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วนัเพญ็  ศภุตระกลู1*, อภญิญา ศกัดาศโิรรตัน2 , ดรชุา รตันดํารงอกัษร3

1,2,3หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ (การเปนผูประกอบการ) คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน 
เลขที่ 120  ถนนมหิดล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50100 

บทคัดยอ 

  การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม           

มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครพิงค 

จังหวัดเชียงใหม  และ 2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

นครพิงค จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม ไดแก                     

1) ผูรับบริการท่ีมาใชบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน          

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                      

2) ผูมสีวนเก่ียวของจากหนวยงานภาครัฐดานโรงพยาบาล จาํนวน 2 ราย  เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชการสัมภาษาณ

เชงิลึก วเิคราะหขอมูลโดยจดักลุมขอมลู ตรวจสอบความถกูตอง ความครบถวนของขอมูลทีร่วบรวมมาทัง้หมด 

เรยีบเรยีงขอมลูจัดลาํดบัตามเน้ือหาท่ีตองการศึกษา ผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของแลวสงัเคราะห 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม

  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของความคาดหวังและการรับรูในการไดรับบริการผูใชบริการท่ีมีตอ  

โรงพยาบาลนครพิงคดังน้ี ดานความเช่ือถือและไววางใจตอการใหบริการอยูในระดับดีมากเกือบทุกดาน  

ยกเวนเพียงเรื่องความรูสึกมั่นใจและปลอดภัยเมื่อมารับบริการซ่ึงมีระดับความคาดหวังอยูในระดับสูง                    

แตคุณภาพที่รับรูจริงอยูในระดับปานกลาง ดานลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสได พบวาสวนใหญ

มีความคาดหวังและการรับรูที่สอดคลองกัน ยกเวนเรื่องสภาพแวดลอม สถานที่ตาง ๆ สะอาด เปนระเบียบ 

และการมีปายบอกจุดบริการ การแนะนําขั้นตอนการใหบริการชัดเจน ซึ่งมีความคาดหวังอยูในระดับสูง          

แตการรับรูอยูในระดับปานกลางซ่ึงไมสอดคลองกัน   ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ พบวา   
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มีความสอดคลองกันระหวางความคาดหวัง และการรับรูการบริการทุกดาน  ดานความตองการตอบสนอง  

การใหบรกิาร พบวามเีพียงดานเดียวท่ีมคีวามสอดคลองกันระหวางความคาดหวัง และการรบัรูในการรับบริการ 

คือ ดานแพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดีทําใหผูรับบริการมีความม่ันใจ เช่ือมั่นตอการรับบริการ         

สวนในดานทีไ่มสอดคลองกนัโดยคุณภาพท่ีคาดหวังนัน้อยูในระดบัมาก แตคณุภาพท่ีรบัรูจรงิ อยูในระดบันอย 

ไดแก ระยะเวลาการรอคอยในการรบัการรกัษาและการใหบรกิารตรงเวลาของแพทย พยาบาลและเจาหนาที่  

สวนดานคุณภาพที่คาดหวังนั้นอยูในระดับมากแตคุณภาพท่ีรับรูจริง อยูในระดับปานกลาง คือ ความยินดี 

ความกระตือรือรนในการใหบริการอยางสม่ําเสมอและการตอบสนองตอคํารองขอความตองการของ                

ผูรับบริการอยางรวดเร็วของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่   

คําสําคัญ
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ   โรงพยาบาลนครพิงค   จังหวัดเชียงใหม

Abstract   
  Research on the quality of hospital services Nakornping. Chiangmai Province has the      

following objectives: 1) to study the expectations and perceptions of service quality Nakornping 

Hospital, Chiangmai Province and 2) to find ways to improve the quality of services, outpatient 

hospital Nakornping, Chiangmai Province. The quantitative and qualitative research                                   

The  representative samples were divided into two groups: 1) 400 patients who come to the outpatient 

department of the hospital Nakornping, Chiang Mai, the data collecting method was a questionnaire. 

Data were analyzed using mean and standard deviations 2) 2 stakeholders from government        

involvement in hospitals, the data were collected using an in depth interview. Data were analyzed 

by grouping data Check the accuracy Completeness of all data collected. Data compiled in order 

to study the content. Combined with the concepts involved and synthesis. To find ways to improve 

the quality of hospital services Nakornping, Chiangmai Province.

  The research found that; the overview of expectations and recognition of the service has 

been provided to the hospital Nakornping follows. Reliability and trust towards the service is very 

good. Almost every subject except Feel confident and safe when receiving services. The expectation 

levels are high. But the quality is actually perceived moderate. Physical / Appearance exposure 

have been found. Most expectations and recognize a corresponding exception environment 

places clean and tidy. And signs the service. The recommended procedure providing clear.            

The expectations were high, but awareness is moderate. Dissonant Understanding and sympathetic 

service that is consistent between the expectations. And recognition of all the services. Its response 
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provided that there is only one side of a consensus between the expectations. And recognition of 

the medical care is provided officials with a good attitude. Giving clients the confidence to get it. 

In the area that is not consistent with the expected quality is high. But the quality perceived reality 

in less including the period of waiting to receive treatment. And timeliness of services provided by 

doctors, nurses and staff. The quality expectations are high. But the quality perceived reality in 

moderate enthusiasm is pleased to provide consistently. And responding to requests quickly      

service the needs of physicians, nurses and staff.

  

Keywords
  Quality Service Development, Nakhonping  Hospital,  Chiang Mai  Province

บทนํา
  คณุภาพของบริการและการดูแลรักษาพยาบาลเปนหวัใจสาํคญัของระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

ซึ่งผูรับบริการปรารถนาท่ีจะไดรับบริการที่ดี (จรัส สุวรรณเวลา, 2549 ; จิรุตม ศรีรัตนบัลล, 2550) ปจจุบัน

ผูรบับริการจํานวนมากกาํลงัเผชิญกบัปญหาคณุภาพของการใหบริการสุขภาพ ไมวาจะเปนสิทธผิูปวย มาตรฐาน

และจริยธรรมวิชาชีพ โรงพยาบาลซ่ึงเปนสวนหน่ึงของระบบบริการสุขภาพท่ีมีความสําคัญ มีความจําเปน

อยางยิ่งในการตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม จึงเกิดกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ                   

โรงพยาบาลข้ึนเพ่ือใหเกิดการปรบัปรงุไปสูบรกิารทีม่คีณุภาพ (อนวุฒัน  ศภุชตุกิลุ, 2550 ; แอนโธนี  เวจเมคเกอร, 

2542) โดยโรงพยาบาลตาง ๆ เรงพัฒนาปรับปรุงศักยภาพเพื่อใหสามารถรองรับการดูแลผูเขาใชบริการ           

ไดเปนอยางดแีละมปีระสทิธภิาพ  ซึง่ในดานการบรหิารจดัการ ไดมกีารนาํระบบประกนัคณุภาพตางๆ เขามา

ใชเพื่อสรางความนาเชื่อถือและใหมาตรฐานของการบริการมีคุณภาพสูงสุด Torres (2004) กลาววา                  

โรงพยาบาลมีความแตกตางจากธุรกิจอ่ืน  ผูเช่ียวชาญทางดานสุขภาพตางก็ตองพ่ึงพาและรวมมือใน              

การบริการเพื่อสรางประสิทธิภาพในการรักษาแกมนุษย การปรับปรุงคุณภาพสามารถเปนเครื่องมือใน             

การทําใหบรรลวุตัถปุระสงคได  ซ่ึงตองอาศัยโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการระบบบริการทางดานสขุภาพ

ใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10 ที่เนนการบริการสุขภาพเพ่ือสรางเสริม  

สุขภาพและเขาถึงประชาชนมากที่สุด ดังนั้นองคกรท่ีดูแลสุขภาพจึงตองมีการบริหารจัดการในระบบบริการ

สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด                 

เพื่อใหผูรับบริการมีความปลอดภัย

  โรงพยาบาลรัฐบาลเปนองคกรดานการบริการที่ใหบริการกับประชาชนสวนใหญในประเทศไทย       

จากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา  เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวา  “แบบจําลอง 

SERVQUAL”  ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในงานดานการบริการ โดยมีการใชเคร่ืองมือ SERVQUAL                

เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในตางประเทศ  อยางไรก็ตามการประเมินคุณภาพ                     
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โรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทยโดยใชเครื่องมือดังกลาวยังมีอยูจํากัด ทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงคไดมี          

การพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่องเชนกันโดยนําเครื่องมือการบริหารจัดการเขามาประยุกตใชเพื่อ           

ยกระดับคณุภาพการรักษาพยาบาล การบริการ และการบริหารจัดการท้ังระบบ ในสวนการใหบริการดานสขุภาพ

แกประชาชน

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality) สําหรับกําหนดเปาหมายหรือ

ทศิทางการสรางการบริการทีม่คีณุภาพท่ีเรยีกวา “SERVQUAL” ของ Parasuraman ซึง่ระบดุานทีส่าํคญัตาง ๆ 

ทีก่อใหเกดิผลรวมในการรับรูของผูรบับรกิารวาเปนการบริการทีม่คีณุภาพไว  5 ดาน เรียกวา RATER ประกอบดวย  

ดานความนาเชือ่ถอืหรอืไววางใจได (Reliability) ดานการใหความมัน่ใจ (Assurance ดานความเปนรูปธรรม

ของบริการ (Tangibles) ดานการเขาใจการรับรู ความตองการของผูรับบริการ (Empathy)  และ                             

ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) Ziethaml, Parasuraman & Berry (1990) มาเปน

แนวทางในการศกึษาเรือ่ง “แนวทางการพฒันาคณุภาพการบรกิารของโรงพยาบาลนครพงิค จงัหวดัเชยีงใหม”

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครพิงค 

จังหวัดเชียงใหม

  2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครพิงค  

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง  แบงเปน 2 กลุม ไดแกผูรับบริการ คือ ผูรับบริการที่มาใชบริการแผนกผูปวยนอกของ

โรงพยาบาลนครพงิค จงัหวดัเชยีงใหม โดยผูวจิยัไดมกีารกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสาํเรจ็รูป

ของ (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) โดยกําหนดความเชื่อม่ัน 95%                  

ความผิดพลาดไมเกิน 0.5% กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย และ (2)  ผูมีสวนเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ

ดานโรงพยาบาล เปนผู ใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับปจจัยดานคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล                  

โดยใชวธิกีารเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จาํนวน 2 ราย คอื ผูอาํนวยการโรงพยาบาลนครพิงค รองผูอาํนวยการ

ดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม

คุณภาพการบริการ สําหรับผูรับบริการโรงพยาบาลนครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูล

สวนบุคคล ตามลําดับ ซึ่งเปนคําถามแบบใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ขอ  สวนที่  2                 

ความคาดหวัง และคาดหวังและการรับรู คุณภาพการบริการแผนกผู ปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค              

จังหวัดเชียงใหม เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบมาตรฐาน

วัดของลิเคิรธ (Likert Scale)  คือ  ความคาดหวังและการรับรูมากท่ีสุด  ความคาดหวังและการรับรูมาก        
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ความคาดหวังและ การรับรูปานกลาง ความคาดหวังและการรับรูนอย  และความคาดหวังและการรับรู         

นอยที่สุด  โดยมีเกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉลี่ยของชวงคะแนน คือความคาดหวังและการรับรู  

มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน   ความคาดหวังและการรับรูมาก เทากับ 4 คะแนน ความคาดหวังและการรับรู

ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน   ความคาดหวังและการรับรูนอย เทากับ 2 คะแนน   และความคาดหวังและ   

การรบัรูนอยทีส่ดุ เทากบั 1 คะแนน  สวนท่ี 3 แบบสอบถามคุณภาพการบริการ ดานความพึงพอใจในภาพรวม        

จากการใชบริการของโรงพยาบาลโดยใหเลือกตอบเพียงขอเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบ ซึ่งมีให     

เลือก 5 ระดับ  สวนที่ 4 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนลงในชองวางที่กําหนดหรือ ผูสัมภาษณเขียน

คําตอบลงในชองวางตามที่ผูตอบแบบสอบถามบอก และ 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบก่ึงมีโครงสราง    

สําหรับผูมีสวนเก่ียวของจากหนวยงานภาครัฐดานโรงพยาบาล โดยเก็บขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับแนวทาง      

การพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

         เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังน้ี  1) ผูรับบริการ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการนํา

แบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง โดยผูวิจัยอํานวยความสะดวกใหกลุมผูตอบดวยการต้ังจุด

ตอบแบบสอบถามบริเวณใกลเคียงกับแผนกที่ใหบริการ 2) ผู มีสวนเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ                     

ดานโรงพยาบาล ผูวิจัยไดนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ โดยจัดสงประเด็นในการสัมภาษณ และหนังสือรับรอง

จากมหาวิทยาลัยแกผูใหขอมูลไดเตรียมพรอมในการตอบกอนลวงหนา  

  4. การวิเคราะหขอมูล

   การวเิคราะหขอมลู  2 สวน คอื 1) ขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามปลายปด วเิคราะหโดยใชคาเฉลีย่ 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คําถามปลายเปดวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา 2) ขอมูลจาก                                

การสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยจัดกลุมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของขอมูล           

ที่รวบรวมมาทั้งหมด เรียบเรียงขอมูลจัดลําดับตามเนื้อหาที่ตองการศึกษา ผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ        

ที่เกี่ยวของแลวสังเคราะห เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนครพิงค                

จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัย
  1. ระดบัความคาดหวงัและการรบัรูตอคณุภาพบรกิารของผูทีม่ารบับริการโรงพยาบาลนครพงิค  

จังหวัดเชียงใหม  

   1.1 ดานความนาเชื่อถือไววางใจ  ผูรับบริการสวนใหญมีความคาดหวังในบริการอยูใน   

ระดับมาก  ( x =  3.92) เมือ่พจิารณารายขอแลว พบวา  ผูรบับริการคาดหวังใน เร่ือง  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ 

มีการแจงวัน เวลา และใหใบนัดท่ีระบุเวลาเขาตรวจ หรือพบแพทยอยางชัดเจน มากท่ีสุด ( x =  4.09)           

รองลงมาคือ ผูรับบริการไดรับการชี้แจงขั้นตอนการรักษา และคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนอยางครบถวน                          
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( x = 3.97) และ แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความรูความสามารถ และใหบริการอยางมืออาชีพ และขอมูล

ของผูรับบริการไดรับการบันทึกเขาระบบอยางถูกตอง ( x  =  3.96) ตามลําดับ  สวนคุณภาพท่ีรับรูจริงนั้น 

ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด ( x  =  4.31)   เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการ

เหน็ดวยในเรือ่ง  แพทย พยาบาล เจาหนาที ่มกีารแจงวนั เวลา และใหใบนดัทีร่ะบเุวลาเขาตรวจหรอืพบแพทย

อยางชัดเจน มากที่สุด ( x  =  4.48) รองลงมา คือ  ผูรับบริการไดรับการชี้แจงขั้นตอนการรักษา และ                  

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นอยางครบถวน ( x  =  4.46) และขอมูลของผูรับบริการไดรับการบันทึกเขาระบบ         

อยางถูกตอง ( x  =  4.33) ตามลําดับ  ซึ่งจากการเปรียบเทียบคุณภาพท่ีคาดหวังและท่ีคุณภาพท่ีรับรูจริง    

ในดานความนาเชื่อถือไววางใจน้ัน พบวาในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน

   1.2  ดานความมั่นใจได ผูรับบริการสวนใหญมีความคาดหวังในบริการอยูในระดับมาก                 

( x  =  3.81) เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการคาดหวังในเรื่อง ไดรับคําอธิบาย คําแนะนํา                   

วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเก่ียวกับอาการของโรคอยางละเอียด  ( x  =  3.91)  รองลงมา คือ แพทย พยาบาล 

เจาหนาท่ี มีความรู ความเช่ียวชาญในการตอบคําถาม และอธิบายขอมูลไดอยางชัดเจน ( x  =  3.86)            

และผูรับบริการสามารถเขาถึงและติดตอโรงพยาบาลไดงาย เชน  การติดตอทางโทรศัพท การสงขอรองเรียน

ตาง ๆ  เปนตน ( x  =  3.82)  ตามลําดับ สวนคุณภาพท่ีรับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก 

( x  =  3.90) เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการเห็นดวยในเร่ืองไดรับคําอธิบาย คําแนะนํา                      

วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับอาการของโรคอยางละเอียด มากที่สุด ( x  =  4.37) รองลงมาคือ                

แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความรู ความเชี่ยวชาญในการตอบคําถาม และอธิบายขอมูลไดอยางชัดเจน        

( x  =  4.21)  ผูรบับรกิารสามารถเขาถงึและติดตอโรงพยาบาลไดงาย เชน การติดตอทางโทรศัพท การสง            

ขอรองเรยีนตาง ๆ  เปนตน ( x  =  4.16)  ตามลาํดบั  ซึง่จากการเปรียบเทยีบคณุภาพท่ีคาดหวังและทีค่ณุภาพ

ที่รับรูจริงในดานความมั่นใจไดนั้น พบวา สวนใหญทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน ยกเวนเพียงเร่ืองผูรับบริการ

มีความรูสกึมัน่ใจ และปลอดภยัเมือ่มารบับรกิารซึง่คุณภาพท่ีคาดหวังนัน้อยูในระดบัมากแตคณุภาพท่ีรบัรูจรงิ 

อยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกัน 

         1.3 ดานลักษณะทางกายภาพ/รปูลกัษณทีส่มัผสัได ผูรบับริการสวนใหญ  มคีวามคาดหวัง

ในบรกิารอยูในระดับมาก   ( x  =  3.87)  เมือ่พจิารณารายขอแลว พบวา  ผูรบับริการคาดหวังในเร่ือง อปุกรณ

และเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย มากที่สุด  ( x  =  3.92)  รองลงมา คือ  แพทย พยาบาล เจาหนาที่        

มีการแตงกายตามระเบียบของโรงพยาบาล และสะอาดเรียบรอย ( x  =  3.91) และมีปายสัญลักษณ        

เอกสารการแพทยที่เกี่ยวกับการใหบริการแสดงอยางชัดเจน เชน ปายบอกทาง บัตรนัด ปายชื่อตาง ๆ                    

( x  =  3.89)  ตามลําดับ  สวนคุณภาพท่ีรับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก  ( x  =  3.86) 

เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีการแตงกายตามระเบียบของโรงพยาบาล  และ

สะอาดเรียบรอย และมีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย มากที่สุด ( x  =  4.32) รองลงมาคือ    

มีปาย สัญลักษณ เอกสารการแพทยที่เกี่ยวกับการใหบริการแสดงอยางชัดเจน เชน ปายบอกทาง บัตรนัด 

ปายช่ือตาง ๆ ( x  =  4.30) และมีปายบอกจุดบริการ แนะนําข้ันตอนการใหบริการชัดเจน ( x  =  3.21)                 
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ตามลาํดบั  ซึง่จากการเปรยีบเทยีบคณุภาพทีค่าดหวงั และทีค่ณุภาพทีร่บัรูจรงิ ในดานลกัษณะทางกายภาพ/

รูปลักษณที่สัมผัสไดนั้น พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน ยกเวนเร่ืองสภาพแวดลอม             

สถานที่ตาง ๆ สะอาด เปนระเบียบ และมีปายบอกจุดบริการ แนะนําขั้นตอนการใหบริการชัดเจนซ่ึงคุณภาพ

ที่คาดหวังนั้นอยูในระดับมากแตคุณภาพท่ีรับรูจริงอยูในระดับปานกลางซึ่งไมสอดคลองกัน 

   1.4 ดานความเขาใจและเห็นอกเหน็ใจผูรบับริการ ผูรบับรกิารสวนใหญ  มคีวามคาดหวงั

ในบริการอยูในระดับมาก   ( x  =  3.80)  เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการคาดหวังในเรื่อง            

โรงพยาบาลมีการบริการที่สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เชน การนัดนอกเวลา  หนวยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง             

มากที่สุด ( x  =  3.90)   รองลงมาคือ  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผู รับบริการ และดูแลและใหความสนใจกับการเรียนรู ประวัติและความตองการของผู รับบริการ                           

( x  =  3.83)  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ สอบถามและเขาใจความตองการของ ผูรับบริการไดเปนอยางดี       

( x  =  3.75)  ตามลําดับ  สวนคุณภาพท่ีรับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก ( x  =  4.19) 

เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ดูแลและใหความสนใจกับการเรียนรูประวัติและ

ความตองการของผูรับบริการ  มากท่ีสุด ( x  =  4.38)  รองลงมาคือ โรงพยาบาลมีการบริการท่ีสามารถ         

เขาถึงไดตลอดเวลา  เชน  การนัดนอกเวลา  หนวยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ( x  =  4.29) และแพทย พยาบาล         

เจาหนาที่ สอบถามและเขาใจความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี ( x  =  4.18) ตามลําดับ  ซึ่งจาก

การเปรียบเทียบคณุภาพท่ีคาดหวัง และท่ีคณุภาพท่ีรบัรูจรงิ ในดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรบับรกิารน้ัน                

พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน  

   1.5 ดานการตอบสนองการใหบริการแกผูรบับรกิาร ผูใชบริการสวนใหญ มคีวามคาดหวงั

ในบริการอยูในระดับมาก ( x  =  3.50) เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  ผูรับบริการคาดหวังในเร่ืองแพทย 

พยาบาล เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดี ทําใหผู รับบริการมีความมั่นใจ เช่ือม่ัน ตอการรับบริการ มากที่สุด                          

( x  =  3.60) รองลงมาคือ แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความยินดี ความกระตือรือรนในการใหบริการ          

อยางสมํ่าเสมอ ( x  =  3.56) และแพทย พยาบาล เจาหนาที่ ตอบสนองตอคํารองขอความตองการของผูรับ

บริการอยางรวดเร็ว ( x  =  3.52) ตามลําดับ  สวนคุณภาพท่ีรับรูจริงนั้น ผูรับบริการสวนใหญเห็นดวยใน    

ระดับปานกลาง ( x  =  2.93)  เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวา  แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดี ทําให     

ผูรบับรกิารมคีวาม มัน่ใจ เชือ่มัน่ ตอการรบับรกิารมากทีส่ดุ ( x  =  3.76) รองลงมาคอื แพทย พยาบาล เจาหนาที่ 

ตอบสนองตอคํารองขอความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว ( x  =  3.20) และแพทย พยาบาล                 

เจาหนาที่ มีความยินดี ความกระตือรือรนในการใหบริการอยางสม่ําเสมอ ( x  =  3.17) ตามลําดับ  ซึ่งจาก

การเปรยีบเทยีบคณุภาพท่ีคาดหวัง และทีค่ณุภาพท่ีรบัรูจรงิ ในดานการตอบสนองการใหบริการผูรบับริการนัน้ 

พบวา มีเพียงเรื่องเดียวที่มีความสอดคลองกัน คือ เร่ือง แพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดี ทําให           

ผูรับบริการมีความม่ันใจ เชื่อมั่น ตอการรับบริการ  สวนในเร่ืองที่ไมสอดคลองกัน โดยคุณภาพท่ีคาดหวังนั้น

อยูในระดบัมากแตคณุภาพทีร่บัรูจรงิ อยูในระดับนอย คอื เร่ืองระยะเวลาการรอคอยเก่ียวกบัการรับการรกัษา      

นอยกวา 1 ชั่วโมง และแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี ใหบริการตรงเวลา  และเร่ืองคุณภาพท่ีคาดหวังน้ัน                
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อยูในระดับมากแตคุณภาพท่ีรับรูจริง อยูในระดับปานกลาง คือ เรื่องแพทย พยาบาล เจาหนาที่ มีความยินดี                     

ความกระตือรือรนในการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ  และแพทย พยาบาล เจาหนาที่ตอบสนองตอคํารองขอ

ความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว

  2 การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหมโดยใช RATER  

Model เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบรกิาร

       2.1 ดานความนาเช่ือถือไววางใจ (Reliability) จากการศึกษาพบวาคุณภาพบริการ               

ดานความนาเชือ่ถอืคณุภาพการบรกิารดานความคาดหวังและการรบัรูสอดคลองกนัของผูมารบับริการแผนก

ผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จงัหวัดเชียงใหม อยูในระดับมากท่ีสดุ ดงันัน้โรงพยาบาลควรใหความสําคญั

ในเร่ืองกระบวนการและการมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน มาตรฐานถอืเปนจดุตัง้ตนและเปนเคร่ืองมือสําคญั 

เนื่องจากใชเปนหลักหรือแนวทางในการบริการ เพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ โดยมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด    

รวมทัง้ใชเปนพืน้ฐานในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 1) กระบวนการใหบรกิาร

ที่มีคุณภาพแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการคัดกรอง คัดแยกผูปวย    

ใชเวลาประมาณ 5 นาที  เชน ผูปวยอาการฉุกเฉินมากผูปวยอาการเรงดวนผูปวยทั่วไป  กระบวนการ                 

เวชระเบียนใชเวลาประมาณ 5 นาทีมีชองทางดวน (Fast Track) ตาง ๆ เพื่อบริการท่ีรวดเร็ว กระบวนการ   

ตรวจสอบสิทธิ ใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที ตรวจสอบสิทธิผูปวย ตามเอกสารหลักฐาน กระบวนการบริการ

ตรวจรักษาผูปวยนอก รบัประกันเวลารอคอย ไมเกนิ 60 นาทีบริการตรวจรักษาโรค ทาํหัตถการ ให คาํปรึกษา

แนะนํา สงตรวจทางหองปฏิบัติการ สงตรวจพิเศษเพ่ิมเตมิเพื่อชวยวินิจฉัยโรค สงตอสถาบันอื่นที่ เชี่ยวชาญ

กวา รับเปนผูปวยใน รับยากลับบาน นัดตรวจติดตามผลการรักษา กระบวนการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ

ตรวจทางรังสวีนิจิฉยัตรวจสอบและบันทกึใบคํารองขอตรวจทางหองปฏิบตักิารหรอืทาง รงัสีวทิยา ตรวจสอบ

การใชสิทธิ ในกรณีชําระเงินสด แนะนําสงผูปวยไปชําระเงิน และรอรับการตรวจ  กระบวนการชําระเงินรับ     

ใบสงยาจากผูปวย บนัทกึหมายเลขประจาํตวัผูปวยนอกในระบบคอมพวิเตอร  เพือ่เรยีกคาใชจายทัง้หมดของผูปวย

ทีบ่นัทกึในระบบคอมพวิเตอรในการมาใชบรกิาร แจงราคาคาใชจายใหผูปวยทราบ รบัเงนิสดหรือบตัรเครดติ 

และพิมพใบเสร็จรับเงินใหผูปวย กระบวนการรอรับยาและรับคําแนะนําการใชยาบันทึกขอมูล รายการยา   

ตามคาํสัง่การรกัษาของแพทย  กรณผีูปวยใชสทิธริอรับยาตามบตัรควิ กรณทีีผู่ปวยไมใชสทิธ ิชาํระ ดวยเงนิสด

หรอืบตัรเครดติ แจงใหนาํใบส่ังยาไปชาํระเงนิทีห่องเกบ็เงนิกอน จากนัน้มารอรบัยาตามบตัรควิ เภสัชกรจดัยา 

ตรวจสอบรายการยาตามคําสั่งแพทยและเรียกผูปวยเพ่ือรับยา เภสัชกรใหคําแนะนําการใชยา ผลขางเคียง

จากการใชยาแตละรายการ และจายยาใหผูปวย 2)  ดานบุคลากรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของแตละ

สาขาวชิาชพี  องคกรแพทย มกีารจดัตัง้องคกรแพทยในระดบัโรงพยาบาลเพือ่สรางความเชือ่ม่ันวาจะใหบริการ

ทางการแพทยทีม่คีณุภาพสูงและดวยความรับผดิชอบแหงวิชาชีพ ใหคาํปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผน

กับผูบริหารเกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง สรางความเช่ือมั่นวาการให

บรกิารทางการแพทยอยูบนพ้ืนฐานของการใชหลกัฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ มกีารติดตาม

กาํกบัและการพฒันาคณุภาพอยางตอเนือ่ง เคารพในสทิธผิูปวยและเปนไปตามจรยิธรรมวชิาชีพ มโีครงสราง
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และกลไกเพือ่สงเสรมิการตดิตอสือ่สารและการแกปญหาภายในวชิาชีพแพทย ระหวางแพทยกบัผูปฏบิตังิาน

หรือหนวยงานอื่นและระหวางแพทยกับผูรับบริการ ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกร           

ทีเ่กีย่วกบัการใชยา การควบคมุการตดิเชือ้ การสรางเสรมิสขุภาพ คณุภาพและความปลอดภยั มขีอตกลงและ

แนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยที่ทุกคนยึดถือและนําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเร่ืองการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาความรู                        

ความสามารถบันทึกและการจัดทําเอกสาร  องคกรพยาบาล ผูนําทีมทางการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาล

วิชาชีพที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอทั้งในดานปฏิบัติการพยาบาล และดานบริหาร

การพยาบาล มีระบบบริหารการพยาบาลสรางความนาเชื่อถือ วาจะมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู

ความสามารถ และปริมาณเพียงพอสําหรับบริการที่องคกรจัดใหมี มีระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสราง

และกลไกที่ทําหนาที่สําคัญตาง ๆ มีระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการ           

ระดับองคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย                 

มกีารบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความปลอดภยั และการบรหิารคณุภาพของปฏบิตักิารพยาบาลสอดคลอง

และสนับสนุนเปาหมาย/วัตถุประสงคขององคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ มีการประเมินการบรรลุ      

เปาหมายของปฏิบตักิารพยาบาลในองคประกอบดานความปลอดภัยของผูปวย การบรรเทาจากความทุกขทรมาน 

การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามรถในการดูแลตนเอง การสรางพลัง ความพึงพอใจ 

และนาํผลการประเมนิไปใชปรบัปรงุปฏบิตักิารพยาบาล ใชกระบวนการพยาบาลในการดแูลบคุคล ครอบครัว 

และชุมชน เพือ่ใหบรกิารท่ีมคีณุภาพสงู เบ็ดเสรจ็ผสมผสาน และเปนองครวม โดยมีการประสานความรวมมอื

กบัวชิาชีพอืน่ ใหการพยาบาลดวยความเคารพในสทิธผิูปวยและจรยิธรรมวชิาชพี ใหการพยาบาลบนพืน้ฐาน

ของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่ทันสมัย มีการติดตามประเมินผล   

อยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

   2.2 ดานการใหความมั่นใจ (Assurance)  จากการศึกษาพบวา คุณภาพบริการดาน            

ความมัน่ใจ คณุภาพการบรกิารดานความคาดหวงัและการรบัรูสอดคลองกนัของผูมารบับรกิารแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ดังนั้นโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในเร่ือง            

ความมัน่ใจใหแกผูมารบับริการ ผูใหบริการยิม้แยมแจมใส มกีารตอนรบัท่ีด ีเจาหนาทีม่คีวามรู ความสามารถ 

และชาํนาญงาน การแกปญหาใหกบัผูรบับริการ ใหมคีวามปลอดภยัการบรกิารทีช่วยตอบสนองความตองการ

ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับผูรับบริการ กระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการใชบุคลิกภาพ ทาทีที่แสดงออกของ    

ผูใหบริการ การใชคําพูดใหความมั่นใจ การใหความรู การชวยการรับรูของผูรับบริการในเหตุการณที่เปนจริง

ใหตรงกัน บุคลากรมีความรู ความสามารถ และชํานาญงาน การแกปญหาใหกับผู รับบริการใหมี                      

ความปลอดภัย  ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ทักษะที่จําเปนสําหรับ          

การปฏิบัติงานในตําแหนง สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง มีเคร่ืองมือ/เกณฑที่ใชเปน

แนวทางปฏิบัติในการประเมินอาการของผู รับบริการเพื่อปองกันการเกิดความเสี่ยง/ภาวะแทรกซอน                       

ที่จะเกิดขึ้น  การบริการท่ีช วยตอบสนองความตองการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับผู รับบริการ                                        
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ความกระตอืรอืรน คอื ความพยายามในการทีจ่ะทาํส่ิงใดสิง่หนึง่อยางจรงิจงั มคีวามตัง้ใจและสนใจอยางมาก

เพื่อใหประสบความสําเร็จซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความคลองแคลววองไว และกระตือรือรนในการทํางาน         

ความสุภาพ บุคคลที่ไดรับการฝกอบรมดานกิริยามารยาท จะเปนผูมีวัฒนธรรมดีมีความสุภาพนุมนวล             

ไมแสดงกิริยากาวราว เยาะเยย หรือนินทาวารายผูอื่น ความสนใจอยางแทจริงตอผูรับบริการ ผูใหบริการ       

จะปฏิบัติตนอยางไรใหผูรับบริการเกิดความรูสึกวาได รับความสนใจ ซึ่งที่สําคัญคือ มีความเปนกันเอง           

เรียกช่ือผูรับบริการไดอยางถูกตอง ตั้งใจฟงเมื่อผูรับบริการพูด หลีกเลี่ยงการถกเถียง พูดคุยในเรื่องที่                

ผูรบับรกิารสนใจ สรางความรูสกึวาเรายนิดทีีไ่ดพบผูรบับรกิาร และขอบคณุทีผู่รบับรกิารใชบรกิารของโรงพยาบาล 

ความจริงใจ ความจริงใจมีสวนชวยใหทํางานไดประสบความสําเร็จ ผูมาใชบริการที่ติดตอกับโรงพยาบาลจะ

เกิดความไววางใจ ความเชื่อถือเมื่อไดเห็นความจริงใจ ความสนใจในปญหาตาง ๆ ดวยความจริงใจ ซึ่งจะ  

กอใหเกดิความรวมมอืความเปนมติร  จนิตนาการ คอืความสามารถในการใชประโยชนพฒันาหรอืสรางสรรค

ความคิดใหม ๆ  เพ่ือใชในการปฏิบตังิาน ตลอดจนสามารถคนหาความตองการของผูรบับรกิาร เพือ่ใหสามารถ

สนองความตองการผูรับบริการไดเปนอยางดี

   2.3 ดานลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสได (Tangibles)   จากการศึกษาพบวา

คณุภาพบรกิารดานความมัน่ใจ คณุภาพการบรกิารดานความคาดหวงัและการรบัรูสอดคลองกนัของผูมารบับรกิาร

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จงัหวัดเชียงใหมอยูในระดับมาก ดงัน้ันโรงพยาบาลควรใหความสําคัญ

ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสได สิ่งที่สัมผัสไดลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึง        

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน อาคาร สถานที่อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยตาง ๆ การแตงกาย

ของเจาหนาที่รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีทําใหผูเขารับบริการรูสึกถึงการดูแล เอาใจใสและความตั้งใจบริการ  

จากผูใหบรกิาร สิง่แวดลอมอาคารสถานท่ีมกีารจัดสภาพแวดลอมของผูปวยใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความรูสกึ

ที่อบอุนปลอดภัยแกผูรับบริการภายนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร ควรมีรั้วที่มีสภาพดีแข็งแรง มีระบบจราจรท่ีเปน

สดัสวน บรเิวณทัว่ไป  ไมเปนหลมุบอหรอืมนีํา้ขงั การจดัสวน และบรเิวณพกัผอนเปนระเบยีบ สวยงาม ภายใน

ตัวอาคาร ควรมีทางเดินที่สะอาด แข็งแรง มีการระบายอากาศดี บริการน้ํา ดื่มที่สะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น              

มแีสงสวางเพียงพอ เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณทีท่นัสมยั  มหีองปฏบิตักิารทนัสมยั  มหีองเอก็ซเรยและเครือ่งมอือืน่ๆ 

ที่จําเปนในการใหบริการที่มีความพรอมที่จะใชงานไดทันที และมีความเท่ียงตรง เครื่องใชที่จําเปนตอใน       

การใหบรกิาร มใีหเพียงพอตอจาํนวนหองตรวจปรมิาณจะตองไมมากหรอืนอยเกินไป  คณุสมบตัขิองอปุกรณ

ตองเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงคของการใชงานมิฉะนั้นอาจกอใหเกิดความลาชาในการตรวจวินิจฉัย

หรืออาจทําใหการวินิจฉัยโรคมีความคลาดเคลื่อนได อุปกรณสําหรับใชในการรักษาพยาบาลตองมี                     

การทาํ  ความสะอาดมกีารซอมแซมและเกบ็รกัษาใหพรอมพอใชตลอดเวลา  บคุลากรทีใ่หบริการ มบีคุลิกภาพ

ทีด่ี แตงกายสภุาพ สะอาด มแีบบฟอรม หรอืสญัญาลกัษณทีส่ือ่สารใหผูรบับรกิารไดรบัทราบวาอยูในวชิาชพี 

หรอืตาํแหนงอะไรใหชดัเจน  เชน  มปีายบอกชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง เปนตน พรอมทัง้มีอาการสาํรวมทัง้ทาทาง     

และกริยาวาจา
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   2.4 ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรบับริการ (Empathy) จากการศกึษาพบวา

คุณภาพบริการดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการคุณภาพการบริการดานความคาดหวัง

และการรับรู สอดคลองกันของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม                    

อยูในระดับมาก ดงันัน้โรงพยาบาลควรใหความสําคญัในสวนน้ี  เปนการใหความ สาํคญัของผูใหบริการท่ีตอง

มีคุณลักษณะ คือ ทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการซึ่งการปฏิบัติงานดานการบริการที่ทําใหผูรับบริการเกิด

ความพึงพอใจ ประทบัใจนัน้ตองมาจากจิตใจทีด่งีาม  มทีศันคติทีด่ตีอผูรบับริการ  เปนผูมมีติรไมตรจีติทีง่ดงาม

ของผูใหบริการยอมทําใหผูรับบริการอบอุน และประทับใจ ซึ่งในหลักการปฏิบัตินั้นควรจัดใหบุคลากร                

ใหมีหนาท่ีคอยตอนรับและแนะนําหรืออธิบายข้ันตอนการดําเนินงานใหเขาใจแกผูใชบริการอยางชัดเจน            

ผูมคีวามรูในสหวิทยาการ  ผูใหบริการจะตองมีความรูความเขาใจในงานท่ีปฏบิตัใินหลาย ๆ  สาขาวิชาเพ่ือจะ

ไดปฏิบัติงานไดถูกตองและสามารถแกไขปญหาใหแกผูรับบริการได  เปนผูมีความสุภาพ ผูใหบริการควรมี

ความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ เปนผูมีจิตใจใฝบริการ (Service Mind) ผูใหบริการควรมี

จติวญิญาณใหเปนผูใหบรกิารท่ีด ีมคีวามเต็มอกเต็มใจในการใหบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการ

สวนที่หก มีความเสมอภาคในการใหบริการ ผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการ

อยางเทาเทียมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมมีความเหลื่อมล้ํา

   2.5 ดานการตอบสนองตอความตองการการบรกิาร (Responsiveness) จากการศึกษาพบวา

คุณภาพบริการดานการตอบสนองตอความตองการการบริการคุณภาพการบริการดานความคาดหวังและ    

การรบัรูสอดคลองกนัของผูมารบับรกิารแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพงิค จงัหวดัเชยีงใหม อยูในระดบันอย 

ดังน้ันโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในเรื่องความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการโดยสามารถ              

ตอบสนองความตองการของผูรบับริการไดอยางทนัทวงท ี ผูรบับรกิารสามารถเขารับบรกิารไดงาย และไดรบั

ความสะดวกจากการมาใชบริการ ดังนี้ การใหบริการในเร่ืองนัดหมายทุกจุดของการใหบริการตรวจรักษา        

มีระบบการนัดหมายผูมารับบริการถูกตอง แมนยํา มีการอธิบายใหผูมารับบริการเขาใจในรายละเอียด            

การใหบรกิารหรอืใหความสนใจทนัททีีผู่รบับรกิารมาถงึ มลีอนอน ลอเขน็คอยใหบริการ และผูรบับรกิารทีเ่ดนิ

ไดเขามารับบริการมีเจาหนาที่ใหบริการตอนรับ/มีปายบอกจุดบริการ แนะนําขั้นตอนการใหบริการชัดเจน       

จัดทําแผนผัง ปายบอกทาง ปายขอมูล ชองทางการยื่นบัตร พรอมจัดระบบคิวใหชัดเจน  ทําผังหรือชองทาง   

การย่ืนบัตรและการรอคิวที่เปนระบบ มีขั้นตอนใหผูรับบริการและญาติรับทราบอยางชัดเจน จัดทําระบบ

ประชาสัมพันธ ใหการตอนรับ ใหขอมูล  พรอมจิตอาสาดูแลใหบริการและอํานวยความสะดวกแกปญหา      

ทุกจุดบริการ มีปายชื่อความหมาย ปายบอกทางอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ไมขวางทางสัญจร มองเห็น           

ไดอยางชัดเจน และจัดหองบริการใหคําปรึกษาพรอมเจาหนาที่ประจํา  สามารถเขารับบริการท่ีจุดตางๆ           

ไดลื่นไหลไปตามขั้นตอนและภาษาที่ใชสื่อสารตองครอบคลุมกับกลุมผูที่มารับบริการ  ระยะเวลารอคอย      

ของการใหบริการ มีการกําหนดเวลาของการใหบริการในแตจุดของการใหบริการ  รับผิดชอบตอขอรองเรียน

ของผูรับบริการ มีชองทางใหบริการรับเร่ืองรองเรียนกับการไมพึงพอใจในการใหบริการของโรงพยาบาล         

เชน ดานบริการ ดานสถานท่ี/สิ่งแวดลอม เปนตน มีทีมงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพื่อจัดการแกไขเร่ือง   

รองเรียนใหกับผูรับบริการไดทันเวลาและเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดข้ึน 
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ดานความเชื่อถือหรือไววางใจได  (Reliability)  คุณภาพท่ีคาดหวังและท่ีคุณภาพท่ีรับรูจริง          

ในดานความนาเช่ือถือไววางใจน้ัน พบวาในทุกเร่ืองมีความสอดคลองกัน เกี่ยวกับการใหบริการในเวลา             

ที่เหมาะสมและตรงกับหลักการใหบริการทางการแพทย ใหบริการอยางมืออาชีพ มีการแจงวัน เวลา และ     

ใหใบนัดท่ีระบุเวลาเขาตรวจ หรือพบแพทยอยางชัดเจน ไดรับการช้ีแจงขั้นตอนการรักษา ซึ่งสอดคลองกับ   

ผลการวิจัยของวิลาสิณีย  จาปาดะ (2551) ที่ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของ      

ผูใชบริการจากสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คาเฉล่ียความคาดหวังในดาน     

ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการและดานความเห็นอกเห็นใจสูงกวา

คาเฉล่ียของการรับรูคุณภาพการบริการทุกดาน ซึ่งผูรับบริการไดรับบริการเทากับหรือสูงกวาความคาดหวัง 

ผูรับบริการจะมีความพึงพอใจและมีแนวโนมเอียงที่จะกลับมาใชบริการอีกตอไป  

  2. ดานการใหความม่ันใจ (Assurance)  คุณภาพท่ีคาดหวังและท่ีคุณภาพท่ีรับรูจริงในดาน            

ความมั่นใจไดนั้น พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลองกัน ยกเวนเพียงเรื่องผูรับบริการมีความรูสึก

มั่นใจและปลอดภัยเมื่อมารับบริการ  ซึ่งคุณภาพที่คาดหวังนั้นอยูในระดับมากแตคุณภาพที่รับรูจริง อยูใน

ระดับปานกลางซ่ึงไมสอดคลองกัน  เกี่ยวกับการใหบริการ การใหบริการมีความสุภาพ เปนกันเอง                    

อยางสมํ่าเสมอ สามารถเขาถึงและติดตอโรงพยาบาลไดงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา ความไมคุนเคยไม

สนทิสนมสัมพนัธภาพระหวางบุคคลเปนไปอยางผิวเผิน หรอืหางเหิน หรอืไมจริงใจ ขาดความไววางใจซ่ึงกนัและกัน 

เหลานีย้อมมีผลใหผูรบับรกิารรูสกึไมมัน่ใจ ไมปลอดภัย (Cook & Thompson, 2000 และ พเิชฐ ปญญติั, 2549) 

  3. ดานลกัษณะทางกายภาพ/รปูลกัษณทีส่มัผสัได (Tangibles)  คณุภาพทีค่าดหวงั และคณุภาพ

ที่รับรูจริงในดานลักษณะทางกายภาพ/รูปลักษณที่สัมผัสไดนั้น พบวา สวนใหญในทุกเรื่องมีความสอดคลอง

กัน ยกเวนเรื่อง สภาพแวดลอม สถานที่ตาง ๆ ความสะอาด เปนระเบียบ และมีปายบอกจุดบริการ แนะนํา

ขัน้ตอนการใหบรกิารชดัเจน  ซึง่คุณภาพท่ีคาดหวังนัน้อยูในระดบัมาก แตคณุภาพท่ีรบัรูจรงิ อยูในระดบัปานกลาง 

ซึ่งไมสอดคลองกัน  เกี่ยวกับการใหบริการมีปายสัญลักษณ เอกสารการแพทยแสดงอยางชัดเจน มีการ          

แตงกายตามระเบยีบ สะอาดเรยีบรอย  อปุกรณเครือ่งมอืแพทยทีท่นัสมยั ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิทีว่า เอกสาร

แนะนําการรับบริการ การสื่อสารท่ีชัดเจนจะทําใหผูใชบริการไดรับบริการที่รวดเร็ว การใชสื่อใหเกิดผลดีมี

คุณภาพควรมีลักษณะดี อยูในตําแหนง  ที่พบเห็นงาย ความเพียงพอของอุปกรณเคร่ืองมือ เจาหนาที่มี

บคุลกิภาพทีด่ ีแตงกายสะอาด สภุาพ รวมถึงการส่ือสารโดยการใชเอกสารเพือ่ใหไดรบัการบริการทีร่วดเรว็ขึน้

  4. ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy)  คุณภาพท่ีคาดหวัง และ          

ที่คุณภาพท่ีรับรู จริงในดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการน้ัน พบวา สวนใหญทุกเร่ืองมี                    

ความสอดคลองกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการทําใหผูรับบริการประทับใจ ผูรับบริการสามารถเขาถึง        

การบรกิารไดโดยสะดวก และมคีวามสนใจผูรบับริการและสามารถเขาใจความตองการเฉพาะของผูรบับริการ

อยางชัดเจน (ชวลันุช อุทยาน, 2554) 
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  5. ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness)  พบวา ระดับการรับรูในคุณภาพ             

การบรกิาร นอยกวาระดบัความคาดหวังแสดงวาคณุภาพการบริการทีท่างโรงพยาบาลใหไมสามารถตอบสนอง 

ตอความตองการของผูรบับริการได   เกีย่วกับระยะเวลาการรอคอยเกีย่วกบัการรบัการรกัษา นอยกวา 1 ชัว่โมง  

แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ใหบริการตรงเวลา  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกนกพร ลีลาเทพินทร                       

พัชญา มาลือศรี และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2554) ที่พบวาผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมาก               

ทําใหจํานวนผูใหบริการท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางเต็มท่ี                

ไมสามารถใหบริการไดทันทวงที ผูรับบริการอาจจะไมสามารถไดรับบริการในเวลาที่ตรงตามที่พยาบาล           

ไดใหใบนัดระบุเวลาเขาตรวจและสอดคลองกับการศึกษาของโชษิตา แกวเกษ (2551) ที่พบวา คาเฉลี่ย

คณุภาพบรกิารผูรบับรกิารแพทยแผนจนี ทีไ่ดรบัจริงตํา่สุด คอื ดานบรกิารทีต่อบสนองตอความตองการ และ

จากขอคิดเห็นของผูที่มารับบริการตอดานบริการท่ีตอบสนองตอความตองการ พบวาควรเพ่ิมเจาหนาที่ให

เพียงพอ รอยละ 1.12 และเจาหนาที่ควรใหบริการที่ตรงตอเวลารอยละ 0.84 และไมสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของผูมารับบริการได จากขอมลูทีไ่ดจากผูมสีวนเก่ียวของจากหนวยงานภาครัฐดานโรงพยาบาล 

ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญดานระยะเวลาการรอคอยเก่ียวกับการรักษา บุคลากรทุกคนมีความเต็มใจท่ีจะให

บรกิารโดยตอบสนองความตองการของผูรบับรกิารไดอยางทนัทวงท ีโดยเฉพาะเรือ่งของความสะดวกรวดเรว็

ไมตองรอนาน แตบางระบบของโรงพยาบาลนครพิงคมีปญหาอยู เชน เรื่องการกระจายการนัดผูรับบริการ    

ถาสามารถกระจายได  บางครัง้โรงพยาบาลนครพงิคไดกระจายการนดัผูรบับรกิารมปีญหาประเดน็วาบานอยูไกล

ทาํใหก็ตองมาโรงพยาบาลภาคเชา ภาคบายมารับบริการไมได มีปญหาเรื่องของการเดินทาง และเรื่องของ               

ยานพาหนะทําใหประเด็นน้ียังคงเปนปญหาของโรงพยาบาลนครพิงค ดานแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี                

ใหบรกิารตรงเวลา  จดุใหบรกิารหองตรวจในสวนของพยาบาล จะมีการกําหนดเวลา สวนของแพทยยงัมขีอจํากดั 

เพราะแพทยมกีารใหบรกิารผูรบับรกิารหลายจุด ทาํใหแพทยออกมาตรวจผูรบับรกิารแผนกผูรบับรกิารนอกลาชา

สรุป
  จากการศกึษาพบวาคณุภาพบรกิารดานความนาเชือ่ถอืคณุภาพการบรกิารดานความคาดหวงัและ 

การรับรูสอดคลองกับผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับ        

มากที่สุด นอกจากน้ียังพบวา คุณภาพบริการดานความม่ันใจ คุณภาพการบริการดานความคาดหวัง และ  

การรบัรูสอดคลองกบัผูมารบับรกิารแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนครพิงค จงัหวดัเชยีงใหม  อยูในระดบัมาก     

ดังนั้นโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในเร่ืองกระบวนการและการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน                

มาตรฐานถือเปนจุดต้ังตนและเปนเครื่องมือสําคัญ เนื่องจากใชเปนหลักหรือแนวทางในการบริการ                    

เพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ รวมท้ังควรใหความสําคัญในเร่ืองความม่ันใจแกผูมารับบริการ  ซึ่งกระทําได

หลายรปูแบบ ทัง้การใชบคุลกิภาพทาททีีแ่สดงออกของผูใหบรกิาร การใชคาํพดูใหความมัน่ใจ  การใหความรู 

เพ่ือใหผูรับบริการในเหตุการณที่เปนจริงใหตรงกัน บุคลากรมีความรู ความสามารถ และชํานาญงาน และ                   

แกปญหาใหกับผูรับบริการได 
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