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บทคัดย่ อ
1

การวิ จัย ครั งนี มี วัต ถุป ระสงค์ เพื อศึ ก ษาระดับ
คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง โร ง พ ย า บ าลกู่ แ ก้ ว
และเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลทีส่งผลต่อคุณภาพใน
การให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ ผู้ม าใช้ บริ ก ารโรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว
จํานวน 393 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย เครื องมือ
ทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป
SPSS สถิ ติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล คือ ค่าร้ อยละ
ค่า เฉลีย ส่ ว น เ บี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น และค่า t-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนผู้ รั บ บริ การ
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานีสว่ นใหญ่ เป็ นเพศหญิง
มีจํานวน 250 คน มีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี อาชี พ
เกษตรกรรม รายได้ ต่อเดือนตํากว่า 5,000 บาท ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ คือ ระดับประถมศึกษา และสิทธิ
การรั ก ษาพยาบาลประกันสุขภาพ 30 บาท 2) ระดับ
*
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คุ ณ ภาพในการให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือแยก
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านมีระดับคุณภาพ
การให้ บริ การอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี ด้ านการให้
ความมันใจแก่ผ้ ูรับบริ การ ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของ
บริ การ ด้ านความเชือถือได้ และไว้ วางใจ ด้ านการเอาใจใส่
ผู้รับบริ การ และด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ ตามลําดับ 3) เปรี ยบเที ย บความคิดเห็น
ของผู้มาใช้ บริ การต่อคุณภาพในการให้ บริ การ 5 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การ ด้ านความเชือถือได้
และไว้ ว างใจ ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริ การ ด้ านการให้ ความเชื อมั นแก่ผ้ รู ับบริ การ
และด้ านการเอาใจใส่ผ้ ูรับบริ การ กับปั จจัยส่วนบุคคล
คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา
และสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล ไม่แตกต่างกัน และเมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ใช้ บริ การตรวจสุขภาพที
มีข้อมูล ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในแต่ละด้ าน
ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: คุณภาพการให้ บริการ
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Abstract
This research was aimed (1) to examine level
of service quality of Ku Keaw Hospital in Udon
Thani province, and 2) to patients’ demographic
characteristics that affected levels of service
quality of Ku Kaew Hospital in Udon Thani
province. Samples were 393 patients, who came
for medical services at Ku Kaew Hospital, using
simple random sampling technique, and
questionnaire technique was used in collecting
data. Data collected were analyzed using SPSS
software package application with statistical
analysis tools in use included percentage,
frequency, mean, standard deviation, T-test and
one-way ANOVA.
Findings revealed the following: 1) Most
patients were female (250 persons), at 46 – 60
years of age, being farmers, earning monthly
income below 5,000 baht, graduated at primary
school level, and using the national universal
health coverage scheme. 2) Service quality of Ku
Kaew Hospital in Udon Thani province in general
was at a moderate level, while on each aspect, all
of them were rated at a moderate level, which
could be ranked in descending order as patient’s
confidence, tangibility, reliability, attention and
satisfaction respectively. 3) Either in general or on
each aspect, patients with different demographic
characteristics, i.e. gender, age, occupation,
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monthly income, education level and mode of
payment, had no difference in their opinion on
service quality of the hospital.
Keywords: Service Quality

บทนํา
ในประเทศไทยระบบการให้ บริ การทางการแพทย์
เป็ นระบบทีเปิ ดกว้ าง ประชาชนสามารถเลือกใช้ บริ การ
ได้ ทังภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นกระทรวงหลัก รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด บริ ก าร
สาธารณสุขครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ ได้ เน้ นหนักใน
แนวทางพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุขเพือสนับสนุน
งานสาธารณสุ ข มูลฐาน ซึงเป็ นเป้าหมายหลักของ
การพัฒนา สาธารณสุขของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ขยายสถานบริ การทางการแพทย์ให้ ครอบคลุมพืนที
ต่าง ๆ อย่างกว้ างขวาง โดยมุ้งเน้ นเพือความเป็ นธรรม
ในการเข้ าถึงบริ การของประชาชน ประชาชนสามารถ
เข้ าถึงการบริ การทางการแพทย์ทีมีความสมเหตุสมผล
สะดวก มีคณ
ุ ภาพ โดยมีคา่ ใช้ จ่ายทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
ปั จจุบนั สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้ มีการแข่งขันกัน
ทางด้ านการให้ บริ การเพือเสริ มสร้ างความประทับใจให้
กับผู้มาใช้ บริ การ จึงใช้ กลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื อง
การเสนอส่ ว นลดพิ เ ศษ การประชาสัม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ
การมุ่งพัฒ นาทางด้ านคุณ ภาพการบริ ก ารพยาบาล
กา รศึ ก ษ าพ ย าบ าล ปริ มาณพยาบาล ทักษะและ
ความสามารถของบุคลากรพยาบาล สภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพยาบาล การมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีมงานที
เกียวข้ องกับการบริ การ ตลอดจนมีการแสวงหาเครื องมือ
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ด้ านการจัดการใหม่ ๆ มาใช้ ในงาน เพือปรับปรุ งรู ปแบบ
โครงสร้ างองค์กรบริ การ จัดการแข่งขันการบริ การ ISO
9000 และการสร้ างนวัตกรรมการให้ บริ การอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพื อเสริ มสร้ างประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจใน
การบริ การอย่างสร้ างสรรค์ ในการพัฒนาด้ านต่าง ๆ
ของสถานพยาบาลต่ า งก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
มุ่งเน้ นผู้ป่ วยหรื อผู้มาใช้ บริ การเป็ นศูนย์กลาง มุ่งตอบ
สนองความต้ องการของผู้มาใช้ บริ การ ประกอบไปด้ วย
การดูแ ลผู้มาใช้ บริ ก ารแบบองค์ รวม ทังร่ างกายและ
จิ ตใจเพราะแนวโน้ มความคาดหวังของประชาชนใน
บริ การสาธารณสุขสูงขึนอย่างรวดเร็ ว ความไม่เข้ าใจ
และความไม่พอใจของผู้ใช้ บริ การต่อคุณภาพบริ การที
ได้ รับมีมากขึน ส่งผลให้ มีการร้ องเรี ยนทางสือสาธารณะ
ต่าง ๆ และการฟ้ องร้ องต่อองค์กรวิชาชีพ และแนวโน้ ม
มี ก ารใช้ ม าตรการทางกฎหมายเพิ มขึน ซึ งส่ง ผลให้
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
เสือมถอยลงเนืองจากสถานบริ การด้ านสุขภาพภาครัฐ
มี ข้ อจํ า กัด ทางทรั พ ยากรมากกว่ า ภาคเอกชนที มี
การให้ บริ การทีดีกว่าและมีการแข่งขันการให้ บริ การสูง
ภาครั ฐ จะปรากฏในเรื องของจํ า นวนผู้ม ารั บ บริ ก าร
สูงขึน เกิดความล่าช้ า ความแออัด คุณภาพบริ การ บุคลากร
ให้ บริ การมีจํานวนจํากัด ความเหนือยล้ าของผู้ให้ บริ การ
จากจุด นี ความคาดหวัง ของประชาชนสูง ขึ น ทํา ให้
ความต้ องการการบริ ก ารทางด้ านการแพทย์ ข อง
ประชาชนเกิ น ขี ด ความสามารถที รั ฐ ได้ ให้ อี ก ทั ง
ผู้ให้ บริ การส่วนมากจบใหม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ ใน
การบริ การ ดังนันการปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการ
การดําเนินงานทีมีคณ
ุ ภาพคุ้มค่าเงินเป็ นสิงทีจะต้ องรี บ
ดําเนินการ

การให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว เป็ นการให้ บริ การ
ตรวจโรครั ก ษาทัวไป ยัง ไ ม่ ม ี แ พ ท ย์ เ ฉ พ า ะ ท าง
เพราะเป็ นโรงพยาบาลเปิ ดใหม่ เมือปี 2556 จึงยัง
ไม่คอ่ ยอํานวยความสะดวกแก่ผ้ มู ารับบริ การ จึงจําเป็ น
จะต้ องมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพือให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
และประสิ ท ธิ ภาพ ผู้ วิ จ ั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาคุณภาพ
การให้ บริ ก ารของโรงพยาบาลกู่แก้ ว เพือให้ ทราบถึ ง
ระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บริ การ ความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนางานด้ านการบริ การสาธรณสุข
ของโรงพยาบาลกู่แก้ ว ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิ ภาพ
ให้ ผู้ มาใ ช้ ได้ รั บ บริ ก ารทีดียิ งขึน แ ละต อบสนอ ง
ความต้ องการผู้มาใช้ บริ การให้ มากทีสุด อีกทังผลการวิจยั
จะนําไปเป็ นแนวทางการบริ การและอบรมบุคลากรที
เกียวข้ อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาระดับ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว จําแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้มาใช้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
2. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่งผลต่อคุณภาพ
การให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ ผู้มาใช้ บริ การ
ในเขตอําเภอกู่แก้ ว ทีมารับบริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว
คือ ตําบลบ้ านจีต ตําบลโนนทองอินทร์ ตําบลคอนสาย
ตําบลค้ อใหญ่ จํานวน 21,784 ราย
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ ผู้มาใช้ บริ การ
ในเขตอําเภอกู่แก้ ว ทีมารับบริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว
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คือ ตําบลบ้ านจีต ตําบลโนนทองอินทร์ ตําบลคอนสาย
ตําบลค้ อใหญ่ จํานวน 393 ราย
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ข้ อมูลด้ านประชากรของ
กลุ่ ม ประชากรของคุ ณ ภาพในการให้ บริ การของ
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี คือ ปั จจัยส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา
สิทธิการรักษาพยาบาล
ตัวแปรตาม ได้ แก่ คุณภาพการให้ บริ การ 5 ด้ าน
ดังนี 1) ด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การ 2) ด้ านความเชือถือได้
และไว้ วางใจ 3) ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ 4) ด้ านการให้ ความเชือมันแก่ผ้ ูรับบริ การ
5) ด้ านการเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริ การ
3. ขอบเขตเวลา
ช่ ว งเวลาที ทํา การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ
เดือนธันวาคม 2557 – เดือนพฤษภาคม 2558

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระครังนี เป็ นการศึกษาเรื อง
คุณภาพการให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัด
อุด รธานี เ ป็ นการวิ จัย เชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษาครังนีประชากรทีใช้ ใน
การวิ จัย ครั งนี คือ ผู้ม าใช้ บ ริ ก ารในเขตอํ าเภอกู่แ ก้ ว
ทีมารับบริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว คือ ตําบลบ้ านจีต
ตํา บลโนนทองอิ นทร์ ตํ า บลคอนสาย ตํ า บลค้ อ ใหญ่
จํานวน 21,985 ราย (มาจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน
สถิติจํานวนประชากรและบ้ าน ณ ฐานข้ อมูลปั จจุบนั )
กลุม่ ตัวอย่างได้ จากการคํานวณหาโดยใช้ สตู รของ
ทาโร ยามาเน่ ทีระดับความเชือมันร้ อยละ 95 และได้
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กําหนดค่าความคาดเคลือนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
.05 ได้ ประชากรกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 393 คน จากนัน
นํากลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวมาทําการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน
ตามสัดส่วนของขนาดประชากร เพือให้ ได้ ตวั แทนของ
ทุกหมู่บ้านและทําการสุม่ ตัวอย่างแบบง่ายโดยวิธีการ
จับ สลาก เพื อให้ ไ ด้ ก ลุ่ม ตัว อย่า งครบในแต่ล ะระดับ
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการศึก ษาครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที 1 ปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นคําถามข้ อมูลทัวไป
เกี ยวกั บ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ มาใช้ บริ การ
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา สิทธิ การรักษาพยาบาล
ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบและเติมคําในช่องว่าง
ต อ น ที 2 คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ได้ แก่
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้ านความเชือถือได้
และไว้ ว างใจ ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริ การ ด้ านการให้ ความมั นใจแก่ ผ้ ู รั บ บริ การ
และด้ า นการเข้ า ใจและเห็ น อกเห็ น ใจในผู้รั บ บริ ก าร
ลักษณะคําถามเป็ นแบบสอบถามใช้ Likert scales 5
ระดับ จํานวน 39 ข้ อ ดังนี
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะสําหรั บให้ ผ้ ูมาใช้ บริ การ
แสดงคุ ณ ภาพในการให้ บริ ก ารโรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว
จังหวัดอุดรธานี
การหาค่าความเชือมัน ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ประชากรทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
ทีจะศึกษาจํานวน 45 ชุด หลังจากนันนํามาหาค่าความเชือมัน
โดยการวิ เ คราะห์ หาค่าสัมประสิท ธิ{ แ อลฟ่ า (Alpha–
Coefficient) ด้ วยวิธีการของ Cronbrach ทังนีทําการวิเคราะห์
แบบสอบถามด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS โดยพบว่า
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ{ แ อลฟ่ า ( ) ที ได้ จากข้ อคํา ถาม
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ในภาพรวมทังฉบับและแยกในรายด้ าน ผลการทดสอบ
เครื องมือได้ ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.96 ซึงถือว่าเป็ น
ค่าระดับความเชือมันทียอมรับได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จ ั ย จะเก็ บ รวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
โดยตนเองกับผู้มาใช้ บริ การในเขตอําเภอกู่แก้ ว ทีมารับบริ การ
ของโรงพยาบาลกู่แก้ วจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างทังหมด จํานวน 393 ชุด ตรวจสอบ
ควา มถู ก ต้ อ งและคว าม ครบ ถ้ วน สม บู ร ณ์ ขอ ง
แบบสอบถามก่อนทีจะนํามาประมวลผล หากมีฉบับไหน
ไม่สมบูรณ์ จะคัดออกและทําการเก็บเพิมให้ ครบตาม
จํานวน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ศึก ษาได้ นํ า แบบทดสอบที ผ่า นการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องและครบถ้ วนแล้ ว นํ า มาลงรหั ส เลข
(Code) ตามเกณฑ์ ข องเครื องมื อ แต่ ละส่วนแล้ ว
ประมวลผลข้ อมู ล คํ า นวณหาค่ า ทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป SPSS โดยใช้ สถิ ติ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies)
บร รย าย ลั ก ษ ณะ ขอ ง ข้ อ มู ล ทัวไปเกี ยวกับ ปั จ จัย
ส่ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่ อ เดื อ น
ระดับการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล และใช้ ค่าเฉลีย
(Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภา พ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว จัง หวัด อุด รธานี ในเขตองค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลสระใคร ผู้ ศึ ก ษากํ า หนดเกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลีย ออกเป็ น 5 ระดับ
แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ คุ ณ ภา พ ใ นก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล ใช้ สถิติ t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ

.05 กรณีทีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม่ และใช้ วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ทีตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุม่ เมือพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แล้ วนําผลทีได้ มา
วิเคราะห์เพือตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงค์ทีตังไว้
และนําผลการศึกษาทีวิเคราะห์ ได้ มาสรุ ปผลการวิจัย
อภิปรายผลและเขียนข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีจํานวน 250 คน
มีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี อาชีพเกษตรกรรม รายได้ ต่อเดือน
ตํากว่า 5,000 บาท มีระดับการศึกษา ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา และสิทธิ การรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ 30 บาท พบว่า ค่ า เฉลี ยคุ ณ ภาพใน
การให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
ด้ า นการให้ ค วามมันใจแก่ ผ้ ูรั บ บริ ก ารมากที สุด คื อ
รองลงมาคือ ด้ านความเป็ นรู ป ธรรมของบริ การ
ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ ด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของผู้รับบริ การ ตามลําดับ
คุณภาพในการให้ บริ ก ารของโรงพยาบาลกู่แก้ ว
จังหวัดอุดรธานี ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมือแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า คุ ณ ภาพ ในก าร ให้ บริ ก าร ของ
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จั ง หวั ด อุ ด รธานี มากที สุ ด คือ
บุคลากรแต่ง กายสะอาดและเรี ยบร้ อย รองลงมาคื อ
โรงพยาบาล มีทาง เข้ า - ออก สะดวก ส่วนคุณภาพใน
การให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
น้ อยทีสุด คือ อุปกรณ์ และเครื องมือเครื องใช้ ทีให้ บริ การ
มี ค วามทั น สมั ย และพืนที จอดรถมีเพียงพอ มีป้าย
แสดงชัดเจน ตามลําดับ
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ด้ านความเชือถือได้ และไว้ วางใจ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
คุณภาพในการให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัด
อุ ด รธานี ม ากที สุด คื อ แพทย์ / พยาบาล/เจ้ าหน้ าที
ให้ บริ การต่อผู้รับบริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ รองลงมาคือ เจ้ าหน้ าที (ทัวไป) มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้ บริ การ เช่น สามารถตอบคําถาม มีข้อแนะนํา
เรื องต่าง ๆ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนคุณภาพ
ในการให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
น้ อยทีสุด คือ มีจํานวนแพทย์ / พยาบาลและบุคลกรอืน ๆ
เพียงพอต่อความต้ องการ ตามลําดับ
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมือแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่ า คุ ณ ภาพในการให้ บริ การของ
โรง พย าบ าลกู่ แ ก้ ว จัง หวัด อุด รธานี มากที สุด คื อ
ท่ า นได้ รั บ บริ การทีเป็ นธรรม เรี ยงลําดับก่อน-หลัง
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรับยา
มีความเหมาะสม ส่วนคุณภาพในการให้ บริ การของ
โรงพ ยาบ าลกู่ แ ก้ ว จัง หวัด อุดรธานี น้ อ ยทีสุด คื อ
หน่ ว ยงา นมี อ ุ ป ก รณ์ การรั กษาและความพร้ อมใน
การรักษาพยาบาลได้ ทนั ท่วงที ตามลําดับ
ด้ านการให้ ความมันใจแก่ผ้ รู ับบริ การ ในภาพรวม
อยู่ใ นระดับปานกลาง เมื อแยกพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า คุณภาพในการให้ บริ การของโรงพยาบาลกู่แก้ ว
จังหวัดอุดรธานี มากทีสุด คือ เจ้ าหน้ าทีให้ บริ การด้ วย
ความสุภาพ รองลงมาคือ เจ้ าหน้ าที ให้ บริ การด้ วย
ความเป็ นมิตรกับผู้ใช้ บริ การ ส่วนคุณภาพในการให้ บริ การ
ของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี น้ อยทีสุด คือ
เจ้ าหน้ าทีให้ บริ การด้ วยความเต็มใจและกระตือรื อร้ น
ตามลําดับ
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เปรี ยบเที ย บคุ ณ ภาพการให้ บริ การของ
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จ.อุดรธานี กับปั จจัยส่ วนบุคคล
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้มาใช้ บริ การต่อ
คุณภาพในการให้ บริ การ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเป็ นรู ปธรรม
ของบริ การ ด้ านความเชื อถื อ ได้ และไว้ วางใจ
ด้ า น ก า ร ต อ บ สน อ ง ความต้ องการของผู้รั บ บริ ก าร
ด้ านการให้ ความเชือมันแก่ผ้ รู ับบริ การ และด้ านการเอาใจใส่
ผู้รับบริ การ กับปั จจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา สิทธิ การรักษาพยาบาล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในคุณภาพในการให้ บริ การ
ของโรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และรายด้ านทัง 5 ด้ านไม่แตกต่างกัน
ซึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
1. จากการวิ จั ย คุ ณ ภาพในการให้ บริ ก ารของ
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นเพศหญิง มีจํานวน 250 คน มีอายุระหว่าง 46-60 ปี
อาชีพเกษตรกรรม รายได้ ต่อเดือน ตํากว่า 5,000 บาท
มี ร ะดับ การศึ ก ษา ส่ ว น ม า ก มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ
30 บาท มีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการให้ บริ การ
ของโรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทัง
5 ด้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า1)ด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การ2)ด้ านความเชือถือได้
และไว้ วางใจ 3) ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ 4) ด้ านการให้ ความเชือมันแก่ผ้ ูรับบริ การ
5) ด้ านการเอาใจใส่ผ้ รู ับบริ การ อยู่ในระดับปานกลาง
ทุ ก ด้ าน ซึ งอธิ บายได้ ว่ า การให้ การบริ การของ
โ ร ง พ ย า บ า ล กู ่ แ ก้ ว จัง หวัด อุ ด รธานี ไม่ ส ามารถ
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ต อ บ สน อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้รั บ บริ ก ารได้
อย่างเต็มที ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมัย บัวแก้ ว
(2548) ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อ
การให้ บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้ าพระยา
อภัย ภูเ บศร จัง หวัด ปราจี น บุรี ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการให้ การบริ การทาง
การแพทย์โดยภาพรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเชือถือได้
การตอบสนอง การสร้ างความเชือมัน ความเห็นอกเห็นใจ
อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
จิตลดา เทวีทิวารักษ์ (2549) ได้ ศกึ ษาคุณภาพการให้ บริ การ
ของสายการบิ น เอเชี ยน่า ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
คุ ณ ภาพการให้ บริ การของสายการบินเอเชี ยน่า
โดยภาพรวมและรายด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลก าร เ ปรี ย บเ ที ย บก า รใ ห้ บริ ก าร ข อ ง
โรงพยาบาลกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามข้ อมูล
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ ใช้ บริ การตรวจสุขภาพทีมีข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่ อ เดื อ น
ระดับการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล ทีแตกต่างกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพในการให้ บริ การของ
โรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน
ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ พัชรี อิมอาบ (2553)
ทําการศึกษาเรื อง คุณภาพการให้ บริ การตรวจสุขภาพ
ของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การ
ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการเปรี ยบเทียบ
คุณภาพการให้ บริ การตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว
ในทัศนะของผู้ใช้ บริ การ จําแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล
พบว่า ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารตรวจสุข ภาพที มี ข้ อ มูล ส่ว นบุค คล
แตกต่างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวมทั ง 5 ด้ าน
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับทรวงทิพย์ วงศ์พนั ธ์
(2541) ได้ ศกึ ษาคุณภาพบริ การตามความคาดหวังและ
การรับรู้ ของผู้รับบริ การในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐ

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผู้รับบริ การทีมี เพศ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือน
จํานวนครังทีมารับบริ การและเหตุจูงใจในการมารับบริ การ
ต่างกัน มีการรั บรู้ เกียวกับคุณภาพบริ การไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้ องกับ จุฑาไล ธรรมสัตย์ (2553) ได้ ศึกษา
คุ ณ ภาพการให้ บริ การของสห กรณ์ ออมทรั พ ย์
โรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ป ระสงค์ อุบ ลราชธานี จํ า กัด
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
รายได้ และระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาพรวมคุณภาพการให้ บริ การไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. โรงพยาบาลควรรั กษาและพัฒนาคุณภาพใน
การให้ บริ การด้ านการให้ ความมันใจ ด้ านการตอบสนอง
ลูกค้ า ด้ านความน่าเชื อถื อ ด้ านสภาพแวดล้ อ ม
และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ า อยู่ในระดับดีจนถึงดีมาก
ต่อไป เพราะทุกด้ านมีความสําคัญต่อการสร้ างความภักดี
ของผู้มารับบริ การทีมีตอ่ โรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลควรให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษใน
การพั ฒ นาด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ เพราะ จะทําให้ โรงพยาบาลรู้ ความต้ องการ
ทีแท้ จริ งของผู้มารับบริ การ ซึงจะใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรั บ
การกําหนดกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการบริ การให้
ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. โรงพยาบาลควรมีการกวดขันเรื องการแต่งกาย
ข อ ง พ นั ก ง า น ใ ห้ สะอาดและเรี ย บร้ อย มากยิ งขึ น
เพราะจะช่วยพัฒนาภาพลักษณะทีดีให้ แก่โรงพยาบาล
4. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ านความน่าเชือถือ
ผู้ใช้ บริ ก ารมีค วามคิ ดเห็น เกี ยวกับ มี จํา นวนแพทย์ /
พยาบาลและบุคลกรอืน ๆ เพียงพอต่อความต้ องการ
ตํากว่าข้ ออืน ดังนันโรงพยาบาลควรเพิมการประชาสัมพันธ์
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เกี ยวกับการให้ บริ ก ารด้ านต่าง ๆ หรื อ จั ด กิ จ กรร ม
เ พื อ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น ต่ อ สั ง ค ม ซึ งจะส่ง ผลทํ า ให้
โรงพยาบาลเป็ นทีรู้จกั ต่อสังคมมากขึน
5. จากผลการวิจยั พบว่า ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
ผู้ม ารั บ บริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ หน่ ว ยงานมี
อุปกรณ์การรักษาและความพร้ อมในการรักษาพยาบาลได้
ทันท่วงที ตํากว่าข้ ออืน ดังนันโรงพยาบาลควรตรวจสอบ
ขั นตอนในการให้ บริ การ รวมทังการจุดบริ การต่าง ๆ
ทีผู้ใช้ บริ การเข้ าไปรับบริ การว่ามีปัญหาทีใด เพือปรับปรุ ง
และแก้ ไขให้ ดีขนึ
6. จากผลการวิจัยพบว่า ด้ านการให้ ความมันใจ
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็น เกียวกับ เจ้ าหน้ าทีให้ บริ การ
ด้ วยความเต็มใจและกระตือรื อร้ น ตํากว่าข้ ออืน ดังนัน
โรงพยาบาลควรจัดฝึ กอบรม พนักงานในองค์กรในเรื อง
การพัฒนาบุคลิกภาพให้ มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
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7. จากผลการวิจัยพบว่า ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ า
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นเกียวกับการ เจ้ าหน้ าทีสนใจ
เอาใจใส่แ ละเต็ มใจที จะพูดคุยด้ วย และเจ้ าหน้ า ที มี
ความเห็ น อกเห็ น ใจในความเจ็ บ ป่ วยของคนไข้ ข อง
บุคลากรตํากว่าข้ ออืน ดั ง นั น โรงพย าบาล ควรให้
ความสํา คัญ กับ การรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ใช้ บริ ก าร
โดยจัดทําแบบสอบถาม และขอข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้
บริ การตามแผนกต่าง ๆ แล้ วนําความคิดเห็นนันไปใช้
ปรับปรุ งแกไขให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า
ต่อไป

ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยครั ง; ต่ อไป
1. ควรศึกษาการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริ การ
ของโรงพยาบาลกู่แก้ วจังหวัดอุดรธานี
2. ควรศึกษาคุณภาพการให้ บริ การของหน่วยงาน
อืน ๆ ทีมีการให้ บริ การทีเป็ นเลิศเพือนําผลการวิจยั มา
ปรับปรุงการบริ การ
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