  การจางบุคลากร  การจัดซื้อ
อุปกรณตางๆ   การจัดเตรียมสถานท่ี  แลวถึงเวลามีผูรับบริการมากเกินไป  หรือใชเวลานอยเกินไป  
จะทําใหเกิดปญหาคือ การใหบริการไมทัน  หรือไมมีผูมารับบริการ 

เกศินี  ศรีคงอยู  (2543 : 23)  ไดใหความเห็นวา  งานบริการ  ตองประกอบดวย
คุณลักษณะ  3  ประการ คือ 

1. คุณภาพของทรัพยากร ตองเลือกสรรแลววาสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ และมีคุณภาพดี 

2. คุณภาพของบุคลากรผูใหบริการ ผูใหบริการตองมีความรอบรูในงานบริการนั้น
อยางดี 

3. การสื่อสาร เชน การสื่อสารระหวางผูใชบริการ การใชภาษาสัญลักษณ ตองสามารถ
สื่อความหมายใหเขาใจกันไดเปนอยางดี 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการของโรงพยาบาล 
ลักษณะการบริการทางการแพทย 

การบริการทางการแพทย  เปนการบริการทางวิชาชีพที่เกิดข้ึนตามความตองการของ
สังคม  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย  ทั้งในภาวะสุขภาพดีและในภาวะ
เจ็บปวย ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  และอารมณ 

การใหบริการทางการแพทยแกผูปวยจะตองยึดหลักใหญ  4  ประการ  คือ 

1. ชวยใหผูปวยเปนตัวของตัวเอง โดยบุคลากรทางการแพทยจะตองรับฟงความ
คิดเห็นดวยความเขาใจ และจริงใจตอผูปวย 

2. ชวยผูปวยใหหายกลับคืนสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด บุคลากรทางการแพทยตองเขาใจ
วาความเจ็บปวย คือ การท่ีสุขภาพไมปกติ ฉะน้ันบุคลากรทางการแพทยจะตองทําหนาท่ีให เสมือน
ครูอธิบายสอน และแนะนําใหผูปวยไดรับบริการที่จําเปน 

3. ปองกันจากผูปวย จากอันตราย หรือจากการติดโรค บุคลากรทางการแพทยจะตอง
พยายามระมัดระวังอุบัติเหตุตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ รวมถึงการปองกันและควบคุมการติด
เชื้อจากผูอื่น จากบุคลากรทางการแพทย และตัวผูปวยเอง 

4. ชวยใหผูปวยกลับไปใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางปกติ 
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คุณลักษณะบริการทางการแพทย 
ยงยุทธ   พงษสุภาพ (2541 : 53) กลาววา การบริการท่ีดีนอกจากจําเปนตองอาศัย

ความรู  ความสามารถของผูใหบริการแลว  ยังตองอาศัยระบบบริการที่มีโครงสราง เอ้ือใหเกิด
บริการที่ดีดวยซึ่งคุณลักษณะของการใหบริการที่ดีสามารถอธิบาย  ไดดังนี้ 

1.   การดูแลอยางองครวม 
         ผูรับบริการจะไมถูกมองเปนเพียงแตคนไขหรือผูใชบริการเทาน้ัน  แตจะมองไปถึง
ความเชื่อ  ความกลัว  ความกังวลใจ  หรือขอสงสัยที่เกิดข้ึน (Psychological Approach) ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการเขาใจผูรับบริการในเชิงสังคม  เศรษฐกิจและขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Sociocultural  And  Economic) อีกดวย  เพื่อประโยชนในการสรางสัมพันธระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ  ในลักษณะมีความเขาใจซึ่งกันและกัน (Mutual Understanding) ทําความเห็นให
ตรงกัน (Mutual Agreement) มีการตัดสินใจรวมกัน (Common  Decision) และนําการตัดสินใจนั้น
ไปประยุกตใชหรือปฏิบัติ (Decision Implementing) ตลอดจนสงเสริมการเรียนรู  เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลตนเอง (Self-reliance) ของคนไขหรือผูรับบริการ 

2.   การดูแลอยางตอเน่ือง 
การดูแลผูรับบริการท้ังผูที่อยูในความรับผิดชอบของสถานบริการ  ควรไดรับการ

ดูแลตั้งแตเร่ิมมีปญหาสุขภาพจนกระทั่งปญหาน้ันสิ้นสุด  หรือในทางอุดมคติคือ ตั้งแตเกิดจนตาย 
ซึ่งจําเปนตองมีการจัดระบบ  เพื่อใหเกิดการติดตามไดอยางตอเนื่องท้ังในระดับรายบุคคล และ
ระดับครอบครัว  การเกิดความตอเนื่องไดนั้นเปนผลมาจากการใหการดูแลอยางองครวม  การ
เร่ิมตนดวยการเขาใจถึงสภาพจิตใจ (Empathic  Approach) จะชวยทําใหผูรับบริการยอมรับที่จะมา
ติดตามผล  ถึงแมในการใหบริการบางอยางอาจไมตอบสนองสิ่งท่ีคนไขหรือผูรับบริการตองการ 
(Initial  Demand) ไดทั้งหมด  การที่ยังคงมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง  จะทําใหเกิดความสัมพันธ ซึ่ง
มีลักษณะเขาใจซึ่งกันและกัน (Empathic  Relationship) และจะทําใหผูบริการสามารถใหบริการ
แบบองครวมไดในท่ีสุด  ซึ่งการดูแลอยางองครวมและการดูแลอยางตอเนื่องน้ัน  ชวยสงเสริมกัน
และกัน 

3.   การดูแลอยางผสมผสาน 
ประกอบดวยการใหบริการท้ังดานการรักษา (Curative) การปองกัน (Preventive)  

การสงเสริมสุขภาพ (Promotion)  และการฟนฟูสภาพ (Rehabilitation)  ในทางปฏิบัติการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค ตลอดจนการใหความรูแกผูรับบริการหรือผูที่อยูในความรับผิดชอบของ
สถานพยาบาล  สามารถดําเนินการควบคูไปกับการรักษาโรค  ถาสถานบริการใหการดูแลในเร่ือง
การรักษาอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  จะชวยทําใหเกิดศรัทธาและความเช่ือมั่นมากข้ึน  สงผล
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ใหกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค และการใหความรู มีประสิทธิภาพตามมา  อยางไร
ก็ตาม  การดูแลอยางผสมผสาน มีสวนเชื่อมโยงกับการดูแลอยางตอเนื่อง  และการดูแลอยางองค
รวมเปนอยางสูง  ทั้งการดูแลอยางตอเนื่อง และการดูแลอยางองครวมจะชวยให เกิดความชัดเจน  
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการมากขึ้นวา  ลักษณะการใหการดูแลท่ีเหมาะสมในขณะนั้นคือ
อะไร  ในแงมุมของการดูแลอยางผสมผสาน ไมวาจะเปนการรักษาโรค  ปองกันโรค  สงเสริม
สุขภาพ หรือฟนฟูสภาพกับแตละบุคคล  ครอบครัวหรือแมแตชุมชน 

คุณลักษณะท้ัง  3 ประการ จะสงเสริมซึ่งกันและกัน หากขาดประการใดประการหนึ่ง
จะทําใหสวนที่เหลือขาดประสิทธิภาพในตัวเองลงไปทันที 

การบริการของโรงพยาบาล  ควรจะใหอยูในรูปของความตองการของผูรับบริการโดย
คํานึงถึงความตองการพ้ืนฐานของมนุษย  ซึ่งผูปวยก็มีความตองการพื้นฐานเหมือนกับบุคคลท่ัวไป  
เพราะผูปวยก็เปนมนุษยบุคคลหนึ่ง  แตความเจ็บปวยทําใหความสามารถทางดานรางกาย   และ
จิตใจของผูรับบริการถูกจํากัดลง  ผูรับบริการจึงไมสามารถตอบสนองไดตามความตองการของ
ตนเองหลายประการ   นอกจากนี้ผู รับบริการแตละรายมาจากครอบครัว  ขนบธรรมเนียม  
วัฒนธรรม  ความเชื่อและคานิยมท่ีแตกตางกัน  จึงมีระดับความตองการที่แตกตางกัน  ความ
คาดหวังเก่ียวกับบริการพยาบาลที่ไดรับก็แตกตางกัน   ดังน้ันการใหบริการจึงตองอาศัยพื้น
ฐานความรูความเขาใจเก่ียวกับความตองการของผูปวยแตละคน  เพราะบริการเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจในบริการ 

ปจจุบันปญหาในการใหบริการของโรงพยาบาลพบวา  บุคลากรยังขาดความรู  
ความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกตอง  ทําใหการบริการยังไมไดมาตรฐานขาดระบบการกํากับและ
การตรวจสอบคุณภาพ  การใหบริการท่ีลาชา  ผูปวยไดรับบริการไมครบถวน  ไดแก  การที่ผูปวย
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูใหบริการเทาท่ีควร  ไดรับการตรวจวินิจฉัยที่ไมละเอียด  ทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจ นําไปสูภาพพจนที่ไมดีของโรงพยาบาล  ซึ่งทําใหเกิดกรณีฟองรองโรงพยาบาล
ได (อนงค  เอ้ือวัฒนา  2542 : 3) 
 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการของแผนกผูปวยนอก 
วิลลี่ (Willy 1974 : 26)  กลาววา  แผนกผูปวยนอกเปรียบเสมือนหองรับแขกของ

โรงพยาบาล และเปนที่สรางความประทับใจใหกับผูรับบริการและเปนท่ีติดตอกับชุมชน  ถาไดรับ
บริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 

แผนกผูปวยนอก (Outpatient  Department) หมายถึง  หนวยงานท่ีใหบริการท่ี
ครอบคลุมถึงงานรักษาพยาบาล  งานสงเสริมสุขภาพ  งานปองกันโรค  งานฟนฟูสภาพ  เปน
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หนวยงานที่อยูในฝายผูปวยนอกอุบัติเหตุที่ใหบริการตรวจดูแลรักษาผูปวย  ซึ่งเมื่อไดรับบริการแลว  
ผูปวยสามารถกลับไปรับประทานยาหรือปฏิบัติตนตามท่ีแพทยแนะนําท่ีบานได  การจัดบริการ
พยาบาลสําหรับผูปวยนอกจะตองครอบคลุมหนาท่ีเกี่ยวกับ  การบริการพยาบาลและทําหนาท่ี
รวมมือประสานงานอยางใกลชิดกับฝายการรักษาและฝายอ่ืนๆของโรงพยาบาลซึ่งมีหนาท่ี
สนับสนุนการรักษาพยาบาล  ดังน้ันการจัดบริการพยาบาลสําหรับผูปวยนอกใหมีคุณภาพ  จึง
จําเปนตองมีความรอบคอบเก่ียวกับการใหบริการตางๆ ไดแก  การตอนรับ  ประชาสัมพันธ  การคัด
กรองผูปวย  การใหความสะดวก  การรักษาพยาบาลเบื้องตน  การชวยเหลือแพทยขณะตรวจ  การ
แนะนําผูปวยในการกลับไปดูแล  และฟนฟูสภาพของตนเองที่บาน   ตลอดจนการนัดใหผูปวยมา
รับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือสงไปรับการรักษาตอเนื่องท่ีสถานพยาบาลอ่ืน (เกศินี ศรีคงอยู 
2543 : 12) 

แผนกผูปวยนอก  ถือวาเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญและเปนสถานบริการดานแรก
ของโรงพยาบาล  ซึ่งถือวาเปนจุดท่ีมีปฏิสัมพันธสูงสุดของระบบบริการกับชุมชน  ซึ่งแผนกผูปวย
นอกโรงพยาบาลทั่วไปจะมีผูมารับบริการมาก  และดูเหมือนวาจะเปนสถานบริการท่ีมีศักยภาพ
สูงสุดในการใหบริการในมุมมองของผูรับบริการ  แตก็ไมไดหมายความวา  โรงพยาบาลท่ัวไปจะ
เปนทีท่ี่สรางศรัทธาและความเช่ือมั่นใหแกผูรับบริการไดสูงสุด  ในการที่จะรับบริการอยางตอเนื่อง  
ยังมีผูรับบริการจํานวนมากหลังจากมารับบริการท่ีโรงพยาบาลโดยท่ัวไปแลว  ยังคงเปลี่ยนสถานที่
รับบริการไปเร่ือยๆ  ซึ่งเปนภาพสะทอนหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นวาศักยภาพของสถานบริการในระบบ
ยังไมเพียงพอที่จะสรางศรัทธาจนเกิดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหวางผูใหบริการและผูมารับ
บริการ (ยงยุทธ  พงษสุภาพ  2541 : 34) โรงพยาบาลหลายแหงไดรับการตําหนิและวิพากษวิจารณ
จากประชาชนเกี่ยวกับบริการท่ีลาชา  ตอนรับไมดี  ไมใหความกระจางเกี่ยวกับความเจ็บปวยและ
การรักษาพยาบาล  ทําใหการตอบสนองความตองการและการแกปญหาของผูปวยไมตอเนื่อง  
ความสัมพันธและความไววางใจระหวางผูปวยและผูใหบริการพยาบาลไมเกิดข้ึนอยางเพียงพอที่จะ
ทําใหผูปวยเกิดความศรัทธาหรือไววางใจ  เกิดการยอมรับและรวมมือในการรักษาพยาบาล  ซึ่งอาจ
สงผลใหผูปวยหายชา  มีผลกระทบทางจิตใจ  เมื่อเจ็บปวยคร้ังตอไปทําใหไมอยากมาโรงพยาบาล
อีก (อนงค  เอ้ือวัฒนา  2542 : 3)  
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการ 
1.  ความหมายของคุณภาพบริการ 

ไดมีผูใหความหมายของคุณภาพบริการ ไวดังน้ี 
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พาราสุรามานและคณะParasuraman  et  al. (Parasuraman,A.,Zeithaml 1983 : 28 - 31)  

ไดใหความหมายของ คุณภาพบริการ (Service  Quality)  เกิดจากประสบการณที่คลายกันในแงดี
และแงรายของผูมารับบริการในทุกๆกลุม  พบวาคุณภาพบริการจะมีคาสูงหรือต่ําข้ึนอยูกับว าผูมา
รับริการรับรูตอบริการที่ไดรับเปนอยางไรตรงกับที่คาดหวังไวหรือไม  ดังนั้น คําวา  คุณภาพบริการ  
หมายถึง  คุณภาพบริการตามการรับรูและความคาดหวังของผูมารับบริการ 

พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster 1988 : 1099) ใหความหมายวา  คุณภาพ หมายถึง  
ระดับความเปนเลิศหรือสิ่งที่ดีกวาสิ่งอื่นๆ 

ไฟทเจนบาม (Feigenbaum 1997 : 7)  ใหความหมายวา  เปนการตัดสินใจของลูกคา
มิใชผูใหบริการ  ตลาดหรือผูบริหาร  แตขึ้นกับผูรับบริการท่ีไดรับประสบการณเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการอยางไร  โดยคุณภาพบริการวัดไดจากความตองการหรือความคาดหวังของผูรับบริการ 

บราวน (Brown 1991 : 9)  ไดกลาววา  คุณภาพบริการน้ันยากท่ีจะใหความหมาย  
เพราะวาเปนนามธรรมท่ีมีการจัดบริการใหอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนผูรับ  คําวาคุณภาพนั้นมีความหมาย
แตกตางกันระหวางบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหน่ึง  และจากสถานการณหนึ่งสูอีกสถานการณหน่ึง 

ประวิทยและวิจิตรา  จงวิศาล (2537 : 1) ใหความหมายวา  คุณภาพคือ ลักษณะตางๆ
ของผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค  ผูรับบริการหรือทําใหผูบริโภค 
หรือผูรับบริการมีความพอใจ 

จิรุตน  ศรีรัตนบัลล (2537 : 171) ใหความหมายของคุณภาพบริการในแนวคิดทาง
การตลาดวาคือ  ความสามรถในการสนองความตองการของผูมารับบริการ  นั่นคือเปนไปตามความ
ตองการของผูใชหรือลูกคา  ซึ่งเปนผูไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการน้ันๆ  เนื่องจาก
คุณสมบัติของบริการ  4  ประการคือ  บริการไมมีตัวตน  มีความหลากหลายในตัวเอง  ไมสามารถ
ถูกแบงแยกได  และเก็บรักษาไวได  ทําใหคุณภาพของบริการถูกประเมินจากทั้งกระบวนการ
ใหบริการและผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริการน้ัน  โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ 

วีระวัฒน  ปนนิตามัย (2538 : 234) ใหความหมายคุณภาพบริการวา หมายถึง  
คุณสมบัติ  คุณลักษณะทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดของบริการที่ผูรับบริการ  รับรูวามีความโดด
เดนตรงหรือเกินกวาความคาดหวังเปนท่ีนาประทับใจ  จากการท่ีผูรับบริการไดจายเงินแลกเปลี่ยน  
สัมผัส  มีประสบการณ  ทดลองใช  เปนตน 

เพ็ญจันทร  แสนประสาน (2539 : 1) ไดกลาววาคุณภาพบริการ คือ การที่ทําใหลูกคา
ไดรับความพึงพอใจ  เปนบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา  ตลอดจนข้ันตอนของ
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บริการน้ันๆ จนถึงภายหลังการบริการดวย  ทั้งน้ีตองตอบสนองตอความตองการเบ้ืองตนตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงความคาดหวังของผูรับบริการ  ยอมทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

วีรพงษ  เฉลิมจิระวัฒน (2538 : 14) ไดใหความหมายของคุณภาพบริการ  คือ  ความ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  ระดับความสามารถของบริการในการบําบัดความ
ตองการของผูรับบริการ  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหลังจากไดรับบริการไปแลว 

ปณนิกา  วนากมล (2545 : 11) ไดใหความหมายวาคุณภาพบริการหมายถึง  ระดับ
ความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังและการรับรูตอบริการน้ัน  บริการท่ีผูรับบริการ
จริงในสถานการณนั้นเทากับหรือมากกวาบริการที่ผูรับบริการคาดหวัง  ทําใหผูรับบริการพึงพอใจ  
ประทับใจและกลับมาใชบริการอีก  และจะเปนผูรับบริการประจําและเปนผูบอกกลาวแกผูอ่ืนจาก
ปากตอปากตอไป 

เซทามลและคณะ (Zeithaml 1990 : 18-20)  คุณภาพบริการ  จะมีคาสูงหรือต่ําลงขึ้นอยู
กับวาผูรับบริการประเมินการรับรูบริการไดจริงวาตรงกับที่คาดหวังหรือไม  และยังมีปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความคาดหวังของผูรับบริการท่ีจะทําใหความคาดหวังตางกันออกไปในแตละบุคคล  
ปจจัยนี้ไดแก  คําบอกเลาปากตอปาก (World-of-mouth  Communication) ความตองการสวนบุคคล 
(Personal Need)  ประสบการณในอดีตท่ีผานมา (Past  Experience)  และการสื่อสารสูภายนอกจาก
ผูใหบริการ (External  Communication  To  Customers) 

เบญจพร  พุฒคํา (2547 : 16)   ไดใหความหมายของคุณภาพบริการวา  คุณภาพบริการ
ตามการรับรูและความคาดหวังของผูมารับบริการ 

จากความหมายดังกลาว   สามารถสรุปไดวา   คุณภาพบริการ  หมายถึง  ระดับ
ความสามารถของบริการในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  ซึ่งเปนความสอดคลอง
ระหวางสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและรับรูตอบริการน้ัน  

 

2.  องคประกอบของคุณภาพบริการ 

องคประกอบของคุณภาพประกอบดวย 2  สวนคือ คุณภาพตามความเปนจริงและ
คุณภาพตามการรับรู (ปณนิกา  วนากมล  2545 : 12) 

2.1 คุณภาพตามความเปนจริง เปนสิ่งท่ีผูใหบริการไดปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ขึ้นประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 มาตรฐานเชิงโครงสราง (Structure  Standard) เปนมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการ
กําหนดคุณลักษณะของระบบบริหาร  และระบบบริการ  รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ไดแก  ปรัชญา  
วัตถุประสงค นโยบาย การจัดองคกร อัตรากําลัง บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช  
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อาคารสถานที่ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ คือ ขั้นตอนการบริการที่จะใหงานบรรลุเปาประสงคที่วาง
ไว  และคํานึงถึงประสิทธิผล  คือประหยัดเวลา  แรงงานและคาใชจาย 

1.2 มาตรฐานเชิงกระบวนการ (Process Standard) เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงวิธีการ
ใหบริการท่ีตอบสนองความตองการและปญหาของผูรับบริการแตละบุคคล ทั้งดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม โดยใชความรูความสามารถความถูกตองอยูในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3 มาตรฐานเชิงผลลัพธ (Outcome Standard) เปนมาตรฐานเชิงผลลัพธที่เกิดจาก
กิจกรรมพยาบาล  เปนการวัดผลของการดูแลผูรับบริการ  มักจะบอกในรูปของการเปลี่ยนแปลง ท่ี
เกิดข้ึนกับผูรับบริการ  ไดแก  ผูรับบริการสามารถปรับตัวไดทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม 
ที่เกิดจากผลกระทบของความเจ็บปวยและความตองการพ้ืนฐานของบุคคล  ผูรับบริการปลอดภัย
จากอันตรายตางๆ  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติการพยาบาล
และมีความพึงพอใจในการบริการที่ไดรับมาตรฐานเชิงผลลัพธนี้มักจะไดรับความสนใจมาก  เมื่อมี
การกลาวถึงการประกันคุณภาพการพยาบาลและในองคกรท่ีมีกิจกรรมการประกันคุณภาพ  มักจะ
มุงความสนใจไปที่มาตรฐานเชิงผลลัพธเปนอันดับแรก 

2.2 คุณภาพตามการรับรู    เปนสิ่งท่ีผู รับบริการไดรับจากผูใหบริการ  เปน
ประสบการณจริง  ดังน้ัน  การประเมินคุณภาพบริการตามการรับรูสามารถประเมินไดจากผู
ใหบริการและผูรับบริการ 
  

3.   การกําหนดคุณภาพบริการ 
การศึกษาคุณภาพบริการไดมีการวิจัยทางการตลาดมาแลว  โดยเร่ิมต้ังแตป 1983  

ไดมีการสรางตัวแบบคุณภาพบริการ (Model  Of  Service Quality)  และเกณฑการวัดคุณภาพ
บริการสามารถวัดจากการรับรูตอบริการวาเปนไปตามความคาดหวังหรือไมเพียงใด   และไดมีการ
วิจัยแลวนําไปพัฒนาเปนรูปแบบของบริการตามความคาดหวังของผูรับบริการ  จากการวิจัยของเซ
ทามล  พาราสุมานและเบอร ร่ี  พบวาสิ่งสําคัญที่จะทําใหการจัดบริการมีคุณภาพสูงก็คือ  การ
จัดบริการใหผูรับบริการรับรูตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ  ตองไมใหเกิดชองวางระหวาง
ความคาดหวังและการรับรูของผูรับบริการ  และการจัดบริการใหมีคุณภาพนั้นจะตองเกี่ยวของกับ
กระบวนการซึ่งมีขั้นตอนตางๆ ที่สัมพันธกัน  ซึ่งมีชองวาง (GAP)  เกิดข้ึนระหวางข้ันตอนตางๆ ที่
ทําใหบริการไมเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการนั้น  ประกอบดวยชองวาง 5  ชอง   ดัง
ภาพที่ 2  (ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย   2548 : 179) 
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ผูบริโภค 
 
 

 
 

ภาพที่  2  แสดง  A  Conceptual  Model  of  Service  Quality 

 

ที่มา : ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย, การจัดการการตลาดบริการ, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแสงดาว, 2548), 179. 

 

 

 

การส่ือสาร 
แบบปากตอปาก 

ความตองการสวนตัว ประสบการณ 

บริการที่คาดหวัง 

บริการที่ไดรบั 

คุณภาพงานบริการท่ีสงมอบ 
(ทั้งกอนและหลังการติดตอ) 

คุณภาพที่สื่อสารแก
ลูกคาและบุคคลทั่วไป 

แปลความหมายของส่ิงที่ไดรบัรู
เพื่อกําหนด เปนขอกําหนดที่
แสดงคุณภาพงานบริการ 

ส่ิงที่ฝายบรหิารรับรูเกี่ยวกับ
การคาดหวังของผูบริโภค 

นักการตลาด 

ชองวางที่ 5 

ชองวางที่ 4 

ชองวางที่ 3  

ชองวางที่ 2 

ชองวางที่ 1 
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ชองวางที่ตองดําเนินการปดหรือทําใหแคบลงนั้น  เพ่ือทําใหเกิดงานบริการท่ีมีคุณภาพ  
มี 4 ชองวาง  ดังนี ้

ชองวางท่ี  1   เปนความแตกตางระหวางสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวังในงานบริการกับการ
รับรูของฝายบริหารในส่ิงที่ผูบริโภคคาดหวัง 

ชองวางท่ี  2    เปนความแตกตางระหวางการรับรูของฝายบริหารในสิ่งท่ีผูบริโภค
คาดหวังกับขอกําหนด (Specification) ที่แสดงถึงคุณภาพของบริการที่สงมอบ 

ชองวางท่ี  3  เปนความแตกตางระหวางขอกําหนดท่ีแสดงถึงคุณภาพของบริการท่ีจะ
สงมอบกับคุณภาพที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อมีการสงมอบบริการ 

ชองวางท่ี  4   เปนความแตกตางระหวางคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจริง  เมื่อสงมอบบริการกับ
คุณภาพที่ไดสื่อสารใหบุคคลท่ัวไปไดทราบ 
 

4.  คุณภาพบริการทางการแพทย 
ไดมีผูใหความหมายของคุณภาพบริการทางการแพทยไว  ดังนี้ 

Canadian  Council  On  Health  Facilities  Accreditation (CCHFA  1991)  ไดให
ความหมายของ  คุณภาพบริการทางการแพทย  หมายถึง  ระดับของการจัดบริการท่ีทําใหกับผูปวย  
เพื่อเพิ่มผลดีและเหมาะสมกับความตองการ  โดยลดผลที่ผูปวยไมตองการ 

American  Medical  Association  (เบญจพร พุฒคํา  2547 : 16)  ไดใหความหมายของ
คุณภาพบริการทางการแพทย  หมายถึง  การชวยเหลือที่กระทําอยางตอเน่ืองเพื่อปรับปรุงและดํารง
ไวซึ่งคุณภาพชีวติของผูปวย  และทําใหผูปวยมีอายุยืนยาวข้ึน  โดยการสงเสริมสุขภาพ  การปองกัน
โรคและการดูแลรักษาที่ถูกตองเหมาะสม  การใหผูปวยมีสวนรวมรับทราบขอมูลตางๆ  การนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรมาเปนพื้นฐาน  และการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เบญจพร  พุฒคํา (2547 : 16) ไดใหความหมายไววา  คุณภาพการบริการทางการแพทย
เปนคุณลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม  ปราศจากขอผิดพลาด  ทําใหเกิดผลลัพธที่ดี  
และตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหเปนที่พึงพอใจ 

ดังน้ันในการประเมินคุณภาพการบริการทางแพทย   จึงข้ึนอยูกับการพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของบริการที่ไดรับกับคุณภาพของบริการท่ีคาดหวัง  ฉะน้ันคุณภาพของบริการ
ที่ดีจึงหมายถึง  การไดรับบริการท่ีตรงกับความคาดหวังหรือเกินความตองการของผูรับบริการ  ผู
ใหบริการจึงจําเปนตองเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ  และคํานึงถึงการรักษาคุณคาของ
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บริการที่มีคุณภาพดี  และผูบริหารควรนํามาเปนวัตถุประสงคหรือนโยบายหลักขององคการ โดย
การสรางภาพลักษณของโรงพยาบาลท่ีเนนคุณภาพการบริการที่ทําใหผูรับบริการประทับใจ 

 

5.  คุณภาพบริการทางการพยาบาล ( บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 425-429) 
คุณภาพบริการทางการพยาบาลมีความแตกตางจากคุณภาพผลิตภัณฑหรือสินคา ดังน้ี 

คุณภาพบริการทางการพยาบาลเปนนามธรรม  ไมสามารถผลิตลวงหนาเพ่ือเก็บไวใหบริการ 
(Perishable)  ผูใชบริการประเมินคุณภาพบริการทางการพยาบาลในขณะที่ไดรับบริการจากผู
ใหบริการ  สวนคุณภาพผลิตภัณฑหรือสินคาเปนรูปธรรม  ผูบริโภคประเมินคุณภาพจากรูปลักษณ
หรือองคประกอบภายนอกกอนตัดสินใจซื้อ  นอกจากน้ีผูบริโภคสามารถประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑในขณะที่บริโภค  และภายหลังจากบริโภค  บริการพยาบาลจําเปนตองมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (Professional  Service  Quality) ควบคูกับมีคุณภาพท่ีตอบสนองความคาดหวัง
ของผูใชบริการ (Expected  Service  Quality) 

คําวา “ บริการ ” (Service)  เปนพฤติกรรม  การกระทํา  หรือการปฏิบัติของผูใหบริการ  
ลักษณะบริการที่ผูใชบริการคาดหวัง  ไดแก  “ SERVICE ” 

S  =  Safety  หมายถึง  การใหบริการที่มีความปลอดภัย  ปราศจากความผิดพลาด 

E  =  Eager  Response  หมายถึง  การใหบริการที่รวดเร็ว 

R  =  Reliability   หมายถึง  การใหบริการที่ไววางใจได  มีความนาเช่ือถือดาน
มาตรฐานความรู  ทักษะและความชํานาญของผูใหบริการ  รวมท้ังความเท่ียงและความแมนยําของ
เคร่ืองมือ  อุปกรณการวินิจฉัยโรค   การรักษาและการปฏิบัติการพยาบาล 

V  =  Value  หมายถึง  การใหบริการที่มีคุณคา  คุมคาเงินที่ใชจาย 

I  =  Importance  หมายถึง  การใหบริการท่ีคํานึงถึงความสําคัญของผูใชบริการ  ให
เกียรติ  ยึดผูใชบริการเปนศูนยกลาง 

C  =  Concern  หมายถึง  การใหบริการดวยความเอาใจใสและหวงใยผูใชบริการ
เสมือนญาต ิ

E  =  Equity  หมายถึง  การใหบริการที่ยุติธรรม  เทาเทียม  และคํานึงถึงสิทธิผูปวย 

“ คุณภาพบริการพยาบาล ”  หมายถึง  การใหบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(Professional  Service  Quality) และมีคุณภาพท่ีตอบสนองความคาดหวังของผูใชบริการ 
(Expected  Service  Quality) 
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จากการพัฒนารูปแบบเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman et  al. ดังกลาว
ทําใหไดเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสม  และสามารถนําไปประเมินคุณภาพบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดมีนักวิจัยหลายทานนําเคร่ืองมือ SERVQUAL  มาประเมินการบริการทาง
การแพทยตามความเหมาะสมกับความตองการขององคกร  บุคคล  ชุมชน  สังคม   แตเนื่องจาก
เคร่ืองมือSERVQUAL  เปนเคร่ืองมือที่มาจากการวิจัยในตางประเทศ  ซึ่งมีความแตกตางกันใน
วัฒนธรรมประเทศไทย    โดยเกณฑการวัดคุณภาพบริการทั้ง  5  ดาน  มีดังนี ้

1. สิ่งท่ีสัมผัสได 
หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหผูปวยและญาติเห็นเปนรูปธรรมที่

ชัดเจน  ที่โรงพยาบาลจัดไวให  ไดแก  อาคารสถานที่  หองนํ้าท่ีสะอาด  ไมแออัดคับแคบ  อากาศ
ถายเทไดสะดวก  มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน สวนหยอม  มีที่จอดรถเพียงพอ  มีแผนผัง  
เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานท่ีแนะนําจุดตางๆ ในโรงพยาบาล  มีโทรทัศนใหดูในแผนกผูปวย
นอก  มีที่นั่งเพ่ือรอตรวจอยางเพียงพอ   มีบริการน้ําด่ืมขณะรอตรวจ    (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  
2550 : 428)  

2. ความนาเชื่อถือ   
หมายถึง  การใหบริการตามท่ีไดประชาสัมพันธแกสังคม  ความนาเชื่อถือดาน

ความรู  ทักษะและความชํานาญของผูใหบริการ  ความเที่ยงและความแมนยําของเคร่ืองมือ  อุปกรณ
การวินิจฉัยโรค ความนาเช่ือถือของการรักษา  มีความซื่อสัตย และไววางใจได  (บุญใจ  ศรีสถิตย
นรากูร  2550 : 428)

3. การตอบสนอง 
หมายถึง  การใหบริการท่ีรวดเร็วและเต็มใจ    การตรวจรักษาเปนไปตามลําดับ

กอนหลัง มีประชาสัมพันธใหสอบถาม  มีระบบการสงตอผูรับบริการเพื่อตรวจรักษาอยางรวดเร็ว   
(บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 428) 

4. การประกันคุณภาพ    
หมายถึง  การใหบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีความปลอดภัยตอชีวิต  

ปราศจากความผิดพลาด และมีความตรงตอเวลาในการใหบริการ  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 

428) 
5. การเขาใจจิตใจ  

หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใหเกียรติ
และใหความสําคัญกับผูรับบริการในฐานะท่ีเปนบุคคลหน่ึง  โดยใหบริการอยางเสมอภาคกัน  ไม
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แบงช้ันวรรณะ  ใหบริการดวยความสุภาพ  เขาใจความตองการของผูรับบริการ และใหความ
ชวยเหลือเมื่อผูรับบริการรองขอ  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  2550 : 429) 

 
6.  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(ก.พ.ร.) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2553 :  http://www.opdc.go.th) ได

กําหนดวิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการในชวงระยะป 2551 - 2555  คือ “ระบบราชการ
ไทยมุงเนนประโยชนสุขของประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถเรียนปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงยึดม่ันในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย สามารถแยกออกไดเปน 4 ประการ ดังนี ้

1.  ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความ
ตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

2.  ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือ
และ สรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมท้ังเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

3.  มุงสูการเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถ
ในการเรียนรู คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ 

4. สรางระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี  เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบไดรวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอ
ประชาชนและตอสังคมโดยรวม 

หนวยราชการเปนกลไกท่ีสําคัญของรัฐบาลในการผลักดัน และนํานโยบายการพัฒนา
ประเทศ ความเปนอยูของประชาชนไปสูเปาหมายบําบัดทุกขบํารุงสุข และการกินดีอยูดี ดวยภารกิจ
ที่สําคัญในฐานะกลไกของรัฐน้ัน หนวยราชการยั งมีบทบาทสําคัญที่ควบคูไปดวยกับภารกิจ
ดังกลาวอีกประการหนึ่งคือ เปนผูใหบริการแกประชาชน เพื่อพัฒนา และสนับสนุนใหประชาชน
อยูอยางมีความสุข  หนวยราชการจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของตนในฐานะผูใหบริการ ตอง
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวก และความตองการของประชาชนผูรับบริการรวมทั้งมุงสูเปาหมาย
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดกับประชาชนผูใชบริการโดยมีหัวขอในการศึกษาดังนี้ 
  

1. การนํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยไปสูการปฏิบัติ 
ระบบราชการไทยมีขนาดคอนขางใหญและมีความซับซอนคอนขางมาก  การนํา

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติแบบกาวเดินไปพรอมกันทั้งระบบอาจไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอยางกาว
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กระโดดในระยะเวลาสั้น ๆ ได แมวาจะไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม คร้ังใหญไปแลวเมื่อ
ป พ.ศ. 2545 แตก็พบวาการจัดระเบียบโครงสรางการบริหารราชการของฝายพลเรือนก็ยังคงติดยึด
กับแนวความคิดที่ตองการใหระบบราชการมีความเปนหนึ่งเดียวเพื่อใหสามารถยึดโยงเปรียบเทียบ
กันได หรือตองมีลักษณะเปนระเบียบแบบแผนท่ีเหมือนกัน ไมไดแยกแยะและออกแบบใหมีความ
แตกตางกัน ทั้งในแงของมิติลักษณะธรรมชาติงาน เชน งานประเภทนโยบาย งานประเภทกํากับ
ควบคุม งานประเภทบริการ งานขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาล หรือในแงของมิติกลุม
ผูรับบริการ เชน ธุรกิจเอกชนผูมีรายไดจากการทํางานประจํา ประชาชนผูยากจนและดอยโอกาส 

เปนตน ทําใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติงานที่ตองตอบสนองความหลากหลายดังกลาว 

กลาวอีกนัยหนึ่ง มีความจําเปนตองเปดใหมีการสรางระบบยอย (Sub-systems) ใน
ระบบราชการ โดยเฉพาะการศึกษาเชิงลึกเพื่อใหเห็นสภาพปญหาอุปสรรคและวางแนวทางการ
จัดระบบเพื่อปรับปรุงการทํางานของแตละระบบยอยใหมีความเหมาะสม  ซึ่งอาจมีรูปแบบและ
ลักษณะการบริหารงานเปนการเฉพาะของตนเอง  ทั้งในแงของโครงสรางองคการ ระบบงาน 

กฎระเบียบ การบริหารงานบุคคลและการงบประมาณ รวมถึงการวัดผลการดําเนินงาน ทั้งน้ี เพื่อให
มีความยืดหยุนคลองตัวทางการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม สามารถคิดริเร่ิมและ
ตอบสนองตอความทาทายในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 

การพัฒนาระบบราชการในกาวตอไปนั้น  จึงจําเปนตองยอมรับความแตกตาง
หลากหลาย ไมพยายามดึงใหเขามาอยูในระเบียบแบบแผนเดียวกันท้ังหมด  รวมทั้งจะตองไม
ตั้งสมมติฐานวาหนวยงานราชการจะตองเปนผูดําเนินการทุกอยางเอง  หรือพยายามปรับปรุงให
ระบบราชการมีขีดสมรรถนะสูงในภารกิจงานท่ีไมควรดําเนินการเองอีกตอไปแลว  นอกจากน้ียัง
อาจตองใชยุทธวิธีดําเนินการแบบคูขนานท้ังในแงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเคลื่อนตัวไป
พรอมกันทั้งหมดและการเลือกเนนบางจุดมาดําเนินการพัฒนาใหบังเกิดผลกอน 

  

2. ปจจัยเง่ือนไขแหงความสําเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทย  
ในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 

ไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพื่อใหมีปจจัยเกื้อหนุน
รองรับหลายประการ กลาวคือ 

2. 1 การสรางความเปนเจาของในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

การพัฒนาระบบราชการไทยไปสูการปฏิบัติ คือการสรางความเปนเจาของใน
การบริหารเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการดังตอไปน้ี 
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2.1.1 ตองมีการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงในแตละหนวยงาน
ใหมีความสนใจและสนับสนุนในเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง  รวมถึงการ
กําหนดใหมีผูบริหารระดับสูง เชน ตําแหนงท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาท่ีและ
รับผิดชอบในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการเฉพาะและปฏิบัติงานอยางเต็มเวลาข้ึนในแตละ
สวนราชการ 

2.1.2 กําหนดใหแตละหนวยงานตองมีการวางเปาหมายหรือปกหมุดท่ีพึง
ประสงค (Milestones) ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคการ รวมทั้งดําเนินการจัดทําแผนที่นําทาง 
(Roadmap) ใหมีความชัดเจน ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ของกระทรวง ซึ่งมีความเชื่อมโยงและรองรับตอยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล/การบริหาร
จัดการท่ีดี หรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของแตละกระทรวง 

2.1.3  ยกระดับความสําคัญและเสริมสรางขีดความเขมแข็งของกลุมพัฒนา
ระบบบริหารโดยเฉพาะในระดับกระทรวง ใหสามารถรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกระทรวงสูการปฏิบัติไดอยางบรรลุผลโดยเฉพาะ
การบูรณาการและเช่ือมโยงหนวยงานภายในของกระทรวง รวมท้ังเปนเครือขายในการพัฒนาระบบ
ราชการ 

2.1.4  ตองมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือลงทุนในการพัฒนาองคการและทรัพยากร
บุคคลใหแกแตละหนวยงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยยึดตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารราชการดังกลาวขางตนเปนหลัก 

2.2 การรวมเปนเจาภาพในการพัฒนาระบบราชการ 

การนําแนวคิดการรวมเปนเจาภาพ  จากทั้งในมุมมองของทั้งภาครัฐและเอกชน
มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสม จึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถอธิบายไดดังนี ้

2.2.1 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการของตน ใหสามารถเทียบเคียงสมรรถนะกับภาคเอกชน หรือหนวยงานในภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวา หรือองคกรท่ีเปนผูนํา ที่เปนกรณีศึกษาท่ีเปนตัวอยางดําเนินการ  (Best 

Practices) เพื่อเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร รวมกับ ก.พ.ร. ซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนสรางหรือ
เสาะแสวงหา “หนวยงานตนแบบ” ซึ่งมีการคิดริเร่ิมสิ่งใหม ๆ หรือสามารถดําเนินการดานใดดาน
หนึ่งเปนผลสําเร็จจนเปนที่ยอมรับหรือมีความเปนเลิศ และนํามาใชเปนตนแบบเพื่อการเทียบเคียง 

(Benchmarking) และเปนศูนยถายทอดองคความรู แหลงทัศนศึกษา ดูงาน ในเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป ทั้งน้ี ในบางกรณีอาจเปนรูปแบบของการ
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ประกวดหรือแสวงหาหนวยงานตนแบบภายในกระทรวงเดียวกันเชน  โรงเรียนหรือโรงพยาบาล 

“ในฝน” ขึ้นมาเปนตัวตนแบบสําหรับการเทียบเคียงก็ได 
2.2.2 สงเสริมใหมีกลไกประสานและเช่ือมโยงการทํางานของหนวยงานกลาง

เขาดวยกันเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีเอกภาพ รวมท้ังลดความซ้ําซอนและไมสรางภาระใหแกสวนราชการจนเกินความจําเปน 

2.2.3  แสวงหาความรวมมือจากภาคธุรกิจเอกชนใหเขามารวมมือกับ ก.พ.ร. มาก
ขึ้น เพื่อชวยถายทอดประสบการณ ความรู หรือเทคโนโลยีบางอยางใหแกขาราชการและหนวยงาน
ของรัฐ ในฐานะของการเปนบรรษัทพลเมืองท่ีดี  (Good Corporate Citizenship) ซึ่งมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางเชน ในปจจุบันเจาหนาท่ีผูบริหารสูงสุดของหลายบริษัทไดทําหนาท่ี
เปนผูใหคําปรึกษา/พี่ เลี้ยง เพื่อฝกงานใหแกขาราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) เปนตน 

2.2.4  รวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรการพัฒนาระหวางประเทศเพ่ือสราง 
“ศูนยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย” ในการศึกษาวิจัย สรางกรณีศึกษาตนแบบ และ
แสวงหานวัตกรรมและความคิดริเร่ิมใหมมาปรับใชกับการพัฒนาระบบราชการของไทย  รวมถึง
การเปดใหประชาชนและขาราชการไดแสดงความคิดเห็นและขอแนะนําในการปรับปรุงการทํางาน
ของทางราชการ เชน กรณีของการสงเสริมใหมีโครงการ “ความคิดไรขีดจํากัด” (Ideas are free) 
โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานแสดงความเห็นอยางอิสระ  ซึ่งความคิดเห็นเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถ
เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญและนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการขนานใหญ 
 

3.  เคร่ืองมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ไดอธิบายเก่ียวกับเคร่ืองมือในการ

นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลไดดังนี้ 
3.1  การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 มีการสรางความเขาใจ กระตุน เรงเรา สื่อสาร ทําความเขาใจกับ
ขาราชการในทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง  โดยเฉพาะสรางความเขาใจที่ชัดเจนใหกับกลุม
ขาราชการ ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ กระตุนใหเกิดการประสานเปนหนึ่งเดียวกันอยางเปน
รูปธรรม สรางความรูสึกในการมีสวนรวม (Create emotional trigger) รวมทั้งสรางความต่ืนเตน
และการประสานงานอยางสอดคลองในระบบการทํางานและการใหบริการตาง  ๆ ผานกิจกรรม
สื่อสารสรางความเขาใจ เชน การฝกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนา การเดินสาย
เผยแพร พรอมสื่อ เชนโปสเตอร แผนพับ ซีดี นิตยสาร คูมือ เพื่อนําไปสูความภาคภูมิใจและความ
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เชื่อมั่นใน  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบราชการไทย
ตอไป 

3.1.2  เพิ่มชองทางการเขาถึงขาราชการแตละบุคคลในทางตรงมากขึ้น รวมถึงการ
เปดชองทางการสื่อสารสองทางใหขาราชการไดรวมแสดงความคิดเห็นเชิ งสรางสรรคโดยเฉพาะ
ระบบสื่อสารผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
อ่ืน ๆ เชน e-Newsletter, Weblog, Wikipedia, Webboard และการสํารวจแบบออนไลน 

3.1.3  ปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาขาราชการใหมีความทันสมัย
และรองรับตอการพัฒนาระบบราชการมากข้ึนและบังเกิดผลคุมคาตอการลงทุน ไมใชเปนเพียงเร่ืองของ
การพบปะเพื่อสรางเครือขายทางสังคมเทาน้ัน ในการนี้ควรมุงเนนความเขมขนทางวิชาการ วางระบบ
ตรวจสอบและประกันคุณภาพ เนนกรณีศึกษาและทดลองปฏิบัติงานจริงมากกวาฟงการบรรยาย 

รวมท้ังพยายามใหการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการมีผลตอการปรับเปลี่ยนคานิยมและกระบวน
ทัศนอยางแทจริง 

3.2 ผลักดันพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
พ.ศ. 2546 

3.2.1 ใหมีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อยางจริงจังและเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะสงเสริมใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐ ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจในเร่ืองธรรมาภิบาล ตามท่ีกําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3.2.2  สํารวจและจัดใหมีการแกไขกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ 

คําสั่ง ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบราชการ/การใหบริการประชาชน หรือการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามนัยของมาตรา 35 และมาตรา 36 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 โดยประสานความ
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย  ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 

3.3  การสรางแรงจูงใจ 

รักษาระบบการสรางแรงจูงตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง  ทั้ง
ในรูปของตัวเงิน ไดแก การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสํา หรับผูบริหารและเงินรางวัลสํา หรับผูปฏิบัติงาน
ประจําป เงินงบประมาณเหลือจายเพื่อนํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ และในรูปที่ไมใชตัวเงิน เชน การใหเขา
รวม ฝกอบรม ดูงาน หรือการเขารวมประชุมระดับนานาชาติตามความ ตอ ง ก า ร สํา ห รับผูบริหารการ
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เลื่อนชั้นตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณไดเร็วข้ึน การไดรับการเชิดชูเกียรติหรือไดใบประกาศเกียรติคุณ 

นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญกับมาตรการเชิงลบอยางจริงจังมากข้ึน เชน การสับเปลี่ยนใหไปดํารง
ตําแหนงอ่ืนในกรณีที่ปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

3.4  เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนและสื่อมวลชนในการพัฒนาระบบ
ราชการ กลาวคือ 

3.4.1  ในสวนของประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดทั้งในแงของบทบาท
ในฐานะเปนผูเฝาระวัง เชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งจะไดมีการขยายใหครอบคลุมทุกสวนราชการ
ตอไป และบทบาทในฐานะผูใหขอคิดเห็นปอนกลับเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชน เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานผานทางชองทางตางๆ 

3.4.2  ในสวนของสื่อมวลชนสามารถเขามามีสวนรวมไดเชนกัน โดยเฉพาะ
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและ/หรือปญหาอุปสรรคขอขัดของในการปฏิบัติราชการและ
รวมติดตามการทํางานของสวนราชการ รวมท้ังเปนสื่อกลางในการนําความคิดเห็นของประชาชน
ฝายตางๆ มานํา เสนอเพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบราชการ 

 

4.  ความคาดหวังของประชาชน 
โดยทั่วไป ผูรับบริการตองการการบริการท่ีตรงกับความตองการ และยังตองการ

การอํานวยความสะดวก เพื่อใหไดรับการบริการที่รวดเร็ว ถูกตองครบถวน  อบอุนและมีการเอาใจใส
สนใจ และไดรับประโยชนสูงสุด  ดังนั้นการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจ จะตองสนองตอบตอ
ความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งผูรับบริการอาจแสดงความตองการโดยทางตรงจากคําพูด บอกกลาว 
หรือต้ังสมมติฐานเองวาผูใหบริการตองการทราบ  ความคาดหวังของผูรับบริการแยกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1.  ดานบุคคล   ผูรับบริการคาดหวังท่ีจะไดรับการตอนรับดูแลอยางกระตือรือรน  
นอบนอม พูดจาไพเราะ ใหความชวยเหลืออยางจริงใจและจริงจัง  มีความรูเร่ืองท่ีจะใหบริการอยาง
แทจริง  เมื่อมีขอสงสัยสามารถใหคําตอบช้ีแจง รับฟงเร่ืองท่ีเปนปญหาและชวยแกไขปญหาใหได  
สรางความม่ันใจไดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพ คุมคาและถูกตองสมบูรณ 

2.  ดานสถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณ  ผูรับบริการคาดหวังท่ีจะไดเห็นหรือสัมผัส  
สถานท่ีที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด มีปายชัดเจน แสดงวิธีการติดตอ  พื้นท่ีการบริการ มี
ความทันสมัย  ผูรับบริการคาดหวังจะไดเห็นสิ่งตาง ๆ เพียงพอท่ีจะอํานวยความสะดวกให                   
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3.  ดานการดําเนินการ  ผูรับบริการตองการไดรับความเชื่อมั่นวา การดําเนินการน้ัน
เปนไปอยางมีขั้นตอน เปนระบบ ปฏิบัติไดตามสัญญาท่ีใหไว  มีความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม 
ไมคดโกงหรือเอาเปรียบผูรับบริการและสังคม 

 
5.  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนท่ีดีขึ้น 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551 : 10) ไดอธิบายถึงการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการเพ่ือสารางความพึงพอใจแกผูรับบริการไว  3 ดาน คือ 

1.  เจาหนาท่ีผูใหบริการ  หมายถึง การใหบริการดวยรอยยิ้ม  สุภาพเปนมิตร 
อัธยาศัยดี บริการดวยความสะดวกรวดเร็ว กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ และเจาหนาท่ีตองให
คําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 

2.  กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง การใหบริการที่เปนระบบและ
ขั้นตอน มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมเปนไปตามลําดับกอนหลัง มีปายประชาสัมพันธมี
แผนพับแจงขอมูลตาง ๆ และมีตูรับฟงความคิดเห็น หรือแบบประเมินผลการใหบริการ รวมทั้งมี
อุปกรณเคร่ืองมือทันสมัยในการใหบริการ 

3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การใช
อาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด การควบคุมดูแล การบํารุงรักษา การพัฒนาอาคารตางๆ 
การจัดบริเวณสถานท่ีทํางานใหอยูสภาพที่สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใชงานอยูเสมอ                   
 

6.  ผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 
ผลการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ.2546-2550)  พบวาสามารถบรรลุเปาประสงคตามท่ีตองการ กลาวคือ  ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการและเชื่อม่ันศรัทธาตอระบบราชการมากข้ึน บทบาทภารกิจและขนาด
ของระบบราชการมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานราชการ  ประชาชนรอย
ละ 80.25 โดยเฉลี่ย มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  ซึ่งสูงกวาคา
เปาหมายท่ีกําหนดไวที่รอยละ 80    

2.  การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จากการผลักดันใหสวนราชการ
ตาง ๆ  พิจารณาลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่องมาต้ังแตป พ.ศ.2546 พบวา สวน
ราชการสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงไดอยางตอเนื่อง  โดยเฉลี่ยรอยละ 50.31  ซึ่งสูงกวา
เปาหมายหมายท่ีกําหนดใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงไดมากกวารอยละ 50 

32

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

นอกจากน้ีผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ความเขาใจ และความพึง
พอใจของประชาชนและขาราชการตอการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมในเร่ือง
ตาง ๆ เชน การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ความทันสมัย
ของระบบราชการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการ  การจัดต้ังศูนยบริการรวม  การ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส  การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2549-2550  พบวาประชาชนสวนใหญมีการรับรูมีความเขาใจ และ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการอยูในระดับที่คอนขางสูง  โดยใน ป พ .ศ.2549มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรอยละ 79.25  และเพ่ิมเปน
รอยละ 81.46  ในป พ.ศ.2550 

  ดังน้ัน แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   ซึ่งเปนหนวยงานของภาครัฐและมี
การใหบริการแกประชาชน  จึงจําเปนตองนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2551-พ.ศ.2555)  มาปรับใช  โดยตองพัฒนาคุณภาพการใหบริการในดานตัวชี้วัดประชาชนรอยละ  
80  โดยเฉลี่ย การใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   ซึ่งจําแนกออกเปน 3  ดาน 
ประกอบดวย    ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      ดานกระบวนการใหบริการ    ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ 

การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการนิยมศึกษากันใน 2 มิติ คือมิติความ
พึงพอใจของผูใหบริการ หรือผูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจของผูมารับ
บริการ หรือในบริการที่ไดรับ (Service  Satisfaction) สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยสนใจประเมิน
คุณภาพบริการตามความคาดหวังของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก  เพราะคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลตองนําความคิดเห็นและความตองการของผูรับบริการเขามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพบริการทางการแพทย 

1.  ความหมายของความพึงพอใจ 
ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจ  ไวดังนี้ 

พจนานุกรมดานจิตวิทยา (1968 : 437) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรูสึกของผูมารับบริการตอสถานบริการตามประสบการณที่เคยไดรับจากการเขาไปติดตอ
ขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ 

อเดยและแอนเดอรเซน (Aday and R.andersen 1975 : 4) ไดใหความหมายวาความพึง
พอใจ  หมายถึง  ความรูสึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณที่ผูมา
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รับบริการเขาไปในสถานบริการน้ันๆ  และประสบการณนั้นเปนไปตามความคาดหวังของผูมารับ
บริการ  และความพึงพอใจมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยที่แตกตางกัน 

มัลลินส (Mullin 1985 : 280) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจ  หมายถึง  ทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ หลายๆดาน  ที่เกิดข้ึนภายในท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลท่ี
ประสบความสําเร็จในความตองการหรือความคาดหวัง 

ริสเซอร (Risser 1975 : 46)  ไดพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการทางการแพทยขึ้น 
โดยนิยามจากความหมายของคําวา “ความพึงพอใจของผูปวย”  วาหมายถึงระดับความเทากัน  พอดี
กันระหวางความคาดหวังตอบริการทางแพทยที่เปนเลิศกับการรับรูตอบริการที่ไดรับจริง 

เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2540 : 98)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจ  
หมายถึง  ภาวะของความพึงพอใจ  หรือภาวะของการมีอารมณในทางบวกท่ีมีผลเกิดข้ึน  เนื่องจาก
การประเมินประสบการณของคนๆหนึ่ง  สิ่งท่ีขาดหายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งท่ีไดรับ  จะ
เปนรากฐานแหงความพอใจและไมพอใจได 

วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2538 : 108) ไดอธิบายไววา เมื่อผูรับบริการมาติดตอ  
กับองคกรหรือธุรกิจบริการใด ๆ มักจะคาดหวังท่ีจะไดรับการบริการอยางใดอยางหน่ึงซึ่งผูให
บริการจําเปนท่ีจะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพ้ืนฐาน และสํารวจความคาดหวัง
เฉพาะของผู รับบริการ เพื่อสนองบริการท่ีตรงกับความคาดหวังซึ่งจะทําใหผู รับบริการเกิด        

ความพึงพอใจหรืออาจจะเกิดความประทับใจข้ึนได ความคาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการเปนสิ่งท่ีละเอียดออน ซึ่งจากการสํารวจความคาดหวังของผูรับบริการท่ีตองการมาก
ที่สุดแบงได ดังนี ้

1.  ทัศนคติที่ดี (pleasant attitude) ความคาดหวังท่ีผูรับบริการมีตอตัวผูใหบริการ สิ่งท่ี
ผูรับบริการตองการมากก็คือ รอยยิ้มและอัธยาศัยอันดีในเวลาท่ีพวกเขาตองมารับบริการ 

2.  คําตอบท่ีถูกตองและเต็มไปดวยความรับผิดชอบ (responsive and correct answer)  

เมื่อผูรับบริการมีปญหาอันเนื่องมาจากสินคาหรือบริการนั้นๆ หรือแมแตในยามที่พวกเขาเกิดมีขอ
สงสัยเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่เขาซื้อ  สิ่งท่ีพวกเขาตองการมากท่ีสุดก็คือ พวกเขาคาดหวังท่ีจะ
ไดความชวยเหลือ  ไดรับคําตอบตลอดจนขอแนะนําตางๆ จากผูที่ทําหนาท่ีใหบริการโดยเฉพาะ
อยางย่ิงความชวยเหลือ  คําตอบหรือคําแนะนําตางๆ เหลาน้ันจะตองมีความถูกตองและเต็มไปดวย
ความรับผิดชอบ  ตลอดจนความกระตือรือรนในการที่จะอธิบายใหลูกคาไดเขาใจอยางถองแท 

3.  บุคลิกภาพท่ีดี (well equipped) ในท่ีนี้หมายถึง    ความคาดหวังท่ีผูรับบริการมีตอ
ตัวผูใหบริการนั่นเอง สิ่งท่ีผูรับบริการตองการเห็นก็คือ พนักงานผูใหบริการที่มีการแตงกายสุภาพ
เรียบรอย สะอาด ตลอดจนการมีบุคลิกภาพท่ีดีสมกับเปนผูที่พรอมจะใหบริการ 
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4.  ความมีทักษะและการไดรับการฝกฝน  (skill and training) สิ่งท่ีพวกเขาตองการก็
คือ พนักงานผูใหบริการที่เปนผูมีความรู ทักษะ ความชํานาญงานในงานบริการน้ัน ๆ  

5.  การตรงตอเวลา (punctuality) ความคาดหวังที่ผูรับบริการมีตอตัวพนักงาน  
ผูใหบริการและการไดรับบริการ สิ่งท่ีพวกเขาตองการก็คือการตรงตอเวลา การนัดหมายกับ
ผูรับบริการเปนเร่ืองสําคัญ  

 

จากความหมายดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกจาก
ประสบการณของบุคคล  ซึ่งแสดงออกในดานบวกหรือลบที่มีความสัมพันธกับการไดรับการ
ตอบสนองตอสิ่งท่ีตองการ  ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับ หรือบรรลุในสิ่งท่ีตองการ
ในระดับหนึ่ง  และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือความคาดหวัง
นั้นไมไดรับการตอบสนอง 

 

2.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
1. ผลิตภัณฑของบริการ  ความพึงพอใจของผูมารับบริการจะเกิดขึ้น  เมื่อ 

ไดรับบริการที่มีลักษณะคุณภาพและระดับการใหบริการตรงกับความตองการ  ความเอาใจใสของผู
ใหบริการ และคุณภาพบริการ 

2. ราคาตอบริการ  ความพึงพอใจของผูมารับบริการขึ้นอยูกับราคาคาบริการที่ผูมา 
รับบริการยอมรับ หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจาย 
(Willingness  To  Pay) ของผูมารับบริการ  ทั้งน้ีเจตคติของผูมารับบริการท่ีมีตอราคาคาบริการกับ
คุณภาพการบริการ ของแตละบุคคลจะแตกตางกันออกไป 

3. สถานท่ีบริการ  การเขาถึงบริการไดสะดวก  เมื่อผูมารับบริการมีความตองการ 

ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจตอบริการ  ทําเลท่ีตั้ง  และการกระจายสถานท่ีใหบริการใหทั่วถึง  เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

4. การสงเสริมแนะนําบริการ  ความพึงพอใจของผูมารับบริการเกิดขึ้นไดจากการ 

ไดยินขอมูลขาวสาร  หรือบุคคลอ่ืนกลาวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก  ซึ่งหากตรงกับความเช่ือ
ที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว  อนัเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 

5. ผูใหบริการ  เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการใหผูมารับ 

บริการเกิดความพึงพอใจ  ผูบริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริการ  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
ของผูมารับบริการเปนหลัก  ยอมสามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการใหเกิดความ
พึงพอใจไดงาย  
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6. สภาพแวดลอมของการบริการ  สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมี 
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการ 

7. กระบวนการบริการ  วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวน 

สําคัญ  การสรางความพึงพอใจใหกับผูมารับบริการ  ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการ  สงผล
ใหการปฏิบัติงานบริการแกผูมารับบริการมีความคลองตัว  และสนองตอบความตองการของผูมารับ
บริการไดอยางถูกตอง (จิตตินันท  เดชะคุปต  2538 : 23-28) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวังและการรับรูในการบริการ 

1.  ความหมายของความคาดหวัง 
ไดมีผูใหความหมายของความคาดหวัง  ไวดังนี ้

พจนานุกรมของออกซฟอรด (Oxford  University  1987) ไดใหความหมายวาความ
คาดหวัง  หมายถึง  สภาวะทางจิต  ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดอยางมีวิจารณญานของบุคคลท่ีคาดการณ
ลวงหนาตอบางสิ่งบางอยางวาควรจะมีควรจะเปน หรือควรจะเกิดขึ้น 

พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster 1988 : 478)ไดใหความหมายวาความคาดหวัง  
หมายถึง  การคาดการณอนาคตในสิ่งท่ีดี  โดยท่ีความคาดหวังน้ันอาจจะเปนการคาดการณอนาคต
ในสิ่งที่ดีหรือไมดีก็ได 

พจนานุกรมของคอลลิน (Conllins 1995 : 580) ไดใหความหมายวาความคาดหวัง  
หมายถึง   ความคาดหวังเปนสิ่งที่ไดคาดหวังเอาไว  เปนความเช่ือวาสิ่งใดนาจะเกิดข้ึน  และเปนไป
ตามความตองการที่ไดคาดหวังไว 

พนิดา  คํายุ (2538 : 11) ไดใหความหมายวาความคาดหวัง  หมายถึง   ความตองการ 
ความรูสึก หรือความคิดอยางมีวิจารณญานของบุคคลในการคาดคะเน  หรือคาดการณลวงหนาถึ ง
สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีดีงาม  วาควรจะมี  ควรจะเปนหรือควรจะเกิดในอนาคตตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ  และความคาดหวังนี้จะถูกตองมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

นวลลักษณ  บุษบง (2541 : 5) ไดใหความหมายวาความคาดหวัง  หมายถึง  ความ
ตองการ ความรูสึก หรือความคิดอยางมีวิจารณญานของบุคคลที่คาดการณลวงหนาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
วาควรจะมี  ควรจะเปนหรือควรจะเกิดในสิ่งที่ดี ที่ถูกตองหรือไม  ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ
บุคคล 

จากความหมายดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  ความคาดหวัง  หมายถึง  ความตองการ 
ความรูสึก หรือความคิดในการคาดคะเน หรือคาดการณลวงหนาถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงวาควรจะมี  ควร
จะเปนหรือควรจะเกิดในอนาคตตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
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2.  ปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังในบริการ 
เน่ืองจากการบริการมีลักษณะแตกตางจากผลิตภัณฑ เพราะการบริการเปนสิ่งท่ีไมมี

ตัวตน  ทําใหการประเมินคุณภาพบริการยากกวาประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  เพราะการประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑผูรับบริการสามารถประเมินไดกอนตัดสินใจใชผลิตภัณฑนั้นๆ  แตคุณภาพ
บริการนั้นผูรับบริการจําเปนตองไดรับบริการกอน  ถึงจะตัดสินใจไดวาบริการนั้นมีคุณภาพ  ผูมา
รับบริการจึงคาดหวังในคุณภาพบริการ ซึ่งจากการศึกษาของ  Parasuraman et  al. (1985 :49)  
พบวา  ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังในบริการมี 4  ปจจัย ดังนี้ 

1. ความคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเลาปากตอปาก  ซึ่งเปนคําบอกเลาท่ีไดรับทราบ 

เกี่ยวกับคุณภาพบริการจากเพ่ือน  ญาติพี่นอง  หรือคนรูจัก  ซึ่งเคยมาใชบริการในสถานบริการแหง
นั้นมาแลว  และไดรับบริการที่ดี  จึงทําใหผูฟงเกิดความคาดหวังในบริการที่ไดรับฟงมา 

2. ความคาดหวังที่เกิดจากความตองการสวนตัวของผูมารับบริการ  ซึ่งเปนความ 

ตองการของแตละบุคคล  ซึ่งมีความแตกตางกันตามภูมิหลังของบุคคลน้ันๆ เชน เพศ  อายุ  รายได  
อาชีพ  ระดับการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  เปนตน 

3. ความคาดหวังที่เกิดจากประสบการณในอดีต  เปนประสบการณที่มีอิทธิพลตอ 

ความคาดหวัง   อาจจะเปนประสบการณที่ รูสึกพึงพอใจตอบริการท่ีเคยได รับ   หรือเปน
ประสบการณที่รูสึกไมพงึพอใจกับบริการที่ไดรับมาก็ได 

4. ความคาดหวังที่เกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธของผูใหบริการเปนขอมูล 

ขาวสารที่ไดรับทราบจากการโฆษณาประชาสัมพันธของโรงพยาบาลในเร่ืองตางๆ เชน  การมี
อุปกรณ  มีเคร่ืองมือทางการแพทยที่ทันสมัย 

 

3.  ความหมายของการรับรู 
ไดมีผูใหความหมายของการรับรู  ไวดังนี้ 

พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster 1977) ไดใหความหมายวาการรับรู  หมายถึง  
การแสดงออกถึงความรู  ความเขาใจ  ตามความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเอง 

แกรริสันและมากูน (Garrisan and Magoon 1972)  ไดใหความหมายวาการรับรู  
หมายถึง  กระบวนการซึ่งสมองตีความหรือแปลขอความท่ีไดจากการสัมผัส (Sensation) ของ
รางกาย (ประสาทสัมผัสตางๆ) กับสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนสิ่งเราทําใหเราทราบวาสิ่งเราท่ีเราสัมผัสน้ัน
คืออะไร  มีความหมายวาอยางไร  มีลักษณะอยางไร  การท่ีเราจะรับรูสิ่ งเราท่ีมาสัมผัสไดนั้นตอง
อาศัยประสบการณเปนเคร่ืองมือชวยตีความหรือแปลความ 
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ดาลเลทท (Dallett 1969 : 11-12) ไดใหความหมายวาการรับรู  หมายถึง  การรับรูโดย
การเห็น  ไดยิน สัมผัส  ไดรส  รูสึกถึงอุณหภูมิ  แลวเกิดผลตอระบบประสาทสวนกลาง  เชน  การ
คิด  การจํา  ความตองการและจินตนาการ 

ฮูสและโบวดิทซ (Huse  and Bowditch 1977 : 127)  กลาววา  บุคคลเปรียบเสมือน
ระบบท่ีสามารถรับขอมูลขาวสารตางๆ โดยผานประสาทสัมผัส  การเห็น  ไดยิน  ชิมและดม  แลว
นําขอมูลท่ีไดมาจัดระบบ  แปลเปนสิ่งท่ีรับรูและตอบสนองออกเปนการกระทํา  ความนึกคิดและ
แนวคิด 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

      ปอนกลับ 

 

ภาพที่ 3  กระบวนการรับรูของฮูสและโบวดิทซ 
ที่มา : E.F. Huse  and J.L. Bowditch, Behavior  in  Organization : A  System  Appoach  to  

Managing, 2 nd  ed. (Sydney : Addison  Wesky Publish  Co., 1977),127. 

 

จากความหมายดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  การรับรู  หมายถึง  กระบวนการตีความ
หรือแปลผลของการสัมผัสของรางกายกับสิ่งเราภายนอกรอบตัวบุคคล  โดยอาศัยประสบการณเดิม
และการเรียนรูเปนเคร่ืองชวย  แลวแสดงออกเปนความรูสึกนึกคิด  ความรู  ความเขาใจในเร่ื อง
ตางๆ ตามความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตของตนเอง 

 

 

 

ขอมูล 

ประสาทสัมผัส 

การเห็น 
การไดยิน 
การสัมผัส 
การชิม 
การดม 

 นําเขา จัดระบบ นําออก 

การตอบสนอง
เปนการกระทํา
ความนึกคิด
แนวคิด 

38

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

4.  ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
แบงออกเปน 2  ลักษณะใหญๆ  คือ 

1. ลักษณะของผูรับรู  แบงออกเปน  2  ดาน  คือ 

1.1  ดานกายภาพ  เชน  เพศ  อายุ  เชื้อชาติ  ระดับการศึกษา  ซึ่งมีอิทธิพลตอการ 

รับรูที่แตกตางกัน  และยังตองพิจารณาถึงอวัยวะรับสัมผัสตางๆ  วาปกติดีหรือไม  อยางไร  การรับรู
จะมีคุณภาพดีขึ้นถาเราใชอวัยวะรับสัมผัสหลายชนิดชวยกัน  เชน  ใชตาและหูรับสัมผัสตางๆใน
เวลาเดียวกัน  ทําใหเราสามารถแปลความหมายไดถูกตอง 

1.2  ดานจิตวิทยา  ปจจัยดานจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิพลตอการรับรูมีหลายประเภท  
เชน  ความจํา  ความพรอม  สติปญญา  การสังเกตพิจารณา  ความสนใจ  ความต้ังใจ  ทักษะ  คานิยม  
วัฒนธรรม  ซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูเดิม 
 

2. ลักษณะของสิ่งที่เรา  คุณสมบัติของสิ่งเราเปนปจจัยภายนอก  ที่ทําใหคนเราเกิด 

ความสนใจที่จะรับรู  หรือทําใหการรับรูของคนเราคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  ไดแก  ความ
ใกลชิดของสิ่งเรา  ความตอเน่ืองของสิ่งเรา 

เน่ืองจากการรับรู  คือ  ความเขาใจในเร่ืองตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของแตละบุคคล  
อันเนื่องมาจากการแปลความหมายตอสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอม  โดยอาศัยประสบการณเดิมเปน
เคร่ืองชวย  ดังน้ันการวัดการรับรูจึงตองวัดจากการท่ีบุคคลแสดงออก  อันไดแก  ความรูสึกนึกคิด
ตามความเขาใจ  โดยใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือ (สถิต  วงษสวรรค  2525 : 79-105) 
 
การบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   (ฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช  2551 : 33) 

ตึกตรวจโรค  หรือท่ีเรียกวา  โอพีดี  (OPD)  ยอมาจากคําวา  Out  Patient  Department   

ตอมาเปลี่ยนการเรียกชื่อตึกตรวจโรคเปน “ ตึกผูปวยนอกหรือแผนกตรวจรักษาผูปวยนอก ”  และมี
การเปล่ียนช่ืออีกจนปจจุบันเรียกวา “ งานการพยาบาลตรวจรักษาผูปวยนอก ”  ความเปนมาของตึก
ตรวจโรคซึ่งถือเปนดานหนาของการบริการตรวจรักษาผูปวยนอก ไดถือกําเนิดมาพรอมกับการ
กอสรางโรงพยาบาลศิริราช     

งานการพยาบาลตรวจรักษาผูปวยนอก   ฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช  
รับผิดชอบใหบริการผูปวยนอกในหนวยงานตางๆ รวม 15  หนวยซึ่งมีลักษณะการบริการ  9  

ประเภท  ไดแก  หนวยแพทยเวรฉุกเฉิน  หนวยตรวจโรคเฉพาะสาขา  หนวยตรวจประกันสังคม  
หนวยพักรอดูอาการ  หนวยผาตัดเล็กและชะแผล  หนวยรับไวในโรงพยาบาล  หนวยรับสงตอและ
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รถพยาบาล  หนวยพยาบาลดานปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ  หนวยเคมีบําบัดและใหเลือด  
ดังนั้นการบริการแตละประเภทจึงมีขั้นตอนการใหบริการที่แตกตางกัน 

ขอบเขตหนาที่ของงานการพยาบาลตรวจรักษาผูปวยนอกในความรับผิดชอบ  คือ  การ
ใหการตอนรับชวยเหลือ  ดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  ใหความรวมมือชวยเหลือ
สนับสนุนแพทย และ สหสาขาวิชาชีพในการตรวจวินิจฉัย  ดูแลบําบัดรักษา  ใหบริการดูแลรับสง
ตอผูปวยและรถพยาบาล  ติดตอประสานงานกับทีมสุขภาพท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล  
บริการดูแลสุขภาพผูใชสิทธิ์ประกันสังคม  บริการจองเตียงและรับผูปวยเฉพาะส าขาไวใน
โรงพยาบาล  ใหบริการแกผูปวยนอกทุกเพศ  ทุกวัย  ที่มีความผิดปกติทุกระบบสาขาเฉพาะในวัน 
เวลาราชการ  และใหบริการผูปวยฉุกเฉินตลอด  24  ชั่วโมง  ยกเวนผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ  และเนน
ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ  สะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย 

 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจนําเกณฑวัดคุณภาพการบริการของ Parasuraman et  al. มา
ประยุกตใชกับการประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการใหบริการของแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งประกอบดวยผูรับบริการ และผูใหบริการ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยในประเทศ 
ผูศึกษาไดทบทวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับ  คุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของโรงพยาบาล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

เบญจพร  พุฒคํา (2547)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปวยตอคุณภาพบริการแผนก
ผูปวยนอกในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  ผลการวิจัยพบวา  ผูมารับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพ
บริการ  ไดแก  ดานความสะดวกในการใชบริการ  ดานความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล  และ
ดานการใหความรู  คําแนะนํา  และคําปรึกษา  และความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไปของผูมารับ
บริการกับความพึงพอใจของผูมารับบริการ  พบวา  แผนกท่ีผูมารับบริการรักษามีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการดานความสะดวกในการใชบริการ   ระดับการศึกษาของผูมารับ
บริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการดานอัธยาศัยไมตรี  รายไดของผูมารับ
บริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการและ
ดานความนาเชื่อถือไววางใจ 
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 ทรวงทิพย  วงศพันธ (2541)  ไดศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการ
รับรูของผูมารับบริการในงานผูปวยนอกโรงพยาบาลของรัฐ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวา  
ความคาดหวังและการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับมากและปานกลาง  ซึ่งมี
ความแตกตางกันนอยมากทั้งโดยรวมและจําแนกรายดาน  ไดแก  ความเปนรูปธรรมของบริการ  
ความเชื่อถือไววางใจได  การตอบสนองตอผูรับบริการ  การใหความม่ันใจแกผูมารับบริการ  และ
ความเขาใจผูมารับบริการ  นอกจากน้ียังพบวา  ผูมารับบริการท่ีมีระดับการศึกษาและจํานวนคร้ัง
ที่มารับบริการตางกันจะมีความคาดหวังเก่ียวกับคุณภาพบริการแตกตางกัน  สวนผูมารับบริการท่ีมี
เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายไดตอเดือน  และเหตุจูงใจในการมารับบริการที่ตางกันจะมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพบริการไมแตกตางกัน  และผูมารับบริการท่ีมีอายุตางกันจะมีการรับรู
เกี่ยวกับคุณภาพบริการแตกตางกัน  ขณะท่ีผูมารับบริการท่ีมีเพศ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได
ตอเดือน จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการและเหตุจูงใจในการมารับบริการท่ีตางกันจะมีการรับรูเกี่ยวกับ
คุณภาพบริการไมแตกตางกัน 

 

 ปณนิกา  วนากมล (2545)  ไดศึกษาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลคายธนะรัชต  
ตามการรับรูของผูรับบริการ  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการของโรงพยาบาลคายธนะรัชต ตาม
การรับรูของผูรับบริการโดยรวมอยูในระดับดี  และในแตละดานพบวา  ดานราคา  ดานบุคลากร  
ดานลักษณะทางกายภาพ  และดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับดี  สวนดานผลิตภัณฑบริการ  
ดานชองทางการใหบริการ  และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง  และคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลคายธนะรัชต  ตามการรับรูของผูรับบริการจําแนกตามกลุมผูรับบริการท้ัง  5  

กลุม  พบวา  โดยรวมไมมีความแตกตางกัน  สวนรายดานพบวาการรับรูคุณภาพบริการของ
ผูรับบริการในดานการสงเสริมการตลาดและดานกระบวนใหบริการ  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่  0.5 

 

 อนงค  เอ้ือวัฒนา (2542)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจโดยรวมของผูรับบริการอยูในระดับปาน
กลาง  ผูรับบริการที่มีการศึกษา  อาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการแตกตางกันจะมีความ
พึงพอใจในบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และผูรับบริการท่ีมีเพศ  
สถานภาพ  ภูมิลําเนาปจจุบันที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการไมแตกตางกัน  (p>0.05)  การ
ทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเขาถึงบริการ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการใหบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจของผูรับบริการอยางมีนัยสํา คัญทาง
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สถิติ (p>0.001) โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.240, 0.309 และ 0.728 ตามลําดับ  รายไดตอเดือนมี 
ความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจของผูรับบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001) โดยคา
ความสัมพันธเทากับ -0.200  สวนจํานวนคร้ังท่ีใชบริการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (p>0.05) 

 

 กฤษณี   โพธิ์ชนะพันธ  (2542)  ไดศึกษาความพึงพอใจตอการบริการของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก  สถาบันโรคผิวหนัง  ผลการศึกษาพบวา   เมื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะสวนบุคคล  การจัดบริการและคุณภาพบริการกับความพึงพอใจ  พบวา  อายุมี
ความสัมพันธเชิงบวก  ขณะท่ีระดับการศึกษามีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจ  รายได
ครอบครัว  และภูมิลําเนาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ  สวนการจัดบริการดานสถานท่ี  วัสดุ
อุปกรณ  บุคลากร  ขั้นตอนบริการ  และคุณภาพบริการ  ไดแก  ความสามารถเขาถึงบริการ  ความ
เชื่อมั่นตอบริการ  ความเช่ือถือไววางใจตอผูใหบริการ  สิ่งอํานวยความสะดวก  การใหความสําคัญ
และการตอบสนองตอผูรับบริการมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p=0.00 และตัว
แปรการจัดบุคลากร  ความเชื่อถือไววางใจตอผูใหบริการ  การใหความสําคัญตอผูรับบริการ  การ
จัดสถานที่และการตอบสนองตอผูรับบริการ สามารถอธิบายความแปรผันของความพึงพอใจได 
รอยละ 34.5  จึงควรจัดใหมีการปรับปรุงการจัดระบบรอคอยขณะตรวจ  เพิ่มการประชาสัมพันธ
ระบบบริการ  เผยแพรขาวสารกิจกรรมบริการ  จัดเจาหนาท่ีแนะนําและแจกคูมือข้ันตอนบริการ  
การปฏิบัติตัวและการใชยา  ขยายเวลาใหบริการ  และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา  
โทรศัพท 

 

 เกศินี  ศรีคงอยู (2543)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลปากทอ  ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง  การ
ทดสอบความสัมพันธระหวางระบบการใหบริการ  กระบวนการใหบริการ และเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจของผูรับบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
p<0.001  โดยมีขนาดของความสัมพันธเทากับ 0.571, 0.550 และ 0.631 ตามลําดับ และตัวแปรท่ี
สามารถอธิบายความพึงพอใจไดคือ ความสะดวกในการรับบริการ  ความปลอดภัยของบริการ  
ความเพียงพอของบริการท่ีให  บริการมีความท่ัวถึง  ความเอาใจใสการใหบริการ  ความซื่อสัตย  
สุจริต  และบุคลิกภาพ  อัธยาศัย  โดยสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจได รอยละ 
46.8 
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 วรรณสิริ  เพ็ญสิทธ  (2546)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการ
ผูปวยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง  ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูงทุกดาน  ไดแก  ดานความสะดวก  ดานการติดตอสื่อสาร  ดานความสามารถ  ดานความ
นาเช่ือถือ  ดานความคงเสนคงวา  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  ดานความปลอดภัย  ดาน
ลักษณะภายนอก  ดานความเขาใจลูกคา  และความพึงพอใจในภาพรวม  เมื่อพิจารณาถึงประเภท
ของบริการท่ีใช  พบวา ผูใชบริการจิตเวชมีความพึงพอใจตอการบริการมากกวาผูใช บริการ
สุขภาพจิต  ในดานความสะดวก  ดานการติดตอสื่อสาร  และดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  และ
เมื่อจําแนกผูใชบริการตามรายไดตอเดือน  พบวา  ผูใชบริการท่ีมีรายไดนอยมีความพึงพอใจตอ
บริการมากกวาผูใชบริการท่ีมีรายไดปานกลาง  และผูใชบริการที่มีรายไดสูง ทุกดาน  สวน
ผูใชบริการที่มีรายไดปนกลางมีความพึงพอใจตอบริการดานความสะดวกและความพึงพอใจตอ
บริการโดยรวมสูงกวาผูใชบริการที่รายไดสูง 

  

นพรัตน   วังวล   (2546)  ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูของผู เขา รับการ
รักษาพยาบาลท่ีมีตอคุณภาพบริการงานผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา  ความคาดหวังของผูเขารับการรักษาพยาบาลตอคุณภาพบริการโดย
รวมอยูในระดับสูง และการรับรูตอคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งมีความ
แตกตางกันนอยมากอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05  เมื่อจําแนกตามองคประกอบของคุณภาพบริการ 
5  ดานไดแก  ความเปนรูปธรรมของการบริการ  ความนาเช่ือถือไววางใจในการบริการ  การ
ตอบสนองตอผูเขารับบริการ  การใหความม่ันใจแกผูเขารับบริการ  และความเห็นอกเห็นใจผูเขารับ
บริการ  พบวา  ความคาดหวังของผูเขารับการรักษาพยาบาลตอคุณภาพบริการทุกดานอยูใน
ระดับสูง  และการรับรูตอคุณภาพบริการทุกดานอยูในระดับปานกลาง  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ  0.05 

 

 อภิญญา  ดีเอ่ียม  (2549)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการ
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลภาครัฐ  ในจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการบริการแผนกผูปวยอกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความพอใจรายดาน
อยูในระดับปานกลาง  ทั้งในสวนของความพึงพอใจตอหองบัตร  หองตรวจโรค  หองเอกซเรย  
หองปฎิบัติการและชันสูตรผูปวยนอก  หองยา  หองการเงิน  และสภาพแวดลอมอ่ืนๆของ
โรงพยาบาล  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการ  พบวา  เพศชายมีความพึงพอใจ
มากกวาเพศหญิง  ผูรับบริการกลุมอายุ  45- 54  ป   มีความพึงพอใจมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ  ผูที่มี
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อาชีพอ่ืนๆ  ไดแก  อาชีพเกษตรกรรมมีความพึงพอใจมากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ  และผูที่ใชสิทธิบัตร
สุขภาพ  30  บาท  มีความพึงพอใจมากกวากลุมที่ใชสิทธิในการรักษาอื่นๆ  

 

 สุภาวดี  เกตุแกว  (2543)   ไดศึกษาคุณภาพบริการตามการรับรูของผูปวยนอก
โรงพยาบาลทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ   ผลการศึกษาพบวา  คุณภาพบริการตามการรับรูทั้ง 5  ดาน 
โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง  และคุณภาพบริการรายดานตามการรับรู  ในแตละดานโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  กลาวคือ  ความเปนรูปธรรมของการบริการคาเฉลี่ยเทากับ  2.25   

การสรางความม่ันใจใหแกผูใชบริการคาเฉลี่ยเทากับ  2.23  ความเห็นอกเห็นใจคาเฉลี่ยเทากับ  2.15  

ความนาเช่ือถือในการใหบริการคาเฉลี่ยเทากับ  2.13  และการตอบสนองในการใหบริการคาเฉลี่ย
เทากับ  1.98  แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดานของการรับรูคุณภาพบริการ  โดยเฉพาะดาน
การตอบสนองในการใหบริการดังกลาวสวนใหญอยูในระดับนอย 

 

 อุบลศรี  หาญเจริญกิจ  (2543)  ไดศึกษาคุณภาพบริการตามการรับรูของผูปวยนอก
โรงพยาบาลเวียงปาเปา   จังหวัดเชียงราย   ผลการศึกษาพบวา  พบวา  คุณภาพบริการตามการรับรู
ทั้ง 5  ดาน โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก  และคุณภาพบริการรายดานตามการรับรู  ในแตละดาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  กลาวคือ  ความเปนรูปธรรมของการบริการคาเฉลี่ยเทากับ  2.50   การ
สรางความม่ันใจใหแกผูใชบริการคาเฉลี่ยเทากับ  2.69  ความเห็นอกเห็นใจคาเฉลี่ยเทากับ  2.65  

ความนาเช่ือถือในการใหบริการคาเฉลี่ยเทากับ  2.60  และการตอบสนองในการใหบริการคาเฉลี่ย
เทากับ  2.61  แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดานของการรับรูคุณภาพบริการ  โดยเฉพาะดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการ  ความนาเช่ือถือในการใหบริการ และการตอบสนองในการ
ใหบริการดังกลาวสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive  Study)  เพื่อศึกษาคุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จาก
ผูรับบริการ และผูใหบริการของโรงพยาบาลศิริราช   ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดวยบุคคล  2   กลุม  ดังนี้ 

1. กลุมผูรับบริการ  คือ   ผูที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จํานวน 
2,882,605  คน   (Statistical  Report  2009  2010 : 9) 

2. กลุมผูใหบริการ  คือ   เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ไดแกพยาบาล    ผูชวยพยาบาล  
เจาหนาที่ธุรการ และแมบาน จํานวน  615  คน (Statistical  Report  2009  2010 : 3)   

 
2.  กลุมตัวอยาง 

การศึกษาคุณภาพบริการในคร้ังน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random  

Sampling)และกําหนดกลุมตัวอยางไว 2  กลุม  ไดแก  กลุมผูรับบริการ  กลุมผูใหบริการ  ดังนี ้
2.1  กลุมผูรับบริการ 

สุมตัวอยางจากผูรับบริการแผนกผูปวยนอก  ดวยวิธีการการสุมตัวอยางอยาง
งายตามสัดสวนจํานวนผูรับบริการที่เขารับบริการในแผนกผูปวยนอก   โดยเกณฑของกลุมตัวอยาง
มีลักษณะดังนี้ 

1. อายุ  15  ปขึ้นไป 

2. มีสติสัมปชัญญะ  ชวยเหลือตนเองได 
3. ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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จากสถิติสรุปผลการใหบริการแผนกผูปวยนอกของเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช 

ในชวงป  2552   พบวามีผูรับบริการแผนกผูปวยนอก ทุกวันต้ังแตเวลา 8.00 – 16.00 น. มีจํานวน
ทั้งสิ้น 2,882,605  คน    สามารถหากลุมตัวอยางโดยคํานวณ จากสูตร  Yamane  ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ  95  และมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ  5   ดังนี ้

n      N      

1+Ne2                 
     เมื่อ      n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N    แทน  ประชากรท้ังหมดท่ีมารับบริการแผนกผูปวยนอก 

    e     แทน  ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง    

 แทนคาในสูตร 
n       2,882,605 
           
               1+2,882,605(0.05)2 

 n     399.95  

 n    400  คน 

 

ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ี  คํานวณขนาดกลุมตัวอยางได  400  คน 
 

2.2  กลุมผูใหบริการ 
สุมตัวอยางจากเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศิริราช โดยเกณฑของกลุมตัวอยางมี 

ลักษณะดังนี้ 
1. เปนเจาหนาที่ที่มีสวนรวมในการใหบริการผูปวยนอกที่มารับบริการ  ไดแก  

พยาบาล    ผูชวยพยาบาล  เจาหนาที่ธุรการ และแมบาน  

2. ไมเคยทําแบบสอบถามนี้มากอน 

3. ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จากสถิติสรุปผลการใหบริการแผนกผูปวยนอกของเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช 

ในชวงป  2552   พบวามีผูใหบริการแผนกผูปวยนอกจํานวนท้ังสิ้น  615  คน  สามารถจําแนกได
ดังนี้  
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ตารางที่  1   จํานวนเจาหนาที่ผูใหบริการของโรงพยาบาลศิริราช 

 

ลําดับ ผูใหบริการ จํานวน 
ผูใหบริการ (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

1 พยาบาล 230 147 
2 ผูชวยพยาบาล 250 152 
3 เจาหนาที่ธุรการ 65 56 
4 แมบาน 70 59 

หมายเหตุ  
การคํานวณหากลุมตัวอยางคํานวณ ตามแนวทางของ Krejcie  and  Morgan  (1970)  

โดยดูคาจากการเปดตาราง 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดกลุมตัวอยางไว 2  กลุม  ไดแก  กลุม
ผูรับบริการ  กลุมผูใหบริการ  ผูวิจัยไดทําการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับ
กลุมตัวอยาง  ดังนี้ 

1.  เคร่ืองมือสําหรับผูรับบริการ 
เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้

ตอนท่ี  1   
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผู รับบริการ   ประกอบดวย   เพศ   อายุ  

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดตอเดือน  จํานวนคร้ังท่ีเขารับบริการ  สิทธิ
ประโยชนในการรับบริการ  และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ  ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 

 
ตอนท่ี  2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก

ผูปวยนอก  มีทั้งหมด  3  ดาน   จํานวน 21  ขอ  ดังนี ้
ดานที่  1  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มีขอมูลอยู  8    ขอ ขอที่   1-8 

ดานท่ี  2  ดานกระบวนการใหบริการ    มีขอมูลอยู   6   ขอ ขอท่ี  9-14 
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ดานที่  3  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก        มีขอมูลอยู   7   ขอ ขอท่ี  15-21 

ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกวาอยูในระดับใด  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scale)  5  ระดับ  ซึ่งแตละขอคําถามเปนคําถามเชิงบวกท้ังหมดโดยกําหนดระดับความพึง
พอใจเปน  5  ระดับ  โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนน  ดังนี้ 

ระดับที่  1  หมายถึง  นอยที่สุด   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแผนก
ผูปวยนอกนอยที่สุด 

ระดับที่  2  หมายถึง   นอย         หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแผนก
ผูปวยนอกนอย 

ระดับที่  3  หมายถึง  ปานกลาง   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแผนก
ผูปวยนอกปานกลาง 

ระดับที่  4  หมายถึง  มาก           หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแผนก
ผูปวยนอกมาก 

ระดับที่  5  หมายถึง  มากที่สุด   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแผนก
ผูปวยนอกมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี  3  
มีคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  เพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ 

 

2.  เคร่ืองมือสําหรับผูใหบริการ 
เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน คือ 

ตอนท่ี  1   
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหบริการ   ประกอบดวย   เพศ   อายุ  

สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษาสูงสุด   อาชีพ   รายไดตอเดือน   ระยะเวลาการทํางาน  
ประสบการณการทํางาน  ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 

 

ตอนท่ี  2 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลศิริราช  มีทั้งหมด  5   ดาน   จํานวน 23  ขอ  ดังนี ้
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ดานที่  1   สิ่งที่สัมผัสได  มีขอมูลอยู  7  ขอ  ขอท่ี  1-7 

ดานที ่ 2  ความนาเชื่อถือ  มีขอมูลอยู  4 ขอ  ขอท่ี   8-11 

ดานที ่ 3   การตอบสนอง   มีขอมูลอยู  4 ขอ  ขอท่ี   12-15 

ดานที ่ 4   การประกันคุณภาพ     มีขอมูลอยู  4 ขอ  ขอท่ี   16-19 

ดานที ่ 5   การเขาใจจิตใจ    มีขอมูลอยู  4 ขอ  ขอท่ี   20-23 

 

ในสวนน้ีจะใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  วาอยูในระดับใด  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  ซึ่งแตละขอคําถามเปนคําถามเชิงบวกท้ังหมด
โดยกําหนดระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอก  เปน  5  ระดับ  โดยมี
เกณฑการเลือกตอบและใหคะแนน  ดังน้ี 

ระดับที่  1  หมายถึง  นอยที่สุด   หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ทานรับรูตอการใหบริการ
ของแผนกผูปวยนอกนอยที่สุด 

ระดับที่  2  หมายถึง   นอย          หมายถึง  ระดับพฤติกรรมท่ีทานรับรูตอการ
ใหบริการของแผนกผูปวยนอกนอย 

ระดับที่  3  หมายถึง  ปานกลาง   หมายถึง  ระดับพฤติกรรมท่ีทานรับรูตอการ
ใหบริการของแผนกผูปวยนอกปานกลาง 

ระดับที่  4   หมายถึง  มาก        หมายถึง   ระดับพฤติกรรมที่ทานรับรูตอการใหบริการ
ของแผนกผูปวยนอกมาก 

ระดับที่  5  หมายถึง  มากที่สุด   หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ทานรับรูตอการใหบริการ
ของแผนกผูปวยนอกมากที่สุด 

 
ตอนท่ี  3   
มีคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  เพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูศึกษาไดสรางเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ  แนวคิด  ทฤษฏี  และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากกรอบแนวคิด  หลักการ  ความรูเกี่ยวกับคุณภาพบริการของโรงพยาบาล 

2. สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย   
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นและจํานวนขอคําถามในแตละประเด็น จากน้ันจึง
สรางคําถามตามกรอบที่กําหนดใหครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการวัด  เกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการ
ของผูใหบริการ และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก  

3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความ 

ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกตองของภาษา  รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3 ทาน   
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index  Of   

Consistency: IOC)  ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหาโดยการใหคะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 115-117) 

 +1   เมื่อขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา 
   0   เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา  
  -1  เมื่อขอคําถามไมสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา   
5. คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  Of  Consistency: IOC)     

ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป  เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีคุณภาพ  พรอมจัดพิมพ 
6. นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาแลว  ไปทดลอง 

ใช (Try - Out)  กับผูรับบริการ ผูใหบริการ  ที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางท่ี
จะเก็บขอมูลจริง  ดังนี้ 

แบบสอบถามสําหรับผูรับบริการ   โดยใชผูรับบริการ        จํานวน  30  คน 

แบบสอบถามสําหรับผูใหบริการ   โดยใชผูใหบริการ        จํานวน  30  คน 

 จากนั้นนําคําตอบที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ของผูรับบริการไดเทากับ 
0.964 และของผูใหบริการไดเทากับ 0.933  

7. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข  ปรับปรุงใหสมบูรณแลว 

นํามาเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล    แบงออกเปน  2   สวน 
สวนท่ี  1    การศึกษาคนควาหาขอมูลจากผลงานวิจัยที่ผานมา   สํารวจงานจากเอกสาร 

บทความตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพบริการของโรงพยาบาล ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ  
เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลในคร้ังตอไป 

สวนท่ี..2....ทําหนังสือเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในคน คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  (SIRB Submission Form)  และรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคและรายละเอียดในการจดัเก็บ  ทั้งจํานวนและกลุมตัวอยาง  และขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมขอมูลวิจัย พรอมแนบตัวอยางแบบสอบถามการวิจัย จํานวน 1 ชุดเพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลังจากท่ีไดรับการอนุญาตใหเก็บขอมูลในโรงพยาบาลศิริราชแลว ผูศึกษาจะดําเนินการ
เก็บขอมูลและแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูรับบริการ  และกลุมผูใหบริการ  

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวมรวบ
ขอมูลจากแบบสอบถาม  แลวดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี ้

1. นําแบบสอบถาม  ที่คัดเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ 

2. จัดทําคูมือลงรหัส  (Code  Book) 
3. นําขอมูลท้ังหมดลงรหัส  เพื่อวิเคราะหขอมูล 

4. วิเคราะหขอมูลโดยใชรูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงาย เปรียบเทียบเปนคารอย 

ละ (Percentage  of  Frequency)  คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation)  เปนรายดานและโดยรวม จากน้ันนําคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมายโดยใชเกณฑ
สมบูรณ  (Absolute  Criteria) โดยการหาคาเฉลี่ยของระดับคะแนนแบงเปน 5  ชวง (ธีรวุฒิ เอกะกุล  
2542 : 111)  ตามระดับความสําคัญที่มีตอปจจัยตางๆ  ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายความวา   เปนปจจัยอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายความวา   เปนปจจัยอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายความวา   เปนปจจัยอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายความวา   เปนปจจัยอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายความวา   เปนปจจัยอยูในระดับนอยที่สุด 

5. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชสถิติแจกแจงความถี่  และ 

รอยละ 
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6. วิเคราะหคุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโดยการหาคาเฉลี่ย  
(Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

7. วิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก   
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

8. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะห   เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  โดย
การทดสอบคาที (t- test)  และระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way  ANOVA) และเมื่อพบวาแตกตาง จะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ  
(Scheffe’)  (ศิริชัย  พงษวิชัย  2544 : 201-202) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

9. วิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความ 

พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามกลุมผูรับบริการ  
และกลุมผูใหบริการ  โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่ 

10. สรุปผลการศึกษา  ตลอดจนเสนอคําแนะนํา  และจัดทําเปนรูปเลม  เพื่อรายงานผล 

การศึกษา 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาคุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ในกลุมตัวอยาง  2   กลุม   ไดแก 
1. กลุมผูรับบริการ จํานวน 400  คน  มีคุณสมบัติดังนี ้ มีอายุ 15  ปขึ้นไป  มี 

สติสัมปชัญญะดี  ชวยเหลือตัวเองได  และยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

2.  กลุมผูใหบริการ   จํานวน  400  คน  มีคุณสมบัติดังน้ี  เปนเจาหนาท่ีประจํา (Full  

Time) ที่มีสวนรวมในการใหบริการผูปวยนอกท่ีมารับบริการ   ไมเคยทําแบบสอบถามนี้มากอน  
และยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบดวย ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ทั้ง  2   กลุม   คือ คุณภาพการใหบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก  และระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก  รวมท้ังขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมน้ี  นําเสนอ
ผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคําบรรยาย   โดยแบงการนําเสนอเปน 5  ขอ  ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามของ 

ผูรับบริการและผูใหบริการ 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับ 

บริการแผนกผูปวยนอก   
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก 

ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
5. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความพึง 

พอใจที่มีตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   
 

ลําดับตอไปน้ีผูวิจัยจะไดนําเสนอผลของการวิจัย โดยเรียงลําดับการนําเสนอทั้ง 5 ขอ  
ดังนี ้
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการและผู 
ใหบริการ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ  ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  มีจํานวน  9 ขอ  ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดตอเดือน  จํานวนคร้ังท่ีเขารับบริการ  สิทธิประโยชนในการรับ
บริการ  และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ  ดังนี ้
ตารางที่  2   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ   
 

เพศ จํานวน รอยละ 
เพศชาย 106 27.40 

เพศหญิง 281 72.60 

รวม 387 100.00 
 

จากตารางท่ี  2   พบวา   เพศของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก เพศหญิง คิดเปน
รอยละ  72.60   ที่เหลือไดแก  เพศชาย  คิดเปนรอยละ 27.40  
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ตารางที่  3   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ   
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15-20  ป 30 7.80 

21-30  ป 60 15.50 

31-40  ป 90 23.30 

41-50  ป 88 22.70 

51-60  ป 59 15.20 

60 ปขึ้นไป 60 15.50 

รวม 387 100.00 
 

จากตารางท่ี  3   พบวา  อายุของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  อายุ  31-40  ป  
คิดเปนรอยละ  23.30  รองลงมา ไดแก  อายุ  41-50  ป  คิดเปนรอยละ  22.70   อายุ  21-30  ป  คิด
เปนรอยละ  15.50   อายุ  60  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  15.50   อายุ  51-60  ป  คิดเปนรอยละ  15.20  

และอายุ  15-20  ป  คิดเปนรอยละ  7.80  ตามลําดับ 

           
ตารางที่  4   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน     

      สถานภาพสมรส   
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 155 40.00 

สมรส 200 51.60 

หมาย หยาราง หรือแยกกันอยู 32 8.30 

รวม 387 100.00 
 

จากตารางท่ี  4   พบวา  สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  
สมรส  คิดเปนรอยละ  51.60  รองลงมา ไดแก โสด คิดเปนรอยละ  40.00  และนอยที่สุด ไดแก  
หมาย หยาราง หรือแยกกันอยู  คิดเปนรอยละ  8.30 
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ตารางที่ 5    ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

 ระดับการศึกษาสูงสุด   
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ไมไดศึกษา 6 1.60 

ประถมศึกษา 56 14.50 

มัธยมศึกษา/ ปวช. 92 23.80 

อนุปริญญา/ ปวส. 32 8.30 

ปริญญาตรี 157 40.60 

สูงกวาปริญญาตรี 42 10.90 

อ่ืนๆ  ไดแก  เนติบัณฑิต 2 0.50 

รวม 387 100.00 
 

จากตารางท่ี  5   พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  
ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  40.60  รองลงมา ไดแก  มัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเปนรอยละ  23.80  

ประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  14.50  สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.90  อนุปริญญา/ ปวส. คิด
เปนรอยละ  8.30 ไมไดศึกษา คิดเปนรอยละ 1.60  และอ่ืนๆ  ไดแก  เนติบัณฑิต  คิดเปนรอยละ  
0.50  ตามลําดับ 
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ตารางที่  6   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

อาชีพ                          
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
รับราชการ 74 19.10 

รัฐวิสาหกิจ 9 2.30 

รับจางในภาคเอกชน 65 16.80 

เกษตรกร 23 5.90 

ธุรกิจสวนตัว 72 18.60 

นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต 47 12.10 

ไมไดทํางาน 45 11.60 

อ่ืนๆ  ไดแก ขาราชการบํานาญ 52 13.40 

รวม 387 100.00 
         

จากตารางท่ี  6   พบวา  อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  รับราชการ คิด
เปนรอยละ  19.10  รองลงมา ไดแก  ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 18.60  รับจางในภาคเอกชน  คิด
เปนรอยละ  16.80    อ่ืนๆ  ไดแก  ขาราชการบํานาญ  คิดเปนรอยละ 13.40  นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต  
คิดเปนรอยละ  12.10  ไมไดทํางาน  คิดเปนรอยละ 11.60   เกษตรกร คิดเปนรอยละ 5.90  และ
รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ  2.30  ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 7    ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

รายไดตอเดือน                            
 

รายไดตอเดือน   จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 5000 บาท 52 13.50 

5000-10000 บาท 65 16.80 

10001-15000 บาท 98 25.30 

15001-20000 บาท 46 11.90 

มากกวา 20000 บาท 126 32.60 

รวม 387 100.00 
         

จากตารางท่ี  7   พบวา  รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  
มากกวา 20,000 บาท   คิดเปนรอยละ 32.60  รองลงมา ไดแก  รายได  10,001-15,000 บาท  คิดเปน
รอยละ 25.30   รายได  5,000-10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 16.80  รายไดต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปน
รอยละ 13.50  และรายได  15,001-20,000 บาท  คิดเปนรอยละ  11.90  ตามลําดับ 

 

ตารางที่  8    ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

       จํานวนคร้ังที่เขารับบริการ   
 

จํานวนครั้งท่ีเขารับบริการ   จํานวน รอยละ 
1-5  คร้ัง 281 72.60 

6-10 คร้ัง 61 15.80 

มากกวา 10 คร้ัง 45 11.60 

รวม 387 100.00 
 

จากตารางท่ี  8   พบวา  จํานวนคร้ังท่ีเขารับบริการของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
ไดแก  จํานวน  1-5  คร้ัง  คิดเปนรอยละ  72.60  รองลงมา ไดแก  จํานวน  6-10 คร้ัง คิดเปนรอยละ  
15.80และนอยที่สุด  ไดแก  มากกวา 10 คร้ัง  คิดเปนรอยละ  11.60 
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ตารางที่  9   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

สิทธิประโยชนในการรับบริการ                       
 

สิทธิประโยชนในการรับบริการ   จํานวน รอยละ 
ขาราชการเบิกได 133 34.40 

รัฐวิสาหกิจ 12 3.10 

กองทุนเงินทดแทน 12 3.10 

บัตรทอง 30 บาท 88 22.70 

ประกันชีวิต 6 1.60 

บริษัทคูสัญญา 2 0.50 

ไมไดสิทธิประโยชนใดๆ (ชําระเอง เบิกไมได) 92 23.80 

อ่ืนๆ  ไดแก  ประกันสังคม 42 10.90 

รวม 387 100.00 
           

จากตารางท่ี  9   พบวา  สิทธิประโยชนในการรับบริการของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด ไดแก  ขาราชการเบิกได  คิดเปนรอยละ  34.40  รองลงมา ไดแก  ไมไดสิทธิประโยชนใดๆ  

(ชําระเอง เบิกไมได)   คิดเปนรอยละ 23.80  บัตรทอง 30 บาท  คิดเปนรอยละ  22.70  อ่ืนๆ ไดแก
ประกันสังคม  คิดเปนรอยละ 10.90   รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ  3.10  กองทุนเงินทดแทน  คิดเปน
รอยละ  3.10   ประกันชีวิต   คิดเปนรอยละ  1.60  และบริษัทคูสัญญา   คิดเปนรอยละ   0.50  

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 10   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

      มูลเหตุจูงใจในการรับบริการ 

 

มูลเหตุจูงใจในการรับบริการ จํานวน รอยละ 
การเดินทางสะดวก 120 31.00 

จากคําบอกเลาของคนอ่ืน 41 10.60 

จากการประชาสัมพันธของโรงพยาบาล 4 1.00 

มีแพทยผูเชี่ยวชาญ 173 44.70 

เคยเปนผูปวยเกาที่โรงพยาบาลน้ี 32 8.30 

มีเคร่ืองมือทันสมัย 9 2.30 

อ่ืนๆ  ไดแก สงตอจากโรงพยาบาลเกา 8 2.10 

รวม 387 100.00 
           

จากตารางท่ี  10   พบวา  มูลเหตุจูงใจในการรับบริการของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด ไดแก  มีแพทยผูเชี่ยวชาญ  คิดเปนรอยละ 44.70  รองลงมา ไดแก  การเดินทางสะดวก  คิด
เปนรอยละ  31.00   จากคําบอกเลาของคนอ่ืน   คิดเปนรอยละ   10.60    เคยเปนผูปวยเกาท่ี
โรงพยาบาลน้ี  คิดเปนรอยละ 8.30   มีเคร่ืองมือทันสมัย  คิดเปนรอยละ  2.30  อ่ืนๆ  ไดแก สงตอ
จากโรงพยาบาลเกาคิดเปนรอยละ 2.10   และจากการประชาสัมพันธของโรงพยาบาล  คิดเปนรอย
ละ  1.00  ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหบริการ  ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  มีจํานวน  7 ขอ ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาการทํางาน  ประสบการณการทํางาน  ดังนี ้
ตารางที่  11  ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ   
 

เพศ จํานวน รอยละ 
เพศชาย 44 11.00 

เพศหญิง 356 89.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี  11   พบวา   เพศของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก เพศหญิง  คิด
เปนรอยละ  89.00   ที่เหลือไดแก  เพศชาย  คิดเปนรอยละ 11.00   

          
ตารางที่  12  ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ   
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15-20  ป 1 0.20 

21-30  ป 131 32.80 

31-40  ป 133 33.20 

41-50  ป 92 23.00 

51-60  ป 43 10.80 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 12   พบวา  อายุของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  อายุ  31-40  ป  
คิดเปนรอยละ  33.20  รองลงมา ไดแก   อายุ  21-30  ป   คิดเปนรอยละ  32.80  อายุ  41-50  ป  คิด
เปนรอยละ  23.00   อายุ  51-60  ป  คิดเปนรอยละ  10.80  และอายุ  15-20  ป  คิดเปนรอยละ  0.20  

ตามลําดับ 
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ตารางที่  13  ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน      
      สถานภาพสมรส   
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 189 47.30 

สมรส 154 38.50 

หมาย หยาราง หรือแยกกันอยู 57 14.30 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่  13   พบวา  สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  
โสด  คิดเปนรอยละ  47.30  รองลงมา ไดแก  สมรส  คิดเปนรอยละ  38.50  และนอยที่สุด ไดแก 
หมาย  หยาราง หรือแยกกันอยู  คิดเปนรอยละ  14.30 
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ตารางที่ 14   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

 ระดับการศึกษาสูงสุด  
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 43 10.80 

มัธยมศึกษา/ ปวช. 95 23.80 

อนุปริญญา/ ปวส. 29 7.30 

ปริญญาตรี 193 48.30 

สูงกวาปริญญาตรี 26 6.50 

อ่ืนๆ  ไดแก  ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 

14 3.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 14 พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก  
ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 48.30 รองลงมา ไดแก  มัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเปนรอยละ  23.80  

ประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  10.80   อนุปริญญา/ ปวส.  คิดเปนรอยละ 7.30  สูงกวาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ  6.50   และอ่ืนๆ  ไดแก  ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล   คิดเปนรอยละ  3.50  
ตามลําดับ 
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ตารางที่  15  ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

      อาชีพ                          
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
พยาบาล 146 36.50 

ผูชวยพยาบาล 148 37.00 

เจาหนาที่ธุรการ 53 13.20 

แมบาน 53 13.20 

รวม 400 100.00 
           

จากตารางท่ี  15  พบวา  อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  ผูชวยพยาบาล  
คิดเปนรอยละ  37.00  รองลงมา ไดแก  พยาบาล  คิดเปนรอยละ 36.50  เจาหนาท่ีธุรการ  คิดเปน
รอยละ  13.20   และแมบาน  คิดเปนรอยละ  13.20  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 16   ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

      รายไดตอเดือน                           
 

รายไดตอเดือน   จํานวน รอยละ 
5000-10000 บาท 105 26.20 

10001-15000 บาท 71 17.80 

15001-20000 บาท 82 20.50 

มากกวา 20000 บาท 142 35.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี  16   พบวา  รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  
มากกวา 20,000 บาท   คิดเปนรอยละ 35.50  รองลงมา ไดแก  รายได  5,000-10,000 บาท  คิดเปน
รอยละ  26.20  รายได  15,001-20,000 บาท  คิดเปนรอยละ  20.50  และรายได  10,001-15,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 17.80   ตามลําดับ 
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ตารางที่  17  ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดาน 

      ระยะเวลาการทํางาน   
 

ระยะเวลาการทํางาน   จํานวน รอยละ 
1-5  ป 143 35.80 

6-10  ป 66 16.50 

มากกวา 10  ป 191 47.80 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี  17  พบวา  ระยะเวลาการทํางานของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก  
มากกวา 10  ป  คิดเปนรอยละ  47.80  รองลงมา ไดแก   ระยะเวลา 1-5 ป  คิดเปนรอยละ 35.80  และ
นอยที่สุด  ไดแก  ระยะเวลา  6-10 ป  คิดเปนรอยละ  16.50 

 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามในดานประสบการณการทํางาน   

ผลการวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ในดาน
ประสบการณการทํางาน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานดานหนวยเคมี
บําบัดและใหเลือด คิดเปนรอยละ  0.80 

 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโดย
ภาพรวม แบงเปนรายดาน 5 ดาน ไดแก  ดานสิ่งท่ีสัมผัสได   ดานความนาเช่ือถือ   ดานการ
ตอบสนอง  ดานการประกันคุณภาพ   ดานการเขาใจจิตใจ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวมและรายดาน ดังแสดงในตารางที่  
18-23  ดงันี ้
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ตารางที่ 18   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของผูใหบริการ 

       แผนกผูปวยนอกโดยภาพรวม 

 

คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก Mean S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานสิ่งที่สัมผัสได   2.55 0.76 ปานกลาง 

ดานความนาเช่ือถือ 3.55 1.03 มาก 

ดานการตอบสนอง 3.42 1.03 ปานกลาง 

ดานการประกันคุณภาพ 3.67 1.07 มาก 

ดานการเขาใจจิตใจ 3.86 1.13 มาก 

รวม 3.42 0.89 ปานกลาง 
 

จากตารางที่  18  พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับ
มาก 3 ดาน เรียงตามลําดับไดดังน้ี   ดานการเขาใจจิตใจ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  

ดานการประกันคุณภาพ   อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  ดานความนาเช่ือถือ  อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับไดดังน้ี   ดานการ
ตอบสนอง  อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42  ดานสิ่งท่ีสัมผัสได   อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55   
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ตารางที่ 19   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของผูใหบริการ 

                แผนกผูปวยนอกดานสิ่งที่สัมผัสได   
 

คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
1. อาคารสถานที่  ไมแออัดคับแคบ  อากาศถายเทไดสะดวก   2.85 1.00 ปานกลาง 
2. มีบริเวณสวนหยอม 1.99 1.08 นอย 

3. มีที่จอดรถเพียงพอ   1.83 1.07 นอย 

4. มีแผนผัง  เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานที่แนะนําจุดตาง 

ในโรงพยาบาล 
3.13 0.73 ปานกลาง 

5. มีที่นั่งเพื่อรอตรวจอยางเพียงพอ 2.55 0.92 ปานกลาง 

6. มีบริการนํ้าดื่มขณะรอตรวจ    2.82 1.13 ปานกลาง 

7. หองน้ําสะอาด   2.49 1.10 นอย 

รวม 2.55 0.76 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 19  พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกดานสิ่งท่ี
สัมผัสได โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวา คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับได
ดังน้ี  มีแผนผัง  เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานที่แนะนําจุดตางในโรงพยาบาล  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.13  อาคารสถานที่  ไมแออัดคับแคบ  อากาศถายเทไดสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85  มีบริการน้ํา
ดื่มขณะรอตรวจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82  มีที่นั่งเพ่ือรอตรวจอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 และ
หองนํ้าสะอาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49  คุณภาพบริการของผูใหบริการ อยูในระดับนอย เรียง
ตามลําดับไดดังน้ี  มีบริเวณสวนหยอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.99  และมีที่จอดรถเพียงพอ  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.83    
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ตารางที่ 20  ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของผูใหบริการ 

                แผนกผูปวยนอกดานความนาเชื่อถือ   
 

คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 
ดานความนาเชื่อถือ 

Mean S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

8. ทานใหบริการตามท่ีไดประชาสัมพันธแกสังคม   3.33 1.06 ปานกลาง 

9. ทานมีความรู ทักษะและความชํานาญ 3.53 1.05 มาก 

10.เคร่ืองมืออุปกรณการวินิจฉัยโรค มีความแมนยํา 3.53 1.15 มาก 

11. การรักษามีความนาเช่ือถือ  และไววางใจได 3.79 1.15 มาก 

รวม 3.55 1.03 มาก 
 

จากตารางท่ี  20  พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกดานความ
นาเช่ือถือ  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  การ
รักษามีความนาเช่ือถือ  และไววางใจได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ทานมีความรู ทักษะและความ
ชํานาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และเคร่ืองมืออุปกรณการวินิจฉัยโรค มีความแมนยํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.53 คุณภาพบริการของผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ไดแก  ทานใหบริการตามท่ีได
ประชาสัมพันธแกสังคม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 
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ตารางที่ 21   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของผูใหบริการ 

                แผนกผูปวยนอกดานการตอบสนอง 

 
คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 

ดานการตอบสนอง 
Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
12.ทานใหการบริการท่ีรวดเร็วและเต็มใจ 3.55 1.13 มาก 

13.ทานใหการบริการเปนไปตามลําดับกอนหลัง   3.63 1.11 มาก 

14.ทานมีประชาสัมพันธใหสอบถาม   3.24 1.21 ปานกลาง 

15.ทานมีระบบการสงตอผูรับบริการเพ่ือตรวจรักษาอยางรวดเร็ว  3.27 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.42 1.03 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี  21  พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกดานการ
ตอบสนองโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวา คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  
ทานใหการบริการเปนไปตามลําดับกอนหลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และทานใหการบริการท่ีรวดเร็ว
และเต็มใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 คุณภาพบริการของผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ไดแก ทานมี
ระบบการสงตอผูรับบริการเพ่ือตรวจรักษาอยางรวดเร็ว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 และทานมี
ประชาสัมพันธใหสอบถาม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 
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ตารางที่ 22   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของผูใหบริการ 

                แผนกผูปวยนอกดานการประกันคุณภาพ 

 
คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 

ดานการประกันคุณภาพ 
Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
16.ทานใหบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 3.66 1.12 มาก 

17.ทานใหบริการที่มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูรับบริการ 3.74 1.15 มาก 

18.ทานใหการบริการที่ปราศจากความผิดพลาด 3.55 1.11 มาก 

19.ทานมีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 3.74 1.13 มาก 

รวม 3.67 1.07 มาก 
 

จากตารางท่ี  22  พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกดานการ
ประกันคุณภาพโดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวา คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  
ทานใหบริการท่ีมีความปลอดภัยตอชีวิตของผูรับบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ทานมีความตรงตอ
เวลาในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  ทานใหบริการท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.66 และทานใหการบริการที่ปราศจากความผิดพลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 
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ตารางที่ 23   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของผูใหบริการ 

           แผนกผูปวยนอกดานการเขาใจจิตใจ 

 
คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก 

ดานการเขาใจจิตใจ 
Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
20.ทานมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใหเกียรติและใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ 

3.96 1.18 มาก 

21.ทานใหบริการอยางเสมอภาคกัน  ไมแบงช้ันวรรณะ 3.86 1.22 มาก 

22.ทานใหบริการดวยความสุภาพ  เขาใจความตองการของ
ผูรับบริการ 

3.84 1.16 มาก 

23.ทานใหความชวยเหลือเมื่อผูรับบริการรองขอ   3.78 1.15 มาก 

รวม 3.86 1.13 มาก 
 

จากตารางท่ี  23  พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกดานการเขาใจ
จิตใจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอก อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  ทานมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเกียรติและใหความสําคัญกับผูรับบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ทาน
ใหบริการอยางเสมอภาคกัน ไมแบงช้ันวรรณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  ทานใหบริการดวยความ
สุภาพ  เขาใจความตองการของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และทานใหความชวยเหลือเม่ือ
ผูรับบริการรองขอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 

 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารของผูมารับบริการแผนก 

ผูปวยนอก   
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก

ผูปวยนอก  แบงเปนรายดาน 3  ดาน ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ  
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
นําเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวมและรายดาน ดังแสดงในตารางที่ 24-27  ดังนี ้
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ตารางที่ 24   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโดยภาพรวม 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.61 0.67 มาก 
ดานกระบวนการใหบริการ 3.54 0.68 มาก 

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     3.26 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.61 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี  24  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงตามลําดับ ดังน้ี ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  ดานกระบวนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  และความพึง
พอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26    
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ตารางที่ 25   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

 

จากตารางที่  25  พบวา ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการ
แผนกผูปวยนอก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 
สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึง
พอใจมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  เจาหนาท่ีมีความรอบรูเกี่ยวกับงานที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.77 ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ใหบริการดวยความเสมอภาคเทา
เทียมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 การใหคําแนะนําและการตอบคําถามของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 

เจาหนาท่ีเต็มใจใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และการดูแลเอาใจใสของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.52  และความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง ไดแก 
เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
1. การใหคําแนะนําและการตอบคําถามของเจาหนาท่ี 3.62 0.81 มาก 
2. การดูแลเอาใจใสของผูใหบริการ 3.52 0.81 มาก 

3.  เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรน 3.45 0.88 ปานกลาง 

4. เจาหนาที่เต็มใจใหบริการ 3.59 0.80 มาก 

5. ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร 3.69 0.79 มาก 

6. ใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 3.63 0.85 มาก 

7. เจาหนาที่มีความรอบรูเกี่ยวกับงานท่ีใหบริการ 3.77 0.77 มาก 

รวม 3.61 0.67 มาก 

73

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 26   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกดานกระบวนการใหบริการ 

 

 

จากตารางที่  26  พบวา ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการ
แผนกผูปวยนอก ดานกระบวนการใหบริการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.54 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความ
พึงพอใจมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  มีการใชอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09  และมีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และความพึง
พอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง เรียงตามลําดับไดดังน้ี มีการรับฟง
ความคิดเห็นผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47  ขั้นตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.42  มีเจาหนาท่ีบริการเพียงพอตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36  และระยะเวลาใน
การใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17   
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ดานกระบวนการใหบริการ Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
8. มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 3.73 0.92 มาก 
9. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 3.17 0.97 ปานกลาง 

10. ขั้นตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม 3.42 0.86 ปานกลาง 

11. มีการใชอุปกรณและเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการใหบริการ 4.09 0.80 มาก 

12. มีการรับฟงความคิดเห็นผูรับบริการ 3.47 0.87 ปานกลาง 

13. มีเจาหนาที่บริการเพียงพอตอการใหบริการ 3.36 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.68 มาก 
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ตารางที่ 27   ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 

 

จากตารางที่  27  พบวา ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการ
แผนกผูปวยนอก ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.26 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยู
ในระดับความพึงพอใจมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี  อาคารสถานท่ีสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 มี
แผนผัง  เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานที่แนะนําจุดตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และอาคารสถานท่ี
ไมแออัดคับแคบ  มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง เรียงตามลําดับไดดังน้ี มีโทรทัศนใหดูขณะ
รอรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33  มีการจัดบริการนํ้าด่ืมใหกับผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23  
มีที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10  และหองน้ําสะอาดและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.07  และความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจนอย ไดแก มีที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 

 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก     Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
14. อาคารสถานที่สะอาด 3.81 0.82 มาก 
15. อาคารสถานท่ีไมแออัดคับแคบ  มีแสงสวางเพียงพอ  
อากาศถายเทสะดวก 

3.51 0.97 มาก 

16. มีที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ 3.10 1.11 ปานกลาง 

17. มีแผนผัง  เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานที่แนะนําจุด
ตางๆ 

3.58 0.93 มาก 

18. มีโทรทัศนใหดูขณะรอรับบริการ 3.33 1.08 ปานกลาง 

19. มีการจัดบริการน้ําด่ืมใหกับผูใชบริการ 3.23 1.00 ปานกลาง 

20. มีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย 2.50 1.15 นอย 
21.  หองนํ้าสะอาดและเพียงพอ 3.07 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.73 ปานกลาง 
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4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก 

โรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
การเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการของแผนกผูปวย

นอกโรงพยาบาลศิริราช   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  ใชการวิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยดวย  t-test  ดังขอ 4.1  และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มี
ตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ดานอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดตอเดือน  จํานวนคร้ังท่ีเขารับ
บริการ  สิทธิประโยชนในการรับบริการ  และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ  ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวดังขอ  4.2 – 4.9 

4.1  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ    
ปรากฏผลดังตารางท่ี  28 

ตารางที่ 28   การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน 

เพศ 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

เพศ 
df t Sig. ชาย หญิง 

Mean S.D. Mean S.D. 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.68 0.59 3.58 0.69 365 1.26 0.139 

ดานกระบวนการใหบริการ 3.60 0.65 3.52 0.70 365 1.06 0.522 

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก     

3.27 0.69 3.25 0.75 365 0.18 0.500 

ภาพรวม 3.52 0.58 3.44 0.62 365 1.02 0.236 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางที่ 28  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกัน 
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4.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  
ปรากฏผลดังตารางท่ี  29 

ตารางที่  29  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

      ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน     
      อายุ    
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 5 4.22 0.85 1.91 0.09 

ภายในกลุม 360 159.24 0.44 

รวม 365 163.46  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 5 9.31 1.86 4.13 0.00* 

ภายในกลุม 360 161.92 0.45 

รวม 365 171.23  

ดานสถานท่ีและสิ่ ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 5 10.71 2.14 4.19 0.00* 

ภายในกลุม 360 174.43 0.51 

รวม 365 185.14  

รวม ระหวางกลุม 5 6.96 1.40 3.90 0.00* 

ภายในกลุม 360 115.10 0.36 

รวม 365 122.06  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางที่ 29  พบวา  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ โดยภาพรวม  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก  ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ไมมีความแตกตางกัน  ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe)  ปรากฏผลดังตารางท่ี  30 - 32 
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ตารางที่  30   แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

       ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราชโดยภาพรวม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุเปนรายคู 
 

อายุ Mean 
15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 60 ปขึ้นไป 

3.82 3.46 3.28 3.51 3.52 3.48 

15-20 ป 3.82 - 0.36 0.54* 0.31 0.30 0.34 

21-30 ป 3.46  - 0.18 0.05 0.06 0.02 

31-40 ป 3.28   - 0.23 0.24 0.20 

41-50 ป 3.51    - 0.01 0.03 

51-60 ป 3.52     - 0.04 

60 ปขึ้นไป 3.48      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

        

จากตารางท่ี  30  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวม   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุเปนรายคู  มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 1  คู ไดแก ผูที่มีอายุ  15-20 ป มีความพึง
พอใจที่มีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม มากกวา ผูที่มีอายุ 31-40  

ป   
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ตารางที่  31   แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

       ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ดาน 

       กระบวนการใหบริการ   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุเปนรายคู 
 

อายุ Mean 
15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 60 ปขึ้นไป 

3.78 3.58 3.28 3.60 3.68 3.59 

15-20 ป 3.78 - 0.20 0.50* 0.18 0.10 0.19 

21-30 ป 3.58  - 0.30 0.02 0.10 0.10 

31-40 ป 3.28   - 0.32 0.40* 0.31 

41-50 ป 3.60    - 0.08 0.01 

51-60 ป 3.68     - 0.09 

60 ปขึ้นไป 3.59      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

          

จากตารางท่ี 31  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุเปน
รายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน2  คู ไดแก ผูที่มีอายุ  15-20 ป 
มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ดานกระบวนการใหบริการ
มากกวา ผูที่มีอายุ  31-40  ปและ ผูที่มีอายุ  51-60 ป  มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ดานกระบวนการใหบริการ มากกวา ผูที่มีอายุ  31-40  ป   
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ตารางที่  32  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ดานสถานท่ี 

และสิ่งอํานวยความสะดวก   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุเปนรายคู 
 

อายุ Mean 
15-20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 60 ปขึ้นไป 

3.77 3.27 3.10 3.21 3.33 3.24 

15-20 ป 3.77 - 0.50 0.67* 0.56* 0.44 0.53 

21-30 ป 3.27  - 0.17 0.06 0.06 0.03 

31-40 ป 3.10   - 0.11 0.23 0.14 

41-50 ป 3.21    - 0.12 0.03 

51-60 ป 3.33     - 0.09 

60 ปขึ้นไป 3.24      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

           

จากตารางท่ี 32  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ดานอายุเปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 2  คู ไดแก ผูที่มี
อายุ  15-20 ป  มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ดานสถานท่ี
และสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา ผูที่มีอายุ  31-40  ปและ อายุ  41-50 ป    
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4.3  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพสมรส  ปรากฏผลดังตารางท่ี  33 

ตารางที่  33   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน        
สถานภาพสมรส    

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 3 0.65 0.22 0.48 0.70 

ภายในกลุม 362 163.22 0.45 

รวม 365 163.87  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 3 1.00 0.33 0.71 0.55 

ภายในกลุม 362 170.53 0.47 

รวม 365 171.52  

ดานสถานท่ีและสิ่ ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 3 1.41 0.47 0.88 0.45 

ภายในกลุม 362 182.96 0.53 

รวม 365 184.37  

รวม ระหวางกลุม 3 0.86 0.29 0.76 0.52 

ภายในกลุม 362 121.60 0.37 

รวม 365 122.45  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
           

จากตารางท่ี 33  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส โดยภาพรวม และ
รายดานไมมีความแตกตางกัน  
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4.4  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
ระดับการศึกษาสูงสุด   ปรากฏผลดังตารางท่ี  34 

ตารางที่  34  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน    
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 6 6.52 1.09 2.49 0.02* 

ภายในกลุม 359 157.58 0.44 

รวม 365 164.10  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 6 4.76 0.79 1.71 0.12 

ภายในกลุม 359 166.76 0.46 

รวม 365 171.53  

ดานสถานท่ีและสิ่ ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 6 8.92 1.49 2.87 0.01* 

ภายในกลุม 359 177.00 0.52 

รวม 365 185.92  

รวม ระหวางกลุม 6 5.03 0.84 2.31 0.03* 

ภายในกลุม 359 117.52 0.36 

รวม 365 122.55  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางท่ี  34  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดาน ไดแก  
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานกระบวนการใหบริการ  ไมมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลดังตารางท่ี  35 - 37 
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ตารางที่  35  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

      ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม   
        จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุด เปนรายคู 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           

จากตารางท่ี  35  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราชโดยภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุดเปน
รายคู  ไมพบรายคูใดท่ีมีความแตกตางกัน  

 

 

 

 

 

 

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ไมได
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

มัธยม 

ศึกษา/
ปวช. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญา
ตรี 

อ่ืนๆ 

3.70 3.54 3.63 3.52 3.35 3.41 3.85 

ไมไดศึกษา 3.70 - 0.16 0.07 0.18 0.35 0.29 0.15 

ประถม 

ศึกษา 
3.54  - 0.09 0.02 0.19 0.13 0.31 

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

3.63   - 0.11 0.28 0.22 0.22 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.52    - 0.17 0.11 0.33 

ปริญญาตรี 3.35     - 0.06 0.50 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

3.41      - 0.44 

อ่ืนๆ  3.85       - 
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ตารางที่  36   แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

       ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดาน 

       เจาหนาที่ผูใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุด เปนรายคู 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 36  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษาสูงสุดเปนรายคู   ไมพบรายคูใดที่มีความแตกตางกัน  

 

 

 

 

 

 

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ไมได
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

มัธยม
ศึกษา/
ปวช. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญา
ตรี 

อ่ืนๆ 

4.00 3.58 3.77 3.72 3.49 3.67 4.14 

ไมไดศึกษา 4.00 - 0.42 0.23 0.28 0.51 0.33 0.14 

ประถม 

ศึกษา 
3.58  - 0.19 0.14 0.09 0.09 0.56 

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

3.77   - 0.05 0.28 0.10 0.37 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.72    - 0.23 0.05 0.42 

ปริญญาตรี 3.49     - 0.18 0.65 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

3.67      - 0.47 

อ่ืนๆ  4.14       - 

84

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่  37  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

      ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดาน 

      สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา 
      สูงสุด เปนรายคู 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

           

จากตารางท่ี 37   พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช  ในดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุดเปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จํานวน 1  คู  ไดแก   ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา ผูที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ไมได
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญา
ตรี 

อ่ืนๆ 

3.40 3.43 3.48 3.28 3.12 3.11 3.50 

ไมไดศึกษา 3.40 - 0.03 0.08 0.12 0.28 0.29 0.10 

ประถมศึกษา 3.43  - 0.05 0.15 0.31 0.32 0.07 

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

3.48   - 0.20 0.36* 0.37 0.02 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.28    - 0.16 0.17 0.22 

ปริญญาตรี 3.12     - 0.01 0.38 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

3.11      - 0.39 

อ่ืนๆ  3.50       - 
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4.5  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
อาชีพ   ปรากฏผลดังตารางท่ี  38 

ตารางที่  38  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
อาชีพ 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 7 9.43 1.35 3.15 0.00* 

ภายในกลุม 358 153.09 0.43 

รวม 365 162.52  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 7 9.66 1.38 3.07 0.00* 

ภายในกลุม 358 160.55 0.45 

รวม 365 170.22  

ดานสถานท่ีและสิ่ งอํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 7 18.14 2.60 5.27 0.00* 

ภายในกลุม 358 166.76 0.49 

รวม 365 184.90  

รวม ระหวางกลุม 7 12.37 1.77 5.20 0.00* 

ภายในกลุม 358 109.03 0.34 

รวม 365 121.40  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางที่  38  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ โดยภาพรวม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
(Scheffe)  ปรากฏผลดังตารางท่ี  39-42 
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ตารางที่ 39   แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพเปนรายคู 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           

จากตารางที่ 39  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพเปนรายคู มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 5 คู ไดแก  ผูที่มีอาชีพเกษตรกร มีความพึง
พอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ในภาพรวม  มากกวา ผูที่มีอาชีพ
รับจางในภาคเอกชน อาชีพธุรกิจสวนตัว  ผูที่ไมไดทํางานและอ่ืนๆ  ไดแก  ขาราชการบํานาญ  ผูที่
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต  มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล    
ศิริราช ในภาพรวมมากกวา ผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว 

 

อาชีพ Mean 

รับ
ราชการ 

รัฐวิ
สาห
กิจ 

รับจาง
ใน

ภาคเอก
ชน 

เกษตรกร 

ธุรกิจ
สวน
ตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา

/นิสิต 

ไมได
ทํางาน 

อ่ืนๆ 

3.49 3.53 3.40 4.01 3.34 3.77 3.27 3.33 

รับราชการ 3.49 - 0.04 0.09 0.52 0.15 0.28 0.22 0.16 

รัฐวิสาหกิจ 3.53  - 0.13 0.48 0.19 0.24 0.26 0.20 

รับจางใน
ภาคเอกชน 

3.40   - 0.61* 0.06 0.37 0.13 0.07 

เกษตรกร 4.01    - 0.67* 0.24 0.74* 0.68* 

ธุรกิจสวนตัว 3.34     - 0.43* 0.07 0.01 

นักเรียน/
นักศึกษา/
นิสิต 

3.77      - 0.50 0.44 

ไมไดทํางาน 3.27       - 0.06 

อ่ืนๆ 3.33        - 
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ตารางที่  40  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดาน 

เจาหนาที่ผูใหบริการ  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพเปนรายคู 
 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           
จากตารางท่ี  40  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก

ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ
เปนรายคู  ไมพบรายคูใดที่มีความแตกตางกัน 

 
           

 

อาชีพ Mean 

รับ
ราช
การ 

รัฐวิ
สาห
กิจ 

รับจาง
ใน

ภาคเอก
ชน 

เกษตรกร 

ธุรกิจ
สวน
ตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา/
นิสิต 

ไมได
ทํางาน 

อ่ืนๆ 

3.72 3.60 3.59 4.08 3.48 3.80 3.49 3.48 

รับราชการ 3.72 - 0.12 0.13 0.36 0.24 0.08 0.23 0.24 

รัฐวิสาหกิจ 3.60  - 0.01 0.48 0.12 0.20 0.11 0.12 

รับจางใน
ภาคเอกชน 

3.59   - 0.49 0.11 0.21 0.10 0.11 

เกษตรกร 4.08    - 0.60 0.28 0.59 0.60 

ธุรกิจ
สวนตัว 

3.48 
    - 0.32 0.01 0.00 

นักเรียน/
นักศึกษา/
นิสิต 

3.80      - 0.31 0.32 

ไมได
ทํางาน 

3.49 
      - 0.01 

อ่ืนๆ 3.48        - 
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ตารางที่  41  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

       ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดาน 

       กระบวนการใหบริการ  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพเปนรายคู 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

จากตารางที่ 41  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ในดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ
เปนรายคู     ไมพบรายคูใดท่ีมีความแตกตางกัน 

 

 

อาชีพ Mean 

รับ
ราช
การ 

รัฐวิ
สาห
กิจ 

รับจาง
ใน

ภาคเอก
ชน 

เกษตรกร 

ธุรกิจ
สวน
ตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา/
นิสิต 

ไมได
ทํางาน 

อ่ืนๆ 

3.57 3.48 3.42 4.01 3.46 3.78 3.39 3.49 

รับราชการ 3.57 - 0.09 0.15 0.44 0.11 0.21 0.18 0.08 

รัฐวิสาหกิจ 3.48  - 0.06 0.53 0.02 0.30 0.09 0.01 

รับจางใน
ภาคเอกชน 

3.42   - 0.59 0.04 0.36 0.03 0.07 

เกษตรกร 4.01    - 0.55 0.23 0.62 0.52 

ธุรกิจ
สวนตัว 

3.46 
    - 0.32 0.07 0.03 

นักเรียน/
นักศึกษา/
นิสิต 

3.78      - 0.39 0.29 

ไมได
ทํางาน 

3.39 
      - 0.10 

อ่ืนๆ 3.49        - 
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ตารางที่  42  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ในดาน
สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพเปนรายคู 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
           

จากตารางท่ี 42 พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ดานอาชีพเปนรายคู    มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 4  คู ไดแก ผู
ที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา/นิสิต    มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช ในดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา ผูที่มีอาชีพรับจางใน
ภาคเอกชน อาชีพธุรกิจสวนตัว  ผูที่ไมไดทํางานและอ่ืนๆ  ไดแก  ขาราชการบํานาญ  

อาชีพ Mean 

รับ
ราช
การ 

รัฐวิ
สาห
กิจ 

รับจาง
ใน

ภาคเอก
ชน 

เกษตรกร 

ธุรกิจ
สวน
ตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา

/นิสิต 

ไมได
ทํางาน 

อ่ืนๆ 

3.26 3.41 3.17 3.75 3.08 3.71 3.08 3.14 

รับราชการ 3.26 - 0.15 0.09 0.49 0.18 0.45 0.18 0.12 

รัฐวิสาหกิจ 3.41  - 0.24 0.34 0.33 0.30 0.33 0.27 

รับจางใน
ภาคเอกชน 

3.17   - 0.58 0.09 0.54* 0.09 0.03 

เกษตรกร 3.75    - 0.67 0.04 0.67 0.61 

ธุรกิจ
สวนตัว 

3.08 
    - 0.63* 0.00 0.06 

นักเรียน/
นักศึกษา/
นิสิต 

3.71      - 0.63* 0.57* 

ไมได
ทํางาน 

3.08 
      - 0.06 

อ่ืนๆ 3.14        - 
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4.6  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
รายไดตอเดือน   ปรากฏผลดังตารางท่ี  43 

ตารางที่  43   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน 

รายไดตอเดือน    
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 4 1.86 0.47 1.08 0.37 

ภายในกลุม 361 144.34 0.43 

รวม 365 146.20  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 4 2.70 0.68 1.43 0.23 

ภายในกลุม 361 158.05 0.47 

รวม 365 160.74  

ดานสถานท่ีและสิ่ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 4 5.70 1.43 2.82 0.03* 

ภายในกลุม 361 161.35 0.51 

รวม 365 167.06  

รวม ระหวางกลุม 4 3.04 0.76 2.07 0.08 

ภายในกลุม 361 110.43 0.37 

รวม 365 113.47  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 43  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนโดยภาพรวม ไมมี
ความแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ   ดาน
กระบวนการใหบริการ ไมมีความแตกตางกัน  ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
ของเชฟเฟ  (Scheffe)  ปรากฏผลดังตารางท่ี  44 
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ตารางที่  44   แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

        ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดาน 

        สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน 

        เปนรายคู 
 

รายได 
ตอเดือน 

Mean 

ต่ํากวา 
5,000  

บาท 

5,001  -

10,000  

บาท 

10,001  -

15,000  

บาท 

15,001  -

20,000  

บาท 

มากกวา
20,000  

บาท 

3.49 3.29 3.22 3.24 3.07 

ต่ํากวา 5,000  

บาท 
3.49 - 0.20 0.27 0.25 0.42* 

5,001 -10,000  

บาท 
3.29  - 0.07 0.05 0.22 

10,001-15,000  

บาท 
3.22   - 0.02 0.15 

15,001 -20,000  

บาท 
3.24    - 0.17 

มากกวา20,000  

บาท 
3.07     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

           
จากตารางท่ี 44  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก

ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ในดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลดานรายไดตอเดือนเปนรายคู    มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จํานวน 1 คู  ไดแก ผูที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
แผนกผูปวยนอก     โรงพยาบาลศิริราช  ในดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา ผูที่มี
รายไดตอเดือนมากกวา20,000  บาท 
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4.7  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
จํานวนคร้ังที่เขารับการตรวจรักษา  ปรากฏผลดังตารางท่ี  45 

ตารางที่  45   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
จํานวนคร้ังที่เขารับการตรวจรักษา   
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 2 3.28 1.64 3.73 0.03* 

ภายในกลุม 363 151.66 0.44 

รวม 365 154.94  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 2 1.67 0.84 1.78 0.17 

ภายในกลุม 363 161.33 0.47 

รวม 365 163.00  

ดานสถานท่ีและสิ่ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 2 2.98 1.49 2.78 0.06 

ภายในกลุม 363 174.72 0.54 

รวม 365 177.70  

รวม ระหวางกลุม 2 2.72 1.36 3.71 0.03* 

ภายในกลุม 363 113.33 0.37 

รวม 365 116.05  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางที่ 45  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนคร้ังท่ีเขารับการตรวจรักษา 
โดยภาพรวม  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือเปรียบเทียบเปนราย
ดานไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ดาน
กระบวนการใหบริการดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  ไมมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึง
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลดังตารางท่ี  46-47 
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ตารางที่  46  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนคร้ังที่เขารับการตรวจรักษา เปนรายคู 

 

จํานวนคร้ังที่เขารับ 

การตรวจรักษา   
Mean 

1-5  คร้ัง 6-10  คร้ัง มากกวา10  คร้ัง 

3.44 3.48 3.75 

1-5  คร้ัง 3.44 - 0.04 0.31* 

6-10  คร้ัง 3.48  - 0.27 

มากกวา10  คร้ัง 3.75   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

           
จากตารางที่ 46  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก

ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  ในภาพรวม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนคร้ังท่ีเขารับการ
ตรวจรักษา เปนรายคู    มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 1 คู ไดแก 
ผูที่เขารับการตรวจรักษามากกวา  10  คร้ัง  มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช  ในภาพรวมมากกวา ผูที่เขารับการตรวจรักษา 1-5  คร้ัง 
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ตารางที่  47  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ในดาน 

เจาหนาที่ผูใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนคร้ังที่เขารับการตรวจ 

รักษาเปนรายคู 
 

จํานวนคร้ังที่เขารับ 

การตรวจรักษา   
Mean 

1-5  คร้ัง 6-10  คร้ัง มากกวา10  คร้ัง 

3.59 3.61 3.92 

1-5  คร้ัง 3.59 - 0.02 0.33* 

6-10  คร้ัง 3.61  - 0.31 

มากกวา10  คร้ัง 3.92   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

           
จากตารางที่ 47  พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก

ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช  ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานจํานวน
คร้ังท่ีเขารับการตรวจรักษา เปนรายคู   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จํานวน 1 คู  ไดแก  ผูที่เขารับการตรวจรักษามากกวา10  คร้ัง มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช  ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากกวา ผูที่เขารับการตรวจรักษา 
1-5  คร้ัง 
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4.8  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
สิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล   ปรากฏผลดังตารางท่ี  48 

ตารางที่  48  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
สิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 7 3.21 0.46 1.02 0.42 

ภายในกลุม 358 157.42 0.45 

รวม 365 160.63  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 7 3.21 0.46 0.97 0.45 

ภายในกลุม 358 163.93 0.47 

รวม 365 167.14  

ดานสถานท่ีและสิ่ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 7 2.25 0.32 0.59 0.77 

ภายในกลุม 358 180.06 0.55 

รวม 365 182.31  

รวม ระหวางกลุม 7 2.58 0.37 0.98 0.45 

ภายในกลุม 358 117.81 0.38 

รวม 365 120.39  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางที่ 48  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล 
โดยภาพรวม  และรายดานไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  ดาน
สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีความแตกตางกัน  
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4.9  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีตอการ 

ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
เหตุผลท่ีเลือกรับการรักษา   ปรากฏผลดังตารางท่ี  49 

ตารางที่  49   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
มูลเหตุจูงใจในการรับบริการ 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการ

แผนกผูปวยนอก 

แหลงความ
แปรปรวน Df ss MS F Sig. 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุม 6 6.99 1.16 2.66 0.02* 

ภายในกลุม 359 154.33 0.44 

รวม 365 161.32  

ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม 6 4.27 0.70 1.48 0.19 

ภายในกลุม 359 165.58 0.47 

รวม 365 169.75  

ดานสถานท่ีและสิ่ง อํานวย
ความสะดวก     

ระหวางกลุม 6 1.81 0.30 0.56 0.76 

ภายในกลุม 359 180.90 0.54 

รวม 365 182.71  

รวม ระหวางกลุม 6 3.85 0.64 1.73 0.11 

ภายในกลุม 359 117.00 0.37 

รวม 365 120.85  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

จากตารางที่ 49  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ โดย
ภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานกระบวนการใหบริการดานสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก   ไมมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ  (Scheffe)  ปรากฏผลดังตารางท่ี  50 
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ตารางที่  50  แสดงคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในดาน 

เจาหนาที่ผูใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานมูลเหตุจูงใจในการรับบริการเปน   
รายคู 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เหตุผลท่ี
เลือกรับการ

รักษา 
Mean 

การ
เดินทาง
สะดวก 

จากคํา
บอกเลา
ของ
ผูอ่ืน 

จากการ 

ประชา 
สัมพันธของ
โรงพยาบาล 

มี
แพทย
ผูเชี่ยว
ชาญ 

เคยเปน
ผูปวยเกา 

ที่
โรงพยาบาล

นี ้

มี
เคร่ืองมือ
ทันสมัย อ่ืนๆ 

3.57 3.70 4.00 3.69 3.22 3.57 3.91 

การเดินทาง
สะดวก 

3.57 
- 

0.13 0.43 0.12 0.35 0.00 0.34 

จากคําบอก
เลาของผูอ่ืน 

3.70 
 

- 0.30 0.01 0.48 0.13 0.21 

จากการ
ประชา 
สัมพันธของ
โรงพยาบาล 

4.00 

 

 - 0.31 0.78 0.43 0.09 

มีแพทย
ผูเชี่ยวชาญ 

3.69 
 

  - 0.47 0.12 0.22 

เคยเปนผูปวย
เกาที่
โรงพยาบาล
นี ้

3.22 

 

   - 0.35 0.69 

มีเคร่ืองมือ
ทันสมัย 

3.57 
 

    - 0.34 

อ่ืนๆ 3.91       - 
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จากตารางที่ 50  พบวา  ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนก
ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศิริราช  ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานมูลเหตุ
จูงใจในการรับบริการเปนรายคู   ไมมีความแตกตางกัน  
 

5. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกับคุณภาพการบริการและความพึงพอใจท่ีมีตอการ 
ใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช   

การวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความ
พึงพอใจที่มีตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ปรากฏผลดังนี้ 
ตารางที่  51   จํานวนขอเสนอแนะของผูมารับบริการที่มีตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอก 

  โรงพยาบาลศิริราช       
       

ขอเสนอแนะ จํานวน 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
เจาหนาที่บริการควรใหบริการดวยความกระตือรือรน  
ควรใหการดูแลเอาใจใสแกผูมารับบริการ  
ควรเต็มใจใหบริการ  
ควรพูดจาใหไพเราะ และควรรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ  

 

5 

3 

2 

18 

ดานกระบวนการใหบริการ   
ควรจัดระยะเวลาในการใหบริการใหมีความเหมาะสม  
จัดเจาหนาที่ใหเพียงพอตอการใหบริการ   
ขั้นตอนในการใหบริการควรมีความเหมาะสม  
ควรจัดใหมีจุดประชาสัมพันธ  

 

1 

4 

2 

10 

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก   
ควรเพิ่มสถานท่ีจอดรถและหองนํ้าใหมากขึ้น และมีความสะอาด 
ควรเพ่ิมที่นั่งรอรับบริการใหมากข้ึน 
ควรเพ่ิมจุดใหบริการน้ําดื่ม หรือเคร่ืองดื่มที่มีประโยชน  

 

45 

20 

18 

รวม 128 
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จากตารางท่ี 51 พบวา   ขอเสนอแนะของผูมารับบริการเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาเร่ืองคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  พบวา  ผูมารับบริการให
คําแนะนําดานสถานที่จอดรถและหองนํ้าควรเพ่ิมใหมากข้ึน และมีความสะอาดมากกวาน้ี  จํานวน 
45 คน ควรเพ่ิมที่นั่งรอรับบริการใหมากข้ึน  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ เจาหนาท่ีบริการควร
ใหบริการดวยความกระตือรือรน  ควรพูดจาใหไพเราะ และควรรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 
จาํนวน 18 คน  ดานกระบวนการใหบริการ ควรจัดระยะเวลาในการใหบริการใหมีความเหมาะสม 
ควรจัดใหมีจุดประชาสัมพันธ จํานวน 10 คน และควรจัดเจาหนาที่ใหเพียงพอตอการใหบริการ   
 

ตารางท่ี  52   จํานวนขอเสนอแนะของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช     
         

ขอเสนอแนะ จํานวน 
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได    
ควรจัดใหมีบริเวณสวนหยอม 
ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถและหองนํ้าใหมากขึ้น และมีความสะอาด  

 

15 

22 

ดานการตอบสนอง   
ควรจัดใหมีจุดประชาสัมพันธ 
ควรมีระบบการสงตอผูรับบริการเพื่อตรวจรักษาอยางรวดเร็ว  

 

8 

13 

รวม 58 
 

จากตารางท่ี 52 พบวา   ขอเสนอแนะของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล     
ศิริราช  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาเร่ืองคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช  พบวา  ผูใหรับบริการใหคําแนะนําดานสิ่งท่ีสัมผัสได ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถ
และหองน้ําใหมากข้ึน และมีความสะอาดมากกวาน้ี  จํานวน 22 คน ดานการตอบสนอง  ควรมี
ระบบการสงตอผูรับบริการเพ่ือตรวจรักษาอยางรวดเร็ว  จํานวน 13 คน ควรจัดใหมีจุด
ประชาสัมพันธ เพื่อชวยตอบคําถามสําหรับผูปวยท่ีไมเขาใจหรือสถานท่ีที่ตองไปติดตอหรือไปรับ
บริการ จํานวน 8 คน  
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  โดยกําหนดเปนวัตถุประสงคของการศึกษาได 3  ขอ  
ดังนี ้

1. ศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูปวยนอกแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช 
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบรกิารแผนกผูปวย 

นอกโรงพยาบาลศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก  กลุมผูรับบริการ และกลุมผูใหบริการ โดยกลุม

ผูรับบริการ  คือ  ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก ทุกวันต้ังแตเวลา 8.00 – 16.00 น. มีจํานวนท้ังสิ้น 
2,882,605  คน คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร  Yamane  ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ  95  และมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ  5  แลวนํากลุมตัวอยางมาสุมดวยวิธีการสุม
อยางงาย ไดจํานวน 400  คน  กลุมผูใหบริการ คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก พยาบาล   ผูชวย
พยาบาล  เจาหนาท่ีธุรการ และแมบาน จํานวนท้ังสิ้น  615  คน คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
คํานวณ ตามแนวทางของ Krejcie  and  Morgan  (1970)  โดยดูคาจากการเปดตาราง ไดดังนี ้

 

ลําดับ ผูใหบริการ จํานวน 
ผูใหบริการ (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

1 พยาบาล 230 147 
2 ผูชวยพยาบาล 250 152 
3 เจาหนาที่ธุรการ 65 56 
4 แมบาน 70 59 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดย

แบงกลุมตัวอยาง ดังนี้  เคร่ืองมือของกลุมผูรับบริการเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี ้
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ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ลักษณะของเคร่ืองมือ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  มีขอคําถามจํานวน  9  ขอ 

ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของผูมารับ
บริการแผนกผูปวยนอก  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  
5  ระดับ  มีขอคําถามจํานวน  21  ขอ   

ตอนท่ี   3  มีคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ 

เคร่ืองมือของกลุมผูใหบริการเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 
ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหบริการ ลักษณะของเคร่ืองมือ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List)   มีขอคําถามจํานวน  8  ขอ 
ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของแผนก

ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale)  5  ระดับ  มีขอคําถามจํานวน  23  ขอ   

ตอนท่ี  3   มีคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ 

จากนั้นไดนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชรูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงาย 
เปรียบเทียบเปนคารอยละ (Percentage of Frequency) คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  เปนรายดานและโดยรวม  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใช
วิธีการแจกแจงความถี่  และรอยละ  สําหรับคุณภาพบริการของผูใหบริการ และความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก  ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) สวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับ
บริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  โดยการทดสอบคาที (t- 
test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA)  และเม่ือพบวาแตกตาง  จะ
นําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  
นอกจากน้ีขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความพึง
พอใจที่มีตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามกลุมผูรับบริการ  
และกลุมผูใหบริการ  ใชวิธีการแจกแจงความถี่   
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1.   สรุปผลการวิจัย 
การนําเสนอสรุปผลการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม  และขอสรุปผลการวิจัย 

ตามลําดับดังนี ้
1.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

1.1.1  กลุมผูรับบริการ   
จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกจํานวน  400  

คน พบวา มีจํานวนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.60   มีอายุ  31-40  ป  คิดเปนรอยละ  23.30  มี
สถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ  51.60  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 40.60  สวน
ใหญประกอบอาชีพ รับราชการ  คิดเปนรอยละ 19.10  มีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาท  คิด
เปนรอยละ 32.60  ภายใน 9  เดือนที่ผานมา ผูรับบริการมาเขารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอก
จํานวน  1-5  คร้ัง  คิดเปนรอยละ 72.60  โดยใชสิทธิขาราชการเบิกได  คิดเปนรอยละ 34.40  และ
เหตุผลสวนใหญที่ผู รับบริการเลือกมาท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  เพราะมีแพทย
ผูเชี่ยวชาญ คิดเปนรอยละ  44.70 

1.1.2  กลุมผูใหบริการ   
จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกจํานวน  400  

คน พบวา มีจํานวนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 89.00   มีอายุ  31-40  ป  คิดเปนรอยละ 33.20  มี
สถานภาพโสด  คิดเปนรอยละ 47.30  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 48.30  สวนใหญ
ประกอบอาชีพ ผูชวยพยาบาล  คิดเปนรอยละ  37.00  มีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาท  คิดเปน
รอยละ 35.50  สวนใหญมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10  ป  คิดเปนรอยละ 47.80   

1.2  การวิเคราะหคุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  
พบวา  คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมาก  3 ดาน เรียงตามลําดับได
ดังนี้   ดานการเขาใจจิตใจ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  ดานการประกันคุณภาพ   อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  ดานความนาเช่ือถือ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.55 อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับไดดังนี้   ดานการตอบสนอง  อยูในระดับปานกลาง  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42  ดานสิ่งท่ีสัมผัสได   อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55  
สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ  มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.83 – 3.96  ซึ่งขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ทานมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใหเกียรติและใหความสําคัญกับผูรับบริการ   มีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.96  และขอที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ  มีที่จอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.83   
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1.3  การวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช  พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวย
นอกโดยภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47  สําหรับผลการ
พิจารณาเปนรายดาน  ไดแก   ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มีระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยู
ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  ดานกระบวนการใหบริการ  มีระดับความพึง
พอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ดานสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก  มีระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ อยูในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26   สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ  มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  
2.50 – 4.09   ซึ่งขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ  มีการใชอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีที่จอดรถเพียงพอและ
ปลอดภัย  มีคาเฉลี่ยเทากับ   2.50 

1.4  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  
พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ดานกระบวนการใหบริการ   ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีความแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  พบวา  
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe)พบวา ผูที่มีอายุ 15-20 ป มี
ความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีอายุ 31-40 ป และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานกระบวนการใหบริการ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ  (Scheffe)พบวา ผูที่มีอายุ  15-20 ป มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีอายุ 31-40  ปและผูที่มีอายุ  
51-60 ป  มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีอายุ 31-40  ป  ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
ของเชฟเฟ  (Scheffe)พบวา ผูที่มีอายุ  15-20 ป  มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีอายุ  31-40  ปและอายุ  
41-50 ป    

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
สมรส  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผู
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ใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ   ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีความแตกตาง
กัน 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษาสูงสุด  พบวา  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดาน
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe) พบวา ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
/ ปวช. มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ดานกระบวนการใหบริการ  ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05                  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ พบวา 
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe) พบวา ผูที่มีอาชีพ
เกษตรกร มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีอาชีพรับจางในภาคเอกชน  อาชีพธุรกิจสวนตัว  ผูที่ไมได
ทํางานและอ่ืนๆ  ไดแก  ขาราชการบํานาญ  ผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต  มีความพึงพอใจ
มากกวา ผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe) พบวา 
ผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต  มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มีอาชีพรับจางในภาคเอกชน อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว  ผูที่ไมไดทํางานและอ่ืนๆไดแก ขาราชการบํานาญ  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
ของผูมารับบรกิารแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน 
พบวา  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวม  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05  และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe) พบวา ผูที่มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท มีความพึงพอใจ
มากกวา ผูที่มีรายไดตอเดือนมากกวา20,000  บาท 
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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนคร้ังท่ี
เขารับการตรวจรักษา พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
(Scheffe) พบวา ผูที่เขารับการตรวจรักษามากกวา10  คร้ัง มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่เขารับการ
ตรวจรักษา 1-5  คร้ัง และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดาน ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟ
เฟ  (Scheffe) พบวา ผูที่เขารับการตรวจรักษามากกวา10  คร้ัง มีความพึงพอใจมากกวา ผูที่เขารับการ
ตรวจรักษา 1-5  คร้ัง  ดานกระบวนการใหบริการ  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05                  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสิทธิประโยชน
ในการรักษาพยาบาล  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการโดยภาพรวม  ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดาน ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  และเปรียบเทียบ
เปนรายขอ  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ
ของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานมูลเหตุจูงใจใน
การรับบริการ พบวา  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานกระบวนการใหบริการดานสถานท่ีและ
สิ่งอํานวยความสะดวก  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
 
2.   อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปของผูรับบรกิารแผนกผูปวยนอกจํานวน  400  คน พบวา มีจํานวนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 72.60   มีอายุ  31-40  ป  คิดเปนรอยละ 33.20  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปน
รอยละ 40.70  สอดคลองกับการศึกษาของ นางสาวจิตติมา  ธีรพันธุเสถียร (2549) ไดศึกษาวิเคราะห
ขอมูลผลงานวิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
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มหาชน) สาขาพรอมมิตร พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงคือ ระดับปริญญาตรี  และ
มีอายุระหวาง 31-40 ป  เหตุผลสวนใหญที่ผูรับบริการเลือกมาที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  
เพราะมีแพทยผูเชี่ยวชาญ คิดเปนรอยละ 45.50 สอดคลองกับการศึกษาของ สมหมายประภา  มลิวัลย 
(2551)  ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลผลงานวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของผูปวยนอกตอคุณภาพบริการ
ของงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศิริราช  พบวา เหตุผลสวนใหญที่
ผูรับบริการเลือกมาท่ีแผนกผูปวยนอกของงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศิ
ริราช  เพราะมีแพทยผูเชี่ยวชาญ   

ความพึงพอใจของผูมารับบริการในดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไดรับจาก
แผนกผูปวยนอก  พบวาผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.26  เน่ืองจากโรงพยาบาลศิริราชเปนโรงพยาบาลของรัฐท่ีใหญที่สุด มีจํานวนเตียงรับผูปวยและให
การบริการตรวจรักษาผูปวยมากท่ีสุดในประเทศไทย  ผูมารับบริการจึงมีเปนจํานวนมาก ทําใหที่นั่ง
รอรับบริการไมเพียงพอ  อาคารสถานที่จึงแออัดคับแคบ ทําใหผูรับบริการไมไดรับความสะดวก  ซึ่ง
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ นางนกแกว  อ่ิมไว (2548)  ทั้งน้ีพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มากในบริการดานความสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไดรับจากแผนกผูปวยนอก 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการที่ไดรับจากแผนกผูปวย
นอก  พบวาผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เพราะวา
ผูรับบริการไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาท่ี  ไดรับการใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร 
สอดคลองกับการศึกษาของ สมหมายประภา  มลิวัลย (2551)  ไดศึกษาวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับ
การรับรูที่ไดดานอัธยาศัยไมตรีจากเจาหนาที่ อยูในเกณฑคาเฉลี่ยสูง 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการในดานมีการใชอุปกรณและเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ พบวาผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ อลงกรณ  แฉงเจริญ (2535)  ที่พบวา  ผูปวยมีความพึงพอใจตอการรักษาพยาบาล
เมื่อไดใชอุปกรณเคร่ืองมือที่ทันสมัย เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ 

คุณภาพบริการดานผูใหบริการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเกียรติและใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.96  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สมหมาย
ประภา   มลิวัลย (2551)  ที่พบวา บุคลากรทุกคนในหนวยงานยินดีที่จะใหความชวยเหลือแก
ผูรับบริการทุกคนดวยหัวใจที่มีการบริการอยูในใจ  ไมแบงชั้นวรรณะ 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการในดานมีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย  พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจระดับนอย   มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.50  ทั้งน้ีเพราะวามีผูมารับ
บริการมากข้ึนในขณะท่ีพื้นที่จอดรถมีจํานวนจํากัด ทําใหผูรับบริการไมพึงพอใจตอดานมีที่จอดรถ
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เพียงพอและปลอดภัย  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นางสาวจิตติมา  ธีรพันธุเสถียร (2549)  ที่
พบวา  ผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ เชน จํานวนท่ีนั่ง
ไมเพียงพอ  จํานวนหองนํ้าไมเพียงพอ  สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 
 
ขอจํากัดในการทําวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูมารับบริการและผูใหบริการในแผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากฝายจริยธรรมในคน กอนจึงจะสามารถ
เก็บแบบสอบถามได จะใชเวลาหลังจากที่ขออนุญาต ประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีผลกระทบตอระยะเวลา
ในการดําเนินการวิจัยของผูวิจัยในคร้ังนี้ดวย 
 
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอคุณภาพบริการ
ของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  จึงควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ือเพิ่มความพึงพอใจ
ในการบริการในแตละดานใหมากย่ิงข้ึน  ดังนี้ 

1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการดานเจาหนาที่ผู 
ใหบริการ เจาหนาท่ีบริการควรใหบริการดวยความกระตือรือรน ใหการดูแลเอาใจใสแกผูมารับ
บริการ และเต็มใจใหบริการ เจาหนาที่ควรพูดจาใหไพเราะ 

2. ดานกระบวนการใหบริการ  ควรจัดระยะเวลาในการใหบริการใหมีความเหมาะสม  
จัดเจาหนาท่ีใหเพียงพอตอการใหบริการ  ขั้นตอนในการใหบริการควรมีความเหมาะสม และ
เจาหนาที่ควรรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ควรจัดใหมีจุดประชาสัมพันธ เพื่อชวยตอบคําถาม
สําหรับผูปวยที่ไมเขาใจหรือสถานที่ที่ตองไปติดตอหรือไปรับบริการ  เพื่อปองกันความสับสนของ
งานบริการ 

3. ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถและหองน้ําใหมาก 
ขึ้น รวมท้ังดูแลหองนํ้าใหสะอาดอยูตลอดเวลา  ควรเพิ่มท่ีนั่งรอรับบริการใหมากเพียงพอตอจํานวน
ผูรับบริการท่ีมีจํานวนมากข้ึน และควรเพ่ิมจุดใหบริการนํ้าด่ืม  หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน เชน น้ํา
สมุนไพร เคร่ืองด่ืมสุขภาพ หรือผลไมสดท่ีมีคุณภาพ ใหเพียงพอตอผูมารับบริการ รวมถึงควรจัด
โทรทัศนไวใหดูขณะรอรับบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูมารับบริการ 
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คุณภาพบริการของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมาก  3 ดาน เรียงตามลําดับไดดังน้ี   ดานการเขาใจ
จิตใจ   ดานการประกันคุณภาพ   ดานความนาเช่ือถือ  อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับ
ไดดังน้ี   ดานการตอบสนอง  ดานสิ่งท่ีสัมผัสได   จึงควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ือเพิ่มคุณภาพบริการ
ของผูใหบริการแผนกผูปวยนอกในแตละดานใหมากย่ิงข้ึน  ดังนี้ 

4. ดานสิ่งที่สัมผัสได   ควรจัดใหมีบริเวณสวนหยอมเพื่อใหผูมารับบริการรูสึกผอน 
คลาย ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถและหองน้ําใหมากขึ้น รวมทั้งดูแลหองน้ําใหสะอาดอยูตลอดเวลา 

5. ดานการตอบสนอง  ควรจัดใหมีจุดประชาสัมพันธ เพื่อชวยตอบคําถามสําหรับ 
ผูปวยที่ไมเขาใจหรือสถานท่ีที่ตองไปติดตอหรือไปรับบริการ  เพื่อปองกันความสับสนของงาน
บริการ ควรมีระบบการสงตอผูรับบริการเพื่อตรวจรักษาอยางรวดเร็ว  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริการ 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตอไป 

จากผลการศึกษาวิจัย  มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  ดังนี้ 
1. ควรจัดระบบการตอนรับผูมารับบรกิารเปนแบบเชงิรุกในทุกหนวยงาน  เพื่อ 

สนองความตองการของผูมารับบริการใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
2. ควรขยายเวลาใหบริการในบางจุด เพื่อใหบริการเพียงพอตอผูมารับบริการ  

เน่ืองจากจํานวนผูมารับบริการในบางจุดมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก   
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