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การวิ จัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค+ เพื่อศึ กษาความสัมพันธ+ร ะหว- างคุ ณภาพการใหKบ ริการกับความตั้งใจ
กลับมาใชKบริการซ้ําของผูKปOวยนอก ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง
กลุ-มตัวย-างที่ใชKในการวิจัยไดKแก-เจKาหนKาที่สํานักพระราชวัง ครอบครัว และนักท-องเที่ยวที่เขKารับบริการตรวจ
รักษา จํานวน 400 คน ใชKแบบสอบถามเปRนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขKอมูล และสถิติที่ใชKในการวิเคราะห+
ขKอมูลไดKแก- ค-าความถี่ ค-ารKอยละ ค-าเฉลี่ย ส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค-าที การทดสอบค-าเอฟ การวิเคราะห+
ความปรวนแปรทางเดียว การเปรียบเทียบค-าเฉลี่ยรายคู-และค-าความสัมพันธ+เพียร+สัน ผลการวิจัยพบว-า
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร+ ไดKแก- เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพและจํานวนครั้งที่
เคยเขKา รับบริการของผูK ปOว ยนอก ฝO ายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+ หลวง สํ านั กพระราชวั ง
มีความแตกต-างกัน อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปRนไปตามสมติฐานที่ตั้งไวK
2. ความสัมพันธ+ระหว-างคุณภาพการใหKบริการกับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ํา พบว-า การกลับมา
รับบริการซ้ํา และดKา นประชาสัมพั นธ+/บอกต-อ มี คุณภาพอยู-ในระดับปานกลาง ผูKปO วยนอกใหKความสําคั ญ
เกี่ยวกับคุณภาพดKานความเชื่อมั่นไวKวางใจ ดKานความน-าเชื่อถือไดK ดKานการเขKาใจและรูKจักผูKรับบริการ ซึ่งแพทย+
พยาบาล เจKาหนKาที่และผูKปOวยมีปฏิสัมพันธ+ที่ดีต-อกันส-งผลต-อการกลับมาใชKบริการซ้ําและประชาสัมพันธ+/บอกต-อ
ใหKบุคคลอื่นมารับบริการอีกดKวย
ดังนั้น จากผลการวิจัยองค+กรควรปรับปรุงอาคาร สถานที่ จัดหาอุป กรณ+ที่ทัน สมัย และจัดอบรม
เจKาหนKาที่ใหKมีความพรKอมทั้งร-างกายและจิตใจ ส-งผลใหKเกิดคุณภาพบริการที่ดี มีปฏิสัมพันธ+ที่เหมาะสมต-อกัน
ทําใหKผูKรับบริการเกิดความมั่นใจที่จะกลับมาใชKบริการซ้ําในอนาคตอย-างแน-นอน
คําสําคัญ คุณภาพการใหKบริการ, ความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ํา
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the relationship between the Service
Quality relating to Outpatient's Department Relation on Usage Service at Royal Medical Service,
Bureau of Royal Household.
Royal Medical Service, Bureau of Royal Household will use the sample group of the
medical healthcare officers including their family and 400 tourists who come to use the
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medical healthcare service by using the questionnaire to collect the information and
statistics to analyze the information such as the Value of Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation (S.D.), T-Test, F-Test, One – Way, Fisher's Least Significant Difference (LSD) and the
Value of Pierson Relationship. The research findings were as follow:
1. Demographic characteristics of sex, age, occupation, education level, status and amount
of time of the patients who ever come to use the service at The Royal Household and at
The Bureau of the Royal Household significance at the 0.05 level was in accordance with the
hypothesis.
2. The relationship between the service quality and patients’ intention to come back
to use the service again including to communicate about it to the other patients. Resulting
in the middle level and the patients have self-confidence not only the medical healthcare
service, but also the good relationship between the patients and the medical healthcare
officers as well. For this reason we observe that we have more patients come back to use
the medical healthcare service again including to communicate to the other patients too.
But for the low level quality, there are the substantial service and immediately response to
the patients.
So from the research result, Royal Medical Service, Bureau of Royal Household
should improve the location, places and provide a new model of medical devices including
train the medical healthcare officers to be ready both physical and mental. It will produce
the good service quality to each other, It will make the patients have a lot of selfconfidence and certainly come back to use the service again.
บทนํา
ตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด3 มาตรา 47 บัญญัติว-าบุคคลย-อม
มี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสม และไดK ม าตรฐาน ผูK ย ากไรK มี สิ ท ธิ ไ ดK รั บ การ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม-เสียค-าใชKจ-าย บุคคลย-อมมีสิทธิไดKรับการบริการ
สาธารณสุขจากรัฐ ซึ่งตKองเปRนไปอย-างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บุคคลย-อมมีสิทธิไดKรับการปกป{องและขจัด
โรคติดต-ออันตรายจากรัฐอย-างเหมาะสม โดยไม-เสียค-าใชKจ-าย และทันต-อเหตุการณ+
ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง เปRนหน-วยงานดKานการแพทย+
อยู-ภายใตK การกํ ากับ ดูแลของสํ านักพระราชวัง ปฏิ บัติหนK าที่ในงานพระราชพิ ธี งานพิธี ตรวจรักษาขK าราช
บริพาร ครอบครัว นักเรียนที่ศึกษาอยู-ในเขตพระบรมมหาราชวังตลอดจนนักท-องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต-า งประเทศที่เ ขK า มาเยี่ ย มชมวั ด พระศรี รัต นศาสดารามและพระบรมมหาราชวั ง แผนกผูK ปOว ยนอกจึ งเปR น
จุด เริ่มตK นของการใหK บ ริการ ถื อเปR น ความประทั บใจแรกของผูK ปO วยนอกที่ มีต-อองค+ กร มี ความคาดหวั งต- อ
คุณภาพการใหKบริการ ในป|จจุบันมีแพทย+ผูKเชี่ยวชาญในสาขาต-าง ๆ มาช-วยราชการทําใหKเกิดความตKองการใชK
บริการเพิ่มมากขึ้น ส-งผลกระทบทําใหKเกิดการทํางานที่ไม-คล-องตัว ผูKใหKบริการทํางานหนักเกินไป ผูKปOวยนอก
ตKองรอพบแพทย+นานขึ้น สรKางความไม-พึงพอใจต-อบริการ ภายหลังมีการปรับปรุงการใหKบริการในดKานต-าง ๆ
เช-น จัดใหKมีเจKาหนKาที่ป ระชาสัมพัน ธ+ คอยตอบขKอซักถาม จัด ทีม ฉุกเฉิน ออกรับ ผูKปOว ยเมื่อเกิด เหตุภ ายใน
พระบรมมหาราชวัง ดKานอาคารสถานที่จัดหาที่พักคอย บริการน้ําดื่ม น้ําหวาน อุปกรณ+การแพทย+อิเล็กทรอนิกส+
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และระบบคอมพิวเตอร+มาใชKเพื่อความสะดวก แม-นยําขึ้นแต-ยังมีขKอเสนอแนะต-อการใหKบริการของแผนกผูKปOวยนอก
ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง
ดั ง นั้ น ผูK วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาคุ ณ ภาพการใหK บ ริ ก ารในกลุ- ม ผูK ปO ว ยนอกเพื่ อ ที่ จ ะไดK ท ราบถึ ง
ประสิ ทธิ ภ าพของสถานพยาบาล ดK า นความเปR น รู ป ธรรมของบริ การ ดK า นความเชื่ อมั่ น ไวK ว างใจ ดK า นการ
ตอบสนองต-อผูKบริการทันที ดKานความน-าเชื่อถือไดK ดKานการเขKาใจและรูKจักผูKปOวยนอก และความสัมพันธ+กับ
ความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําของผูKปOวยนอกเพื่อนําผลของการศึกษามาเปRนแนวทางแกKไข ปรับปรุงจุดบกพร-องของ
การใหKบริการ ทําใหKเกิดการพัฒนาระบบงาน การวางแผนอย-างมีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดใหKผูKปOวยนอกกลับมา
รับบริการซ้ําและช-วยประชาสัมพันธ+/บอกต-ออย-างแน-นอน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร+ที่มีผลต-อความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําของผูKปOวยนอก
แผนกผูKปOวยนอก ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ+ระหว-างคุณภาพการใหKบริการกับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําของผูKปOวย
นอก แผนกผูKปOวยนอก ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง
สมมติฐานของงานวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร+ของผูKปOวยนอก ไดKแก- เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และจํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการที่ต-างกันมีความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําแตกต-างกัน
2. คุณภาพการใหKบริการมีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําของผูKปOวยนอก
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปR น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการใหK บ ริ ก ารแผนกผูK ปO ว ยนอก ฝO า ยแพทย+ ห ลวง
พระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง ตามรูปแบบของกรอบแนวคิดของคุณภาพบริการที่ใชK
วัดการรับรูKคุณภาพบริการของผูKปOวยนอก (Parasuraman et al. อKา งถึงใน อําไพ อภิสุน ทรางกูร , 2559)
โดยแบ-งออกเปRน 5 ดKาน ดังนี้ 1. ความเปRน รูป ธรรมของบริการ (tangibles) 2. ความเชื่อมั่นไวKวางใจไดK
(reliability) 3. การตอบสนองต-อผูKปOว ยนอกทัน ที (responsiveness) 4. ความน-าเชื่อถือไดK (assurance)
5. การเขKาใจและรูKจักผูKปOวยนอก (empathy) โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.ขอบเขตดานเนื้อหา ดKานเนื้อหาศึกษาประกอบดKวย ดังนี้
(1) ขKอมูลทั่วไปของผูKตอบแบบสอบถาม ไดKแก- เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, สถานภาพและ
จํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการของผูKปOวยนอก
(2) ความสัมพันธ+ระหว-างคุณภาพการใหKบริการกับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ํา ดKานการกลับมารับ
บริการซ้ํา และดKานการประชาสัมพันธ+/บอกต-อ
2. ขอบเขตดานประชากร โดยประชากรที่ใชKในการวิจัย คือ เจKาหนKาที่สํานักพระราชวัง ครอบครัว
นักเรียนวิทยาลัยในวังชาย นักเรียนวิทยาลัยในวังหญิง และนักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบที่เขKารับ
บริการตรวจรักษาในแผนกผูKปOวยนอกฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง
จํานวน 28,417 คน (ขKอมูลสถิติ แผนกผูKปOวยนอกฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานัก
พระราชวัง, 2561) โดยกําหนดขนาดกลุ-มตัวอย-างจากการคํานวณ เพื่อใหKไดKจํานวนบุคคลที่สามารถใหKขKอมูลที่
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น-าเชื่อถือไดKตามสูตรของ ทาโร ยามาเน Taro Yamane (1967) และไดKกลุ-มตัวอย-าง 400 คน เพื่อทําการศึกษาใน
ขKอมูลเชิงปริมาณตามแบบสอบถาม
3. ขอบเขตระยะเวลา ใชKระยะเวลาศึกษาระหว-างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย
1.1 ศึกษาคKนควKาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขKองในเรื่อง คุณภาพบริการจากหนังสือ ตํารา
เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวขKองนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชKในการวิจัยกําหนดนิยาม และใชKเปRนแนวทางใน
การสรKางแบบสอบถาม
1.2 สรK า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการใหK บ ริ ก ารแผนกผูK ปO ว ยนอก ฝO า ยแพทย+ ห ลวง
พระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว-าครอบคลุม
วัตถุประสงค+หรือไม- จากนั้นนําไปใหKอาจารย+ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา แลKวนํากลับมาปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของอาจารย+ที่ปรึกษา
1.3 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงเสร็จเรียบรKอยแลKวมาเสนอใหKอาจารย+ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตKอง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นนํามาวัดค-าดัชนีความสอดคลKองระหว-างขKอ
คําถามกับเนื้อหา
1.4 เพื่อใหKแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูKวิจัยไดKทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามในหาความน-าเชื่อถือ
(Reliability) ของแบบสอบถามนําแบบสอบถามไปทดลองใชK (Try - out) กับผูKปOวยนอก จํานวน 40 คน เพื่อหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค-าความเชื่อมั่นคุณภาพการใหKบริการแผนกผูKปOวยนอกทั้ง 5 ดKาน ไดKแก- 1) ดKานความเปRน
รูปธรรมของบริการ เท-ากับ 0.866 2) ดKานความเชื่อมั่นไวKวางใจ เท-ากับ 0.807 3) ดKานการตอบสนองต-อผูK
บริการทันที เท-ากับ 0.831 4) ดKานความน-าเชื่อถือไดK เท-ากับ 0.853 5) ดKานการเขKาใจและรูKจักผูKรับบริการ
เท-ากับ 0.840
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชK ใ นการศึ ก ษา คุ ณ ภาพการใหK บ ริ ก ารแผนกผูK ปO ว ยนอก ฝO า ยแพทย+ ห ลวง
พระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง โดยแหล-งขKอมูลที่ใชKในการศึกษามาจาก 2 กลุ-ม คือ
1. ขKอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดKจากกลุ-มตัวอย-าง ผูKเขKารับบริการที่แผนกผูKปOวยนอก ฝOายแพทย+หลวง
พระบรมมหาราชวัง ใชKเวลาในการเก็บขKอมูลในช-วงเวลาราชการ ตั้งแต-เวลา 8.30 น. – 15.30 น. จํานวน 400 ชุด
2. ขKอมูลทุติยภูมิ (Secondary) ไดKจากการศึกษาคKนควKารวบรวมขKอมูลจากเอกสารต-าง ๆ ที่เกี่ยวขKอง
เช- น งานวิ จัย วิ ทยานิ พนธ+ ของผูK วิ จัย ท- า นอื่ น ที่ไดK ศึกษาไวKก-อนแลK ว รวมถึ งขK อมู ลทางราชการที่ เ กี่ ย วขK อง
วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ+ต-างๆ โดยนํามาตรวจสอบความสมบูรณ+ของขKอมูล และวิเคราะห+ขKอมูลโดยใชKโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร+
3. การวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดKเรียบรKอยแลKว ผูKวิจัยไดKนําแบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขKอมูล (Editing) ผูKวิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ+ของการตอบแบบสอบถาม ทําการ
แยกแบบสอบถามที่ไม-สมบูรณ+ออก และคัดแยกฉบับที่มีป|ญหาออก
2. นําแบบสอบถามที่ถูกตKองเรียบรKอยแลKวมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขKอมูลดKวยคอมพิวเตอร+ โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมอื่น ๆ
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สถิติที่ใชKในการวิเคราะห+ขKอมูล โดยนําแบบสอบถามมาตรวจนับใหKคะแนนตามเกณฑ+ที่กําหนดไวK และ
นําค-าที่ไดKมาประมวลผลขKอมูลทางสถิติโดยใชKโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (โปรแกรม SPSS for Window
Version 18) โดยมีขั้นตอนในการประมวลผลดังนี้ (ราตรีรัตน+ ทองรูปสวัสดิ์, 2553 หนKา 55)
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใชKในการทดสอบกลุ-มตัวอย-าง ดังนี้
1.1 ค-าความถี่ (Frequency) และค-ารKอยละ (Percentage) ใชKสําหรับวิเคราะห+ขKอมูลจาก
แบบสอบถามส- ว นที่ 1 ขK อ มู ล ทั่ ว ไปของผูK ต อบแบบสอบถาม ไดK แก- เพศ, อายุ , อาชี พ, ระดั บ การศึ ก ษา,
สถานภาพ, และจํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการ
1.2 ค-าเฉลี่ย (Mean) และส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชKสําหรับวิเคราะห+ขKอมูลจากแบบสอบถาม
ส-วนที่ 2 คุณภาพการใหKบริการแผนกผูKปOวยนอก ส-วนที่ 3 การตั้งใจกลับมารับบริการซ้ําและการประชาสั ม พั น ธ+ /
บอกต- อ
2. สถิติอนุมาน (Inference Statistic) สถิติที่ใชKในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 สมมติฐานขKอที่ 1 ขKอมูลส-วนบุคคลที่ต-างกันมีความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําของผูKปOวยนอกแตกต-าง
กัน โดยใชKสถิติวิเคราะห+ค-าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบค-าเฉลี่ยของกลุ-มตัวอย-าง 2 กลุ-มที่เปRนอิสระต-อกัน
ไดKแก- เพศ และทดสอบสมมติฐานโดยใชKสถิติวิเคราะห+ค-าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห+ความปรวนแปรทาง
เดียว (One – way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบค-าเฉลี่ยของกลุ-มตัวอย-างมากกว-า 2 กลุ-ม ไดKแกอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพและจํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการ ถKาหากว-าผลการทดสอบมีความ
แตกต-างอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติแลKวจะตKองทําการทดสอบเปRนรายคู-ต-อไปเพื่อดูว-ามีคู-ใดบKางที่แตกต-างกันโดย
วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
2.2 สมมติฐานขKอที่ 2 คุณภาพการใหKบริการมีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําของผูKปOวย
นอก โดยใชKสถิติวิเคราะห+สหสัมพันธ+อย-างง-ายของเพียร+สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบความสัมพันธ+ของตัวแปร 2 ตัวที่เปRนอิสระต-อกัน เพื่อหาค-าความสัมพันธ+ระหว-าง
คุณภาพการใหKบริการกับความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําของผูKปOวยนอก โดยค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ+จะมีค-าระหว-าง
-1 <r<1 (กัลยา วานิชย+บัญชา, 2546, หนKา 351)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห+ เรื่อง คุณภาพการใหKบริการที่มีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลั บ มาใชK บ ริ ก ารซ้ํา ของ
ผูK ปO ว ยนอก ฝO า ยแพทย+ ห ลวงพระบรมมหาราชวั ง กองแพทย+ ห ลวง สํานักพระราชวัง ดังนี้
ส-วนที่ 1 ผลการวิเคราะห+ขKอมูลเชิงพรรณา ไดKแก1. การวิเคราะห+ขKอมูลส-วนบุคคลของผูKตอบแบบสอบถาม ไดKแก- เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพและจํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการของผูKปOวยนอก ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง
จากการศึกษาพบว- า ผูK ตอบแบบสอบถามส-วนใหญ-เปR นเพศหญิง จํา นวน 221 คน คิด เปR นรKอยละ
52.75 โดยส-วนใหญ-มีอายุ 36 – 45 ป‡ จํานวน 116 คน คิดเปR นรKอยละ 29.00 ส- วนมากประกอบอาชีพรั บ
ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ จํ า นวน 216 คน คิ ด เปR น รK อยละ 54.00 มี ร ะดั บ การศึ กษามากที่ สุ ด คื อ ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 160 คน คิดเปRนรKอยละ 40.00 สถานภาพส-วนใหญ-โ สด จํานวน 202 คน คิดเปR นรKอยละ 50.50
ส-วนมากเคยเขKารับบริการมากที่สุด 7 ครั้งขึ้นไป มีจํานวน 162 คน คิดเปRนรKอยละ 40.50
2. การวิเคราะห+ขKอมูลคุณภาพการใหKบริการที่มีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําของผูKปOวยนอก
ฝOา ยแพทย+ห ลวงพระบรมมหาราชวัง ไดKแ ก- ดKานความเปRนรูปธรรมของบริการ ดKานความเชื่อมั่นไวKวางใจ
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ดKานการตอบสนองต-อผูKรับบริการทัน ที ดKา นความน-า เชื่อ ถือ ไดK และดKา นการเขKา ใจและรูKจัก ผูKรับ บริก าร
โดยพิจารณาเปRนรายดKานดังนี้
ดKานความเปRนรูปธรรมของบริการ พบว-า ผูKปOวยนอกมีการรับรูKในคุณภาพการใหKบริการ ดKานความเปRน
รู ป ธรร ม ของบริ ก าร โดยรวม อยู- ใ นระดั บ ม าก เมื่ อมี การพิ จารณาเปR นรายขK อพบว- ามี ค- าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด
คือ เจKา หนKาที่มีอัธยาศัยไมตรี ใหKการตK อนรับดKวยใบหนKายิ้ม แยKม กล-าวทัก ทายผูKมารั บบริการ (ค-าเฉลี่ย4.21)
รองลงมาไดK แก- ความสะอาดภายในแผนก (ค- า เฉลี่ ย 4.09) อุป กรณ+ เครื่ องมือทางการแพทย+ พรK อมใชK งาน
(ค-าเฉลี่ย3.89) และลําดับสุดทKาย คือ จํานวนหKองตรวจ ที่พักรอตรวจมีเพียงพอต-อการใหKบริการ (ค-าเฉลี่ย3.85)
ตามลําดับ
ดKานความเชื่อมั่นไวKวางใจไดK พบว-า ผูKปOวยนอกมีการรับรูKในคุณภาพการใหK บริการ ดKานความเชื่อมั่น
ไวKวางใจ โดยรวมอยู-ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาเปRนรายขKอพบว-ามีค-าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจKาหนKาที่เรียกชื่อ
ผูKรับบริการไดKถูกตKอง (ค-าเฉลี่ย4.29) เจKาหนKาที่มีความพรKอมในการใหKคําแนะนําและบริการแก-ผูKรับบริการ
(ค-าเฉลี่ย4.13) เจKาหนKาที่ใหKบริการและช-วยเหลือผูKรับบริการอย-างรวดเร็วและถูกตKอง (ค-าเฉลี่ย4.12) และ
ลํา ดับ สุด ทKา ย คื อ มีการตรวจสอบเมื่อผูKรั บ บริ การมี การผิด นัด เช- น การโทรศั พท+ แจK งใหK มาเจาะเลือดเมื่ อ
ผูKรับบริการลืมวันนัดหมาย (ค-าเฉลี่ย3.89) ตามลําดับ
ดKานการตอบสนองต-อผูKรับบริการทันที พบว-า ผูKปOวยนอกมีการรับรูKในคุณภาพการใหK บริการ ดKานการ
ตอบสนองต-อผูKรับบริการทันที โดยรวมอยู-ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาเปRนรายขKอพบว-ามีค-าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ขั้นตอนในการใหKบริการชัดเจน ไม-ซับซKอน (ค-าเฉลี่ย4.08) ระยะเวลาที่รอรับบริการเปRนที่ยอมรับไดK (ค-าเฉลี่ย
3.93) การใหKบริการในทุกๆ ดKานเปRนไปอย-างรวดเร็ว (ค-าเฉลี่ย3.88) และลําดับสุดทKาย คือ มีบุคลากรที่
ใหKบริการอย-างเพียงพอ (ค-าเฉลี่ย3.76) ตามลําดับ
ดKานความน-าเชื่อถือไดK พบว-า ผูKปOวยนอกมีการรับรูKในคุณภาพการใหK บริการ ดKานความน-าเชื่อถือไดK
โดยรวมอยู-ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาเปRนรายขKอพบว-ามีค-าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การขอใบรับรองแพทย+มีความ
ถูกตKอง ชัดเจน (ค-าเฉลี่ย4.26) ความสม่ําเสมอต-อเนื่องในการติดตามผลการรักษาของแพทย+ที่ใหKการรักษา
(ค-าเฉลี่ย4.16) การตรวจรักษามีความสะดวก รวดเร็ว (ค-า เฉลี่ย4.13) และลําดับ สุดทKาย คือ มีแพทย+
ผูKเชี่ยวชาญเฉพาะทางใหKการตรวจรักษา (ค-าเฉลี่ย4.00) ตามลําดับ
ดKานการเขKาใจและรูKจักผูKรับบริการ พบว-า ผูKปOวยนอกมีการรับรูKในคุณภาพการใหKบริการ ดKานการ
เขKาใจและรูKจักผูKรับบริการ โดยรวมอยู-ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาเปRนรายขKอพบว-ามีค-าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
แพทย+ และพยาบาล เต็มใจตอบขKอซักถาม (ค-าเฉลี่ย4.21) ผูKรับบริการมั่นใจไดKว-าปลอดภัยจากโรคแทรกซKอน
ต-างๆ ขณะเขKารับบริการ (ค-าเฉลี่ย4.15) ทางสถานพยาบาลใหKความสําคัญแก-ผูKรับบริการ (ค-าเฉลี่ย4.00) และ
ลําดับสุดทKาย คือ ใหKบริการอย-างเสมอภาค (ค-าเฉลี่ย3.89) ตามลําดับ
3.
การวิ เ คราะห+ ขK อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความตั้ ง ใจกลั บ มาใชK ซ้ํ า ของผูK ปO ว ยนอก ฝO า ยแพทย+ ห ลวง
พระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง จากการศึกษา พบว-า ผูKปOวยนอกมีความตั้งใจกลับมาใชK
บริการซ้ํา อยู-ในระดับมากที่สุด คือ การกลับมารับบริการซ้ํา (ค-าเฉลี่ย4.38) และการประชาสัมพันธ+/บอกต-อ
(ค-าเฉลี่ย4.31) ตามลําดับ
ส-วนที่ 2 ผลการวิเคราะห+ขKอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดKแกสมมติฐานขKอที่ 1 ผูKปOวยนอกที่มีขKอมูลส-วนบุคคลต-างกันมีความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําแตกต-างกัน
สมมติฐานขKอที่ 1.1 ผูKปOวยนอกที่มีเพศต-างกัน มีการกลับมารับบริการซ้ํา และการประชาสัมพันธ+/บอก
ต-อ ไม-แตกต-างกัน ซึ่งไม-เปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK
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สมมติฐานขKอที่ 1.2 ผูKปOวยนอกที่มีอายุต-างกัน มีการกลับมารับบริการซ้ํา และการประชาสัมพันธ+/บอก
ต-อ แตกต-างกัน อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK
สมมติฐานขKอที่ 1.3 ผูKปOวยนอกที่มีอาชีพต-างกัน มีการกลับมารับบริการซ้ํา และการประชาสัมพันธ+/
บอกต-อ แตกต-างกัน อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK
สมมติฐ านขKอที่ 1.4 ผูKปO วยนอกที่มีระดับ การศึกษาต-า งกั น มีการกลับ มารับ บริการซ้ํา และการ
ประชาสัมพันธ+/บอกต-อ ไม-แตกต-างกัน ซึ่งไม-เปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK
สมมติฐานขKอที่ 1.5 ผูKปOวยนอกที่มีสถานภาพต-างกันต-างกัน มีการกลับมารับบริการซ้ํา แตกต-างกัน
อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK ส-วนดKานการประชาสัมพันธ+/บอกต-อ
ไม-แตกต-างกัน ซึ่งไม-เปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK
สมมติฐานขKอที่ 1.6 ผูKปOวยนอกที่มีจํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการต-างกัน มีการกลับมารับบริการซ้ํา
และการประชาสัมพันธ+/บอกต-อ แตกต-างกัน อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK
สมมติฐานขKอที่ 2 คุณ ภาพการใหKบ ริการมีความสัม พัน ธ+กับ ความตั้ง ใจกลับ มาใชKบ ริก ารซ้ํา ของ
ผูKปOวยนอก
สมมติฐานขKอที่ 2.1 คุณภาพการใหKบริการมีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําของผูKปOวย
นอก ดKานท-านจะกลับมารับบริการซ้ําในครั้งต-อไป พบว-า คุณภาพการใหKบริการกับความตั้งใจกลับมาใชKซ้ํา ดKานการ
กลับมารับบริการซ้ําในครั้งต-อไปมีความสัมพันธ+กัน อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ+
เปRนไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานขKอที่ 2.2 คุณภาพการใหKบริการมีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําของผูKปOวย
นอก ดKานท-านจะประชาสัมพันธ+/ บอกต-อ พบว-า คุณภาพการใหKบริการกับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ํา
ดKานท-านจะประชาสั มพั นธ+/ บอกต- อมีความสัมพันธ+ กัน อย- างมี นัย สําคั ญทางสถิติที่ระดั บ .01 และมี
ความสัมพันธ+เปRนไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง คุณ ภาพการใหKบ ริก ารที่มีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําของ
ผูKปOวยนอก ฝOายแพทย+หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย+หลวง สํานักพระราชวัง พบว-า
1. ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร+ ข องผูK ต อบแบบสอบถาม ไดK แ ก- ขK อ มู ล ส- ว นบุ ค คลของผูK ต อบ
แบบสอบถาม ไดKแก- อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และจํานวนครั้งที่เคยเขKารับบริการ มีแตกต-างกัน
อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปRนไปตามสมติฐานที่ตั้งไวK
สอดคลKองกับทฤษฎีของลักษณะทางประชากรศาสตร+ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน+ (2550, หนKา 41) กล-าว
ว-า ลักษณะทางประชากรศาสตร+ ประกอบดKวย อายุ เพศ รายไดK การศึกษา เปRนเกณฑ+ที่นิยมใชKในการแบ-งส-วน
ตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร+เปRนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดKของประชากรที่ช-วยกําหนดตลาด
เป{าหมาย รวมทั้งง-ายต-อการวัดมากกว-าตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรดKานทางประชากรศาสตร+ที่สําคัญ และคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร+ต-างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต-างกัน
2. คุณภาพการใหKบริการมีความสัมพันธ+กับความตั้งใจกลับมาใชKซ้ําของผูKปOวยนอกดKานการกลับมารับ
บริการซ้ําในครั้งต-อไปของแผนกผูKปOวยนอก และดKานท-านจะประชาสัมพันธ+/บอกต-อใหKผูKอื่นมาใชKบริการ
มีความสัมพันธ+อยู-ในระดับปานกลาง ไดKแก- ดKานความเชื่อมั่นไวKวางใจ ดKานความน-าเชื่อถือไดK และดKานการ
เขKาใจและรูKจักผูKรับบริการ ในส-วนของความสัมพันธ+ระดับค-อนขKางต่ํา ไดKแก- ดKานความเปRนรูปธรรมของบริการ
และดKานการตอบสนองต-อผูKบริการทันที และมีความสัมพันธ+ไปในทิศทางเดียวกัน
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สอดคลKองกับวิจัยของ วัชรพล ทองหอม (2552) ไดKศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูKมา
ใชKบริการที่มีต-อการบริหารจัดการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว-า การใหKบริการโดยภาพ
รวมอยู-ในระดับปานกลาง ในดKานสถานที่ ดKานเจKาหนKาที่ผูKใหKบริการ และดKานคุณภาพการใหKบริการ ส-วนดKาน
การรักษาพยาบาลและดKานเครื่องมือ/เครื่องใชK อยู-ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห+เพื่อเปรียบเทียบความแตกต-าง
ระหว-างป|จจัยส-วนบุคคลกับความพึงพอใจของผูKใชKบริการ พบว-าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดK
ต-อเดือน มีระดับความพึงพอใจที่แตกต-างกัน และผูKมาใชKบริการที่มีเหตุผลที่เลือกใชKบริการ ความถี่ในการใชK
บริการ ประเภทการใชKบริการ การชําระค-ารักษาพยาบาลและช-วงมาใชKบริการต-างกันมีระดับความพึงพอใจที่
แตกต-างกัน อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
ขอเสนอแนะ
จัดใหKมีการประชาสัมพันธ+ในเรื่องของสุขภาพ โรคภัยใกลKตัว มีการอบรมการกูKชีพ (CPR) แก-เจKาหนKาที่
ในสํานักพระราชวังและไกด+นําเที่ยวอย-างสม่ําเสมอเพื่อช-วยปฐมพยาบาลผูKปOวยฉุกเฉินก-อนนําส-งรพ. ดังนั้น
เจKาหนKาที่ทุกท-านตKองใหKความใส-ใจ เอาใจใส- รูKจักฝˆกฝนพัฒนาตนเองอยู-เสมอ เพื่อพรKอมต-อการใหKบริการ ยังมี
ป|จจัยที่เกี่ยวขKองอีก เช-น อัตราค-าบริการในการรักษา อุปกรณ+ทางการแพทย+ที่ครบครัน เปRนตKน ป|จจัยเหล-านี้ส-งผล
ใหKสถานพยาบาลมีการวางแผน กําหนดขั้นตอนในการรักษา และยังเปRนประโยชน+ในการแกKไขป|ญหา การจัด
ความสําคัญ พรKอมทั้งมีการปรับปรุงการบริการในดKานที่บกพร-อง เกิดการพัฒนาในสถานพยาบาล เพื่อสรKาง
ความน-าเชื่อถือ ทําใหKเกิดคุณภาพการใหKบริการที่ดีเกิดความตั้งใจกลับมาใชKบริการซ้ําในอนาคตอย-างแน-นอน
เอกสารอางอิง
จิ ต ติ ม า ธี ร พั น ธุ+ เ สถี ย ร. (2549). การศึ ก ษาคุ ณ ภาพบริ ก ารแผนกผู ป% วยนอก โรงพยาบาล บานแพว
(องคการมหาชน) สาขาพรอมมิตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จิราพร คุปต+คณากร. (2546). ความคาดหวังของผูป%วยนอกตKอบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล ตากสิน จันทบุรี.
ป|ญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานโยบายสาธารณะ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
นวลลักขณ+ บุษบง. (2541). ตัวประกอบคุณภาพบริการในแผนกผูป%วยนอกตามความคาดหวังของผูป%วยนอก
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ+พยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล, จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
รตนพร บุริประเสริฐ. (2550). คุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชนแหKงหนึ่ง: กรณีศึกษาผูป%วยนอก
นรีเวชกรรม. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิชชุ พงษ+หัสบรรณ+. (2555). ความคิดเห็นของผูรับบริการตKอคุณภาพบริการแผนกผูป%วยนอกโรงพยาบาล
ขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. สาขาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิ ริ พ ร เจริ ญ ศรี วิ ริ ย ะกุ ล . (2554). คุ ณ ภาพการใหบริ ก ารโรงพยาบาลทั่ ว ไปของรั ฐบาลในเขตจั ง หวั ด
ปทุมธานี. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุภาวดี เกตุแกKว. (2543). คุณภาพบริการตามการรับรูของผูป%วยนอกโรงพยาบาลทKาปลา จังหวัดอุตรดิตถ.
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม-.
อําไพ อภิสุนทรางกูร. (2559). ป`จจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูคุณภาพบริการพยาบาลของผูป%วยนอกโรงพยาบาล
เอกชนแหKงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, มหาวิทยาลัยบูรพา.
อุ บ ล หนู ป ระเสริ ฐ . (2551). ความคิ ด เห็ น ของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ตK อ คุ ณ ภาพบริ ก ารแผนกผู ป% ว ยนอก
โรงพยาบาลบานบึง. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา
323

