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คุณภาพการให้บริ การคลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี
Service Quality of High Risk Pregnancy Clinic Services Rajavithi Hospital
นาง สุ วรรณมณี วุฒิ ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิ ชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ภาคตัดขวาง(Cross sectional study) นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การคลินิก
ครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี ในด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชือถือและ
ไว้วางใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นขอผูร้ ับบริ การต่อ
คุณภาพ การให้บริ การของคลินิก จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา มีจาํ นวน 400
คน เครื องมือทีใช้คือ แบบสอบถามเกียวกับคุณภาพการให้บริ การ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับดี (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.22) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านด้านมีระดับคุณภาพการให้บริ การ อยู่
ในระดับดี ได้แก่ ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.36) รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่
(ค่าเฉลียเท่ากับ 4.26) ด้านความเป็ นรู ปธรรม (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.19) และ ด้านการตอบสนอง (ค่าเฉลียเท่ากับ
4.07) ตามลําดับ การเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูม้ ารับบริ การที
มี อายุ และ สิ ทธิ การรักษา ต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการให้บริ การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วน ผูม้ ารับบริ การทีมี ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ประเภท
ของการรับบริ การ และจํานวนครังทีมารับบริ การทีต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการให้บริ การ ไม่
แตกต่างกัน
ถึงแม้วา่ คุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู งในภาพรวมจะอยูใ่ นระดับดีแต่คุณภาพการให้บริ การ
ของ คลินิกในด้านการตอบสนอง ในเรื องเกียวกับระยะเวลาทีผูม้ ารับบริ การรอพบแพทย์ มีคุณภาพทีตําทีสุ ด
ดังนัน คลินิกควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษ ในการปรับปรุ งแก้ไข การบริ การในด้านนีเป็ นพิเศษ
คําสําคัญ : คลินิกครรภ์เสี ยงสู ง, คุณภาพการให้บริ การ

1723

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Abstract
The aims of this cross sectional study were 1) to study the service quality of high risk
pregnancy clinic’s services Rajavithi hospital 2) to compare the service quality by personal factors. The
samples used in the study, 400 persons. A quality service questionnaire was designed and surveyed. The
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-test which statistically
significant at the .05 level. The results revealed that service quality of high risk pregnancy clinic’s
services Rajavithi hospital were at the good level for overall (mean = 4.22) and for all aspects. When
considering each aspect, the credibility and trust aspect was at a highest level (mean = 4.36) and followed
by the attention aspect (mean = 4.26) the concrete aspect (mean = 4.19) and the response aspect (mean =
4.07) respectively. When comparing the service quality classified by the personal factors of clients, the
clients who have different age and claim have a significant difference at a statistically significant level of
0.05; while the clients who have different education, career, income per month, the treatment pattern and
the number of times used services had no significant difference.
The service quality of high risk pregnancy clinic in the response aspect regarding clients’
spending time for waiting to see a doctor was at a lowest quality. Therefore, the clinic should give
precedence specially to improving this service.
Keywords : High Risk Pregnancy Clinic, Service quality

บทนํา
งานบริ การด้านสุ ขภาพทีมีคุณภาพ ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของงานบริ การในโรงพยาบาล ซึ งผูป้ ่ วย ญาติ และ
ประชาชนทัวไปต่างมุ่งหวังว่า เมือไปโรงพยาบาลแล้ว พวกเขาจะได้รับบริ การทีดีมีคุณภาพทุกครัง แต่
เนืองจากการปฏิบตั ิงานด้านการรักษาพยาบาล เป็ นงานทีซับซ้อน ละเอียดอ่อน มีบุคลากรหลายฝ่ ายที
เกียวข้อง ทังผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ประกอบ ในปั จจุบนั มีผมู ้ ารับบริ การในสถานพยาบาลจํานวนมาก
ทําให้การทํางาน มีโอกาสเกิดความผิดพลาด และส่ งผลทําให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความรู ้สึกไม่พึงพอใจ แล้ว
มองว่า งานบริ การทีได้รับ ไม่ค่อยมีคุณภาพ[1] มิติของคุณภาพการให้บริ การในสถานพยาบาลทีครอบคลุม
สําหรับการดูแลผูป้ ่ วย ประกอบด้วย คุณภาพ การให้บริ การ ใน 4 ด้าน[2] ประกอบด้วย 1) ด้านความเป็ น
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รู ปธรรมของการบริ การ ซึ งได้แก่ สภาพแวดล้อม ของสถานที เครื องมือและอุปกรณ์ทีมีไว้เพือให้บริ การ
และ เอกสารทีให้ความรู ้ต่างๆ 2) ด้านความน่าเชือถือและ ไว้วางใจ ซึ งได้แก่ การให้บริ การการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที ในสถานพยาบาล ซึงทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเชื อถือและไว้วางใจ 3)
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ซึ งได้แก่ การดูแลเอาใจคอยให้บริ การ ของเจ้าหน้าที และ การคอยติดตามการรักษา
ของแพทย์และพยาบาล และ 4) ด้านการตอบสนอง ซึ งได้แก่ การมีบุคลากรอย่างเพียงพอในการคอย
ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการ ของผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็ ว คลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี เป็ น
หน่วยงานหนึงทีเล็งเห็นความสําคัญ ของการจัดบริ การอย่างมีคุณภาพ เนื องจากคลินิกครรภ์เสี ยงสู งจัดเป็ น
หน่วยบริ การเฉพาะ ทางโดยมีพนั ธกิจสําคัญคือการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความพึงพอใจ
ต่อผูร้ ับบริ การ นอกจากนีหน่วยงานยังให้ความสําคัญกับ การตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและ
เป็ นระบบ เพือทําให้ การรักษามีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรื อง
คุณภาพการให้บริ การของคลินิก ครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาและการ
จัดการ ด้านการให้บริ การของ คลินิก ครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี
2. เพือเปรี ยบเทียบคุ ณภาพการให้บริ การของผูร้ ับบริ การคลิ นิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional analytical research)
โดยผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผมู ้ ารับบริ การทีอาสาเข้าร่ วมทําวิจยั โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ งสอบถามเกียวกับ ลักษณะส่ วนบุคคล และ ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อ
คุณภาพการให้บริ การ ของคลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ 2) ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ 3) ด้านการดูแลเอาใจใส่ และ 4) ด้านการ
ตอบสนอง กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาคือ ผูท้ ีมารับบริ การที คลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถีตงแต่
ั เดือน
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ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 400 ราย โดยผูท้ ีเข้าร่ วมตอบแบบสอบถามจะต้องสามารถพูดภาษาไทย
และต้องไม่มีปัญหาเกียวกับการรับรู ้และจด
ผลการวิจยั
ตารางที+ 1 ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับคุณภาพการให้บริ การ ของคลินิก
ครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี
คุณภาพการให้ บริการ
ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ
ด้านการดูแลเอาใจใส่
ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ด้านการตอบสนอง
รวม

X
4.36
4.26
4.19
4.07
4.22

S.D.
0.45
0.47
0.46
0.54
0.42

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางที+ 2 ค่าสถิติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F) และ ค่านัยสําคัญทางสถิติ (p) ของการให้
คะแนนระดับคุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู ของผูร้ ับบริ การ จําแนกตามอายุ
ช่วงอายุ

จํานวน

คุณภาพการให้บริ การ

น้อยกว่า 21 ปี
29 คุณภาพโดยรวม
21 - 25 ปี
64 ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ
26 - 30 ปี
73 ด้านการดูแลเอาใจใส่
31 - 35 ปี
98 ด้านความเป็ นรู ปธรรม
มากกว่า 35 ปี
136 ด้านการตอบสนอง
* หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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F

p

4.44 0.002*
3.96 0.004*
4.83 0.001*
1.90
0.11
3.78 0.005*
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ตารางที+ 3 ค่าสถิติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F) และ ค่านัยสําคัญทางสถิติ (p) ของการให้
คะแนนระดับคุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู ของผูร้ ับบริ การ จําแนกตามสิ ทธิ การรักษา
สิ ทธิ การรักษา
บัตรประกันสุ ขภาพทัวหน้า
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสุ ขภาพ
เงินสด

จํานวน

คุณภาพการให้บริ การ

56
33
152
159

คุณภาพโดยรวม
ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ
ด้านการดูแลเอาใจใส่
ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ด้านการตอบสนอง
* หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F
1.67
3.04
2.38
0.92
1.63

p
0.174
0.029*
0.070
0.433
0.182

วิจารณ์และสรุ ปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั พบว่า ผูร้ ับบริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู งโรงพยาบาลราชวิถีทีมีอายุต่างกันให้คะแนนระดับ
คุณภาพการให้บริ การ ของคลินิกครรภ์เสี ยงสู งแตกต่างกัน ใน ด้านความน่าเชื อถือและไว้วางใจ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ และ ด้านการตอบสนอง ซึ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และ ผูม้ า
รับบริ การที มีสิทธิ การรักษาต่างกันให้คะแนนระดับคุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู งแตกต่าง
กัน ในด้าน ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ ซึ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ส่ วน ผูม้ ารับบริ การที มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ ประเภทการรับบริ การ และ จํานวนครังที
เข้ารับบริ การ ต่างกันให้คะแนนระดับคุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู งไม่แตกต่างกัน
ถึงแม้วา่ คุณภาพการให้บริ การของคลินิกครรภ์เสี ยงสู งในภาพรวมจะอยูใ่ นระดับดีแต่คุณภาพการ
ให้ บริ การของ คลินิกในด้านการตอบสนอง ในเรื องเกียวกับระยะเวลาทีผูม้ ารับบริ การรอพบแพทย์ มี
คุณภาพที ตําทีสุ ด ดังนัน คลินิกควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษ ในการปรับปรุ งแก้ไข การบริ การในด้านนีเป็ น
พิเศษ จากการสังเกตุของผูว้ จิ ยั พบว่า สาเหตุ ทีทําให้ระยะเวลาทีผูม้ ารับบริ การใช้ในการรอพบแพทย์นาน
อาจ เนืองจาก การตรวจวินิจฉัยและการรักษาจะต้องมีความละเอียดรอบครอบเป็ นพิเศษ ถึงแม้วา่ จะแพทย์
ผูเ้ ชียวชาญ ดูแลอยู่ แต่หลายครังทีต้องเชิ ญอาจารย์แพทย์ท่านอืนมาร่ วมตรวจวินิจฉัยและพิจารณาให้
ความเห็นต่างๆด้วย และ การตรวจร่ างและการซักประวัติผมู ้ ารับบริ การมีความละเอียดอย่างมาก ซึ งสิ งต่างๆ
เหล่านีส่ งผลทําให้ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาผูม้ ารับบริ การในแต่ละรายใช้ระยะเวลานานกว่าการตรวจ
รักษาผูท้ ีมีการตังครรภ์ที ไม่มีภาวะเสี ยงมาก ทําให้ผทู ้ ีรอพบแพทย์ในลําดับต่อๆไปมีความรู ้สึกว่าระยะเวลา
ทีผูม้ ารับบริ การใช้ในการ รอพบแพทย์ นันนานมาก ถึงแม้วา่ ผูม้ ารับบริ การส่ วนใหญ่จะพอคาดการณ์ได้วา่
เนืองจากเป็ น สถานพยาบาลของรัฐ การบริ การอาจจะมีความล่าช้าและไม่สะดวกอยูบ่ า้ ง แต่เนื องด้วย
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สุ ขภาพทีไม่ค่อยแข็งแรง การตรวจวินิจฉัยทีซับซ้อนใช้เวลา และ ทีนังรอไม่ค่อยสะดวกสบาย จึงทําให้ผมู ้ า
รับบริ การรู ้สึกว่า การรอพบแพทย์ใช้ระยะเวลานานมาก
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ
• ผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษาคลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี ทีให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม
• บุคลากรหน่วยคลินิกครรภ์เสี ยงสู ง โรงพยาบาลราชวิถี ทีให้การสนับสนุนและให้กาํ ลังใจด้วยดี
ตลอดมา
• อาจารย์ ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิ ชย์ กรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ
ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ อย่างดียงิ
เอกสารอ้างอิง
1. สมชาติ โตรักษา,(2541).การบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่ .เอกสารวิชาการสมาคมนักบริ หาร,
โรงพยาบาลประเทศไทย ชุดที 7. กรุ งเทพ ฯ : ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื อสาธารณสุ ข
2. อดุลย์ จาตุรงคกุลและคณะ.(2546).พฤติกรรมผู้บริ โภคในทฤษฎีเกีย+ วกับบุคลิกภาพ.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

1728

