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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิาร
ของโรงพยาบาลปทุมธานีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืประชากรทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีม่าใชบ้รกิารตรวจ
รกัษาโรคแผนกผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลปทุมธานีจ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอืค่าความถีค่่ารอ้ยละค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทแีละการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูสถติทิางสงัคมศาสตร์ 
 ผลจากการวจิยัพบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุมากกว่า 40 ปี มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบ
อาชพีรบัจา้งทัว่ไป รายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001-15,000 บาท มาเขา้รบับรกิารที่แผนกศลัยกรรม ประเภทการใช้
สิทธ์ในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ใช้สิทธิป์ระกันสุขภาพ ความถี่ในการใช้การโรงพยาบาลปทุมธานีประมาณ            
3-4 เดอืนต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. ผูท้ีม่ารบับรกิารมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ทัง้ 5 ดา้นด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบรกิารดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจไดด้้านการตอบสนองต่อผู้รบับรกิารดา้นการให้ความมัน่ใจแก่
ผู้รบับริการด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รบับริการ อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้ผู้ที่มารบับริการมีการรบัรู้เรื่อง
คุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับริการ อยู่ในระดบัที่สูงกว่าความ
คาดหวงั สว่นดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิารดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าความคาดหวงั
และดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารการรบัรูเ้รื่องคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัทีเ่ท่ากบัความคาดหวงั 
 2. คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ ระดับ
การศกึษา รายไดต่้อเดอืนความถีข่องผูม้าใชบ้รกิาร และแผนกทีม่าใชบ้รกิาร 
 3. คุณภาพการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้มคีวามสมัพนัธก์บัอาชพีระดบัการศกึษาความถี่ของ           
ผูม้าใชบ้รกิารและแผนกทีม่าใชบ้รกิาร 
 4. คุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัอาชพี ระดบัการศกึษา รายได้
ต่อเดอืน และแผนกทีม่าใชบ้รกิาร 
 5. คุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัอาชีพ ระดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดอืน และแผนกทีม่าใชบ้รกิาร 
 6. คุณภาพการบรกิาร ด้านความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผู้รบับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัอาชพี ระดบั
การศกึษา รายไดต่้อเดอืน ความถีข่องผูม้าใชบ้รกิาร และแผนกทีม่าใชบ้รกิาร 
__________________________________ 
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ค าส าคญั: ความคาดหวงั การรบัรู ้ประชาชน คุณภาพ การบรกิาร โรงพยาบาล 

 
Abstract 

 
 The objective of this research was to study Customer ’s Expectation and Perception toward 
Service Quality of Pathumthani Hospital. The sample was 400 customers. Data was collected through a 
questionnaire. percentage, mean, standard deviation, t-test, Paired t-test and one-way Analysis of Variance 
were applied by using statistical package. 
 Research finding were as follows : 
 The majority of respondents was female, ages more than 40 years old, held undergraduate 
degree, worked as an Employee, earned a monthly income Between 10,001-15,000 baht. Customers used 
the service of the surgery department, Utilizing the medical health insurance right, frequency of use to the 
hospital about 3-4 months per time. 
 Result of hypothesis testing at significance level of 0.05 are as follows: 
 1. The respondents came to the service with high service quality expectations on 5 aspects: 
Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. The respondents had higher perception on 
the service quality on the aspects of Reliability and Assurance than their expectation However aspects of 
Tangibles and Responsiveness lower perceptions than their expectation. In addition, their perception and 
expectations on the aspect of Empathy were the same. 
 2. Service quality on the aspect of Tangibles has relationship with age, occupations, education 
level, income level, frequency using of service and department of using service. 
 3. Service quality on theaspect of Reliability has relationship with occupations, education level, 
frequency using of service and department of using service. 
 4. Service quality on the aspect of Responsiveness has relationship with occupations, education 
level, income level and department of using service. 
 5. Service quality on the aspect of Assurance has relationship with occupations, education level, 
income level and department of using service. 
  6. Service quality on the aspect of Empathy has relationship with occupations, education level, 
income level and department of using service. 
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บทน า 
 ปญัหาดา้นสาธารณสขุเป็นปญัหาทีก่่อผลกระทบไดใ้นทุกภาคสว่น เมื่อบุคคลมปีญัหาสขุภาพคุณภาพชวีติก็
ถูกบัน่ทอนลงดว้ย ถงึแมว้่าบุคคลนัน้จะมฐีานทางเศรษฐกจิและสงัคมดอีย่างไร กต็าม นอกจากนี้ยงัส่งผลต่อบุคคลรอบ
ขา้งทัง้ในทางตรงและทางออ้ม แมว้่าปจัจุบนัดา้นสาธารณสขุจะมกีารพฒันากา้วหน้าทัง้ในดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
และวทิยาการทางการแพทยต่์างๆ ตลอดจนความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะความตระหนักเกีย่วกบัสทิธมินุษย์
ที่ว่า บุคคลมสีทิธทิี่จะได้รบับรกิารด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างเสมอภาค (ส านักงานปลดักระทรวง. 2544: 50) 
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2540 เกีย่วกบัการคุม้ครองดา้นสุขภาพในมาตรา 82 รฐั
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ตอ้งจดัและสง่เสรมิการสาธารณสขุใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีไ่ดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพ แต่มนุษยย์งัไม่สามารถ
เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาดอีกทัง้ในปีที่ผ่ านมายังมีโรคร้ายแรงหลากหลายชนิดเกิดขึ้น เช่น                      
โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009 โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (Server Acute Respiratory Syndrome)            
โรคเอดส ์(Acquire Immune Diffidence Syndrome) มะเรง็ชนิดต่างๆ โรคกาฬ โรคปอด ฯลฯ ซึง่เป็นสาเหตุของการ
เสยีชวีติ หรอืท าให้ผู้ป่วยและบุคคลใกล้ชดิมคุีณภาพชวีติที่แย่ลง รวมไปถึงการส่งผลกระทบในกรณีของโรคติดต่อ 
อย่างไรกต็ามที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข. 2553) ได้มกีารด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมสีุขภาวะอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าและ
โครงการบตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า หรอืบตัรทองในปจัจุบนั สง่ผลใหป้ระชาชนสามารถเขา้บรกิารสุขภาพไดม้ากขึน้ 
ทัง้ในดา้นของการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการรกัษาพยาบาล เน่ืองจาก
ไม่ต้องกงัวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้ ผู้ป่วยสามารถที่จะได้รบัการรกัษาอย่างทนัท่วงท ีส่งผลดทีัง้ในระยะสัน้และ       
ระยะยาว ท าให้ได้รับการรักษาในขณะที่มีอาการยงัไม่รุนแรง และสามารถยับยัง้ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้
ทนัท่วงท ีในกรณีของโรคตดิต่อ  
 ประชาชนในฐานะผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความคาดหวังว่าการ
รกัษาพยาบาลทีจ่ะไดร้บันัน้ เป็นการรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพ และเป็นบรกิารทีป่ระทบัใจ ดงันัน้ โรงพยาบาลต้องมี
ความเอาใจใสเ่รื่องคุณภาพบรกิาร และตอ้งเขา้ใจว่าการบรกิารทีม่คีุณภาพคอือะไร จะต้องท าอย่างไร จงึจะสามารถน า
การบรกิารทีม่คีุณภาพเหล่านัน้ใหต้อบสนองกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร จนท าให้ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ 
การที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพนัน้จะต้องรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ หากมุมมองของ                  
ผู้ให้บริการกบัมุมมองของผู้ใช้บริการตรงกนั ก็จะสามารถจดัการบริการที่มีคุณภาพได้ดงันัน้คุณภาพการบริการ
รกัษาพยาบาล ทีแ่ทจ้รงิตอ้งประกอบดว้ยคุณภาพตามหลกัวชิาชพีและคุณภาพตามความรูส้กึของผูร้บับรกิารดว้ย 
 โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นสถานพยาบาลของรฐัที่ให้บริการตรวจวนิิจฉัย ป้องกนัและบ าบดัโรค รวมทัง้
สง่เสรมิสขุภาพแก่ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารทุกระดบัตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญพ.ศ. 2540 โดยมุ่งใหเ้กดิความพงึพอใจ
สงูสุด ภายใต้มาตรฐานเดยีวกนัโดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อตอบสนองความคาดหวงัและการให้บรกิารที่สะดวกรวดเรว็
ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก อกีทัง้โรงพยาบาลปทุมธานีมคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของการบรกิารอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัย พร้อมทัง้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัย                         
เพื่อประสทิธภิาพในการรกัษา นอกจากนี้โรงพยาบาลยงัไดค้ดัสรรจดัหาบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพ มคีวามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชพี รกัษาจรรยาบรรณในวชิาชพี มคีวามเชีย่วชาญและมชีื่อเสยีงเขา้มาร่วมทมีการให้
การบรกิารเพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุ แต่ดว้ยการด าเนินธุรกจิดา้นสขุภาพ 
 ตามร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัลงประชามต ิพ.ศ.2550 ไดก้ าหนดสทิธใินการไดร้บับรกิาร
สาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั มาตรา 51 (ร่างรฐัธรรมนูญ. 2550: 20) บุคคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัในการรบับรกิารทาง
สาธารณสุขที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน ผูย้ากไรม้สีทิธไิดร้บัการรกัษาพยาบาลจากสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั
โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัการบรกิารสาธารณสขุจากรฐั ซึง่ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
บุคคลย่อมมสีทิธไิด้รบัการปกป้องและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรฐัอย่างเหมาะสม โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายและทนัต่อ
เหตุการณ์  
 โรงพยาบาลปทุมธานีให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก และในปจัจุบันประชาชนในฐานะ
ผู้ใช้บริการต่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสทิธิผู้ป่วยมากขึ้น จึงมีความคาดหวงัต่อการให้บริการสูงขึ้นด้วย ดงันัน้
โรงพยาบาลปทุมธานี จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมแีนวทางในการด าเนินนโยบายการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู้ใช้บรกิารเมื่อผู้ใช้บริการมีความคาดหวงัในการบริการ การมารบับรกิารในแต่ละครัง้ นอกจากจะเลือกความ
สะดวกในการมาใชบ้รกิารแลว้ ยงัมคีวามคาดหวงัว่าจะต้องมแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ มเีครื่องมอืการตรวจรกัษาทีท่นัสมยั
เพื่อช่วยในการตรวจวนิิจฉัยโรค การได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ เป็นอย่างด ีมรีะบบที่ถูกต้อง
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รวดเรว็ หอ้งยาจ่ายยาไดถู้กตอ้ง มยีาครบถว้นตามทีแ่พทยส์ัง่ การใชบ้รกิารในแต่ละจุดใชเ้วลาไม่นาน และสถานทีจ่อด
รถพอเพยีง เป็นตน้ สิง่เหล่าน้ีจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเลอืกทีจ่ะมาใชบ้รกิารและยงัเป็นปจัจยักระตุ้นให้
เกดิกระบวนการพฒันาระบบงานภายในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบทัว่ทัง้องคก์ร 
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยมีความประสงค์ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของ
ประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อน าผลการศกึษานี้ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัเปลีย่นการ
ด าเนินงานและการใหบ้รกิารมคีวามสะดวกมากขึน้ น าผลการศกึษาใชเ้ป็นขอ้มลูโรงพยาบาลในการพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการและเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงการให้บริการของ
โรงพยาบาลและผลการศกึษาน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการพฒันาเพื่อมุ่งสูโ่รงพยาบาลรบัรองคุณภาพ
มาตรฐาน และผลการศกึษาวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางก าหนดนโยบายและแผนการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล
และปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการใหบ้รกิารใหด้ขีึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการข อง
โรงพยาบาลปทุมธานี ใน 5 ดา้นคอื 
  1.1 ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 
  1.2 ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได ้
  1.3 ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 
  1.4 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร 
  1.5 ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร 
 2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทางสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ี
ต่อค่าเฉลีย่คุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี 
 3. เพื่อศกึษาประสบการณ์การใชบ้รกิารแผนกผูป้่วยนอกโรงพยาบาลปทุมธานี ไดแ้ก่ แผนกทีท่่านเขา้รบั
บรกิาร ประเภทการใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ความถี่ในการใชบ้รกิารโรงพยาบาลปทุมธานี ทีม่ต่ีอค่าเฉลีย่
คุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ 
 1. ขอ้มลูสว่นบุคคล 
  1.1  เพศ 
  1.2  อาย ุ
  1.3 ระดบัการศกึษา 
  1.4 อาชพีหลกัของท่าน 
  1.5 รายไดต่้อเดอืน 
 2. ประสบการณ์การใชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลปทุมธานี 
  2.1 แผนกทีท่่านเขา้รบับรกิาร 
  2.2  ประเภทการใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
  2.3  ความถีใ่นการใชบ้รกิารโรงพยาบาลปทุมธานี 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ความคาดหวงัและการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ปทุมธานี ในดา้น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
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 1. ดา้นความเป็นรปูธรรม (Tangibles) 
 2. ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได ้(Reliability) 
 3. ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร (Responsiveness) 
 4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจกบัผูร้บับรกิาร (Assurance) 
 5. ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร (Empathy) 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ความคาดหวงัและการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
ใน 5 ดา้นคอื 
   1.1  ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 
  1.2 ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได ้
  1.3 ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 
  1.4 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร 
  1.5 ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร 
 2. ผู้ใช้บริการที่มีปจัจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน                   
มคีวามสมัพนัธต่์อค่าเฉลี่ยคุณภาพการบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจ
ในผูร้บับรกิาร  
 3. ประสบการณ์การใชบ้รกิารโรงพยาบาลปทุมธานี ประกอบดว้ย ความถี่ของผูม้าใชบ้รกิาร แผนกทีม่าใช้
บรกิาร ประเภทการใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลมคีวามสมัพนัธ์ต่อค่าเฉลี่ยคุณภาพการบรกิาร ประกอบดว้ย 
ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์คอสเลอร ์(Kotler. 1997) [1] กล่าวถงึ โครงสรา้ง
ทางประชากรศาสตร์นัน้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะหลายประการ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบด้านประชากร                    
ทีส่ าคญัๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้เป็นตน้ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความคาดหวงั เตม็ดวง เจรญิสุข (2532: 16) [2] กล่าวไวว้่า ความคาดหวงั
เป็นความคิด ความรู้สึกความต้องการหรือความมุ่งหวังของบุคคลที่มีต่อบางอย่าง ซึ่งจะเป็นบุคคล เหตุการณ์                  
การกระท า ฯลฯ เป็นการคดิล่วงหน้าและความคาดหวงัจะเป็นไปตามประสบการณ์ของบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ สมชาย กจิบรรยง (2537: 11) [3] ไดเ้สนอแนวคดิของการบรกิาร
ไวว้่า การบรกิารเป็นกระบวนการของการปฏบิตัิตนเพื่อผูอ้ื่น มลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างไปจากสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์
ทัว่ไป เมื่อเกีย่วพนักบัการด าเนินการทางธุรกจิซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีศ่กึษาวจิยั คอื ผูท้ีม่าใชบ้รกิารตรวจรกัษาโรคแผนกผูป้่วยนอก
โรงพยาบาลปทุมธานี ทีต่กึผูป้ว่ยนอก คอื คลนิิกโรคทัว่ไป ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
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 2.  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                   
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้ตารางส าเรจ็รูปก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (กลัยา วานิชย์บญัชา 
2545: 26) [4] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 ตวัอย่าง ส ารองตวัอย่างไว ้15 ตวัอย่าง 
เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม รวมกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั  
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานี ไดผ้ลการศกึษาวจิยัทีส่ามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 
โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ยความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยวเิคราะหต์ามล าดบัของ
แบบสอบถามดงันี้  
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูม้าใชบ้รกิารตรวจรกัษาโรคแผนกผูป้่วย
นอกโรงพยาบาลปทุมธานี ทีต่ึกผู้ป่วยนอก ลกัษณะส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากที่สุด จ านวน 224 คน คดิเป็นร้อยละ 
56.0ส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 40 ปี มากที่สุด จ านวน 179 คน คดิเป็นร้อยละ 44.8ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีมากทีส่ดุ จ านวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8สว่นใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไป มากทีสุ่ด จ านวน 111 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.8 มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
26.6สว่นใหญ่ใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลโดยใชส้ทิธิป์ระกนัสุขภาพ มากทีสุ่ด จ านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
49.5 สว่นใหญ่ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 3– 4 เดอืนต่อครัง้ มากทีส่ดุ จ านวน 140 คน 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัประสบการณ์การใชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูผูม้าใชบ้รกิารตรวจรกัษาโรคแผนกผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลปทุมธานี ทีต่กึผูป้่วยนอก 
มลีกัษณะสว่นใหญ่คอื มาเขา้รบับรกิารทีแ่ผนกศลัยกรรมจ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ประเภทการใชส้ทิธิใ์นการ
จ่ายค่ารกัษาพยาบาลส่วนใหญ่ใชส้ทิธิป์ระกนัสุขภาพ จ านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 ความถี่ในการใชบ้รกิาร
โรงพยาบาลปทุมธานีประมาณ 3 – 4 เดอืนต่อครัง้ จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคาดหวงั และการรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอคุณภาพการบรกิาร
ของโรงพยาบาลปทุมธานี 
 ความคาดหวงัของประชาชนที่มต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงั ในทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยดา้นทีใ่หค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอืดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
 ความคาดหวงัของประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ดา้นความเป็นรปูธรรมของ
การบรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.01 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
บรเิวณทีต่ัง้หอ้งบตัรหาง่ายมองเหน็ชดัเจน มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.39 รองลงมาไดแ้ก่ มเีกา้อีส้ าหรบันัง่ขณะรอตรวจ
อย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ 4.38 หอ้งตรวจแต่ละหอ้งมป้ีายบอกชดัเจนและหาง่าย มค่ีาเฉลีย่ 3.64 และน้อยทีสุ่ด หอ้ง
ตรวจมคีวามสะอาดและมเีครื่องมอืแพทยท์ีท่นัสมยัน่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่ 3.63 ตามล าดบั 
 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปทุมธานี  ด้านความเชื่อมัน่               
ไวว้างใจได ้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.98 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
การมเีอกสารก ากบัการใช้ยาครบถ้วนมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมาได้แก่ การเปิดให้บรกิารตรงตามเวลาที่
ก าหนด มคี่าเฉลี่ย 4.28 ความสามารถในการให้บรกิารตรงกบัที่ได้แจ้งไว้กบัผู้รบับรกิาร มคี่าเฉลีย่ 4.27 มคีวาม
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ยุตธิรรมในการเรยีกตรวจตามล าดบัก่อนหลงั มคี่าเฉลีย่ 3.70 เจา้หน้าที่คดิค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการตรวจรกัษาอย่าง
ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่ 3.69 และน้อยทีส่ดุ โรงพยาบาลมภีาพลกัษณ์และชื่อเสยีงด ีมคี่าเฉลีย่ 3.66 ตามล าดบั 
 ความคาดหวงัของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.11 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าในการใชบ้รกิารอย่างชดัเจน มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.42 รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานดว้ย
ความกระตอืรอืรน้ มคี่าเฉลีย่ 4.35 พยาบาลใหค้ าแนะน าในการดูแลสุขภาพตนเองระหว่างการรกัษาและการใชย้า มี
ค่าเฉลีย่ 4.29 เจา้หน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและบรกิารดว้ยความเตม็ใจ มคี่าเฉลีย่ 3.77 และน้อยทีส่ดุ แพทยใ์หค้ าชีแ้จง
ไดช้ดัเจนเมื่อมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการรกัษา มคี่าเฉลีย่ 3.73 ตามล าดบั 
 ความคาดหวงัของประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแกผู่้
บรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.96 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเภสชั
กรจ่ายยาใหท้่านตามค าสัง่ของแพทยไ์ดอ้ย่างถูกต้อง มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.24 รองลงมาไดแ้ก่ แพทยว์นิิจฉัยโรคได้
ถูกต้องและรกัษาท่านได้กบัเจา้หน้าที่ท าบตัร/ค้นบตัรและ ส่งบตัรของท่านไปยงัห้องตรวจได้ไม่ผดิพลาด มคี่าเฉลี่ย 
4.22 การคดิค่าบรกิารและการเกบ็เงนิเป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ 3.70 น้อยทีสุ่ด โรงพยาบาลท าใหผู้ม้าใช้
บรกิารเกดิความรูส้กึมัน่คง ปลอดภยัที่มาใชบ้รกิาร กบัพยาบาลสามารถตอบขอ้สงสยัต่างๆ อาการเจบ็ป่วยใหผู้ป้่วย
เขา้ใจได ้มคี่าเฉลีย่ 3.68 ตามล าดบั 
 ความคาดหวงัของประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ดา้นความเขา้ใจและเหน็
อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.88 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเจา้หน้าทีห่อ้งบตัรมกีริยิาและวาจาทีส่ภุาพ มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.23 รองลงมาไดแ้ก่ พยาบาลเขา้ใจปญัหา
และความตอ้งการเฉพาะของผูป้่วย มค่ีาเฉลีย่ 4.22 บุคลากรมคีวามสุภาพ และใหค้วามนับถอืและเป็นมติรกบัผูม้าใช้
บรกิาร มคี่าเฉลีย่ 4.21 แพทยแ์ละพยาบาลมกีารดูแลเอาใจใส่ด ีมคี่าเฉลีย่ 3.57 พยาบาลรบัฟงัเรื่องราวทีผู่ป้่วยบอก
เล่า ระบายความรูส้กึความไม่สบายใจต่างๆ มคี่าเฉลีย่ 3.56 และน้อยทีสุ่ดพยาบาลพูดคุยกบัผูป้่วยใหก้ าลงัใจในการ
ต่อสูก้บัความเจบ็ปว่ย มค่ีาเฉลีย่ 3.52 ตามล าดบั 
 การรบัรูข้องประชาชนที่มต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมผีลการประเมนิส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยให้
ความส าคญักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.17 
 การรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญั 
บรเิวณทีต่ัง้หอ้งบตัรหาง่ายมองเหน็ชดัเจน และมเีกา้อีส้ าหรบันัง่ขณะรอตรวจอย่างเพยีงพอ มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.37 
รองลงมาหอ้งตรวจมคีวามสะอาดและมเีครื่องมอืแพทยท์ีท่นัสมยัน่าเชื่อถอื และ หอ้งตรวจแต่ละหอ้งมป้ีายบอกชดัเจน
และหาง่าย มคี่าเฉลีย่ 3.60 ตามล าดบั 
 การรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจได ้
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.01 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัความสามารถ
ในการใหบ้รกิารตรงกบัทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.36 รองลงมาไดแ้ก่ การเปิดใหบ้รกิารตรงตาม
เวลาทีก่ าหนด มคี่าเฉลีย่ 4.33 มเีอกสารก ากบัการใชย้าครบถว้น มคี่าเฉลีย่ 4.29 ความสามารถในการใหบ้รกิารตรงกบั
ทีไ่ด้แจ้งไวก้บัผูร้บับรกิาร มคี่าเฉลี่ย 4.27 โรงพยาบาลมภีาพลกัษณ์และชื่อเสยีงด ีมคี่าเฉลีย่ 3.70 และน้อยที่สุด
เจา้หน้าทีค่ดิค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการตรวจรกัษาอย่างถูกตอ้ง และมคีวามยุตธิรรมในการเรยีกตรวจตามล าดบัก่อนหลงั มี
ค่าเฉลีย่ 3.69 ตามล าดบั 
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 การรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.86 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเจา้หน้าทีใ่ห้
ความช่วยเหลอืและบรกิารดว้ยความเตม็ใจ มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.22 รองลงมาไดแ้ก่ แพทยใ์หค้ าชีแ้จงไดช้ดัเจนเมื่อมี
ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการรกัษา มคี่าเฉลี่ย 4.21 พยาบาลให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพตนเองระหว่างการรกัษาและ    
การใชย้า มคี่าเฉลี่ย 3.66 เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้ มคี่าเฉลีย่ 3.64 และน้อยที่สุด เจา้หน้าที่ให้
ค าแนะน าในการใชบ้รกิารอย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่ 3.57 ตามล าดบั 
 การรบัรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้
บรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.17 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั แพทย์
วนิิจฉัยโรคได้ถูกต้องและรกัษาท่านได้ กบั เภสชักรจ่ายยาให้ท่านตามค าสัง่ของแพทย์ได้อย่างถูกต้อง มากที่สุด               
มคี่าเฉลีย่ 4.45 รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หน้าทีท่ าบตัร/คน้บตัรและ สง่บตัรของท่านไปยงัหอ้งตรวจไดไ้ม่ผดิพลาด มคี่าเฉลีย่ 
4.44 พยาบาลสามารถตอบขอ้สงสยัต่างๆ อาการเจบ็ป่วยใหผู้ป้่วยเขา้ใจได ้มค่ีาเฉลีย่ 3.92 การคดิค่าบรกิารและการ
เกบ็เงนิเป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ 3.89 และน้อยทีส่ดุ โรงพยาบาลท าใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความรูส้กึมัน่คง 
ปลอดภยัทีม่าใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่ 3.88 ตามล าดบั 
 การรบัรูข้องประชาชนทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็
ใจในผู้รบับริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเจา้หน้าทีห่้องบตัรมกีริยิาและวาจาที่สุภาพ มากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาได้แก่ บุคลากรมคีวาม
สภุาพ และใหค้วามนบัถอืและเป็นมติรกบัผูม้าใชบ้รกิาร กบั พยาบาลเขา้ใจปญัหาและความต้องการเฉพาะของผูป้่วย 
มคี่าเฉลี่ย 4.19 พยาบาลรบัฟงัเรื่องราวที่ผู้ป่วยบอกเล่า ระบายความรู้สกึความไม่สบายใจต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.61 
พยาบาลพดูคุยกบัผูป้ว่ยใหก้ าลงัใจในการต่อสูก้บัความเจบ็ปว่ยมค่ีาเฉลีย่ 3.60 และน้อยทีส่ดุแพทยแ์ละพยาบาลมกีาร
ดแูลเอาใจใสด่ ีมคี่าเฉลีย่3.53 ตามล าดบั 
  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1  ความคาดหวงัและการรบัรู้ของประชาชนที่มต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานีแตกต่างกนั ใน 5ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการ
ตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร 
จากการวเิคราะหผ์ล สรุปไดจ้ากการทดสอบดว้ย Pair T-Test พบว่า ผูม้ารบับรกิารมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการ
บรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมผีลต่างของคะแนนเฉลี่ย ในแต่ละด้านของคุณภาพการบรกิาร คอื ดา้นความ
เป็นรปูธรรมของการบรกิาร อยู่ในระดบัต ่ากว่าทีค่าดหวงั มผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั - 0.03 ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจ
ได ้อยู่ในระดบัดกีว่าทีค่าดหวงั มผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.03 ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัต ่ากว่าที่
คาดหวงั มผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.25 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัดกีว่าทีค่าดหวงั มผีลต่าง
ของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.21 ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัเท่ากบัทีค่าดหวงั มผีลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดต่้อ
เดอืน มคีวามสมัพนัธ์ต่อค่าเฉลี่ยของการประเมนิคุณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร ดา้นความ
เขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่2.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ ต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานีแตกต่างกนั 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ปทุมธานี จ าแนกตามเพศโดยรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมรีะดบันยัส าคญั 0.05 จงึท าใหย้อมรบั H0: ผูใ้ชบ้รกิารที่
มเีพศต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร และ 
ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานที ่2.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ ต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานีแตกต่างกนั  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ปทุมธานี จ าแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกนั เนื่องจากค่า Sig เท่ากบั .103 มากกว่า 0.05 จงึท าใหย้อมรบั H0: 
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้าน
ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส าหรบัดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ
ได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้ร ับบริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้บริการ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผูร้บับรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานที ่2.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานี จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยรวมแตกต่างกนั เนื่องจากค่า Sig เท่ากบั .000 น้อยกว่า 0.05 
จงึท าให้ยอมรบั H1: ผู้ใช้บรกิารที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร ด้านความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผู้รบับรกิารแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.4 ผู้ใช้บริการที่มอีาชพีหลกั ต่างกนัมีค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานี จ าแนกตามอาชพีหลกั โดยรวมแตกต่างกนั เนื่องจากค่า Sig เท่ากบั .001 น้อยกว่า 0.05 จงึท า
ใหย้อมรบั H1: ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีหลกัต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการ
ให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร ด้านความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 สมมตฐิานที่ 2.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน ต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานีจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืนโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากบั .003 น้อยกว่า 0.05             
จึงท าให้ยอมรับ H1:ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว ้            
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เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ผูบ้รกิารดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 ส าหรบัดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 ประสบการณ์การใชบ้รกิารโรงพยาบาลปทุมธานี ประกอบดว้ย ความถี่ของผูม้าใชบ้รกิาร 
แผนกที่มาใช้บริการ ประเภทการใช้สิทธิใ์นการจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการบริการ 
ประกอบดว้ย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ด้านความเชื่อถอืไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 3.1 ผู้ใช้บรกิารที่มคีวามถี่ในการใช้บรกิาร ต่างกนัมคี่าเฉลี่ยของการประเมนิคุณภาพการ
บรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานีจ าแนกตามความถีใ่นการใชบ้รกิาร โดยรวมแตกต่างกนั เนื่องจากค่า Sig เท่ากบั .001 น้อยกว่า0.05จงึท าให้
ยอมรบั H1:ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจ
ในผูร้บับรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ส าหรบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิารดา้นการ
ตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานที ่3.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่แีผนกทีเ่ขา้รบับรกิาร ต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิาร
ของโรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานีจ าแนกตามแผนกทีเ่ขา้รบับรกิาร โดยรวมแตกต่างกนั เนื่องจากค่า  Sig เท่ากบั .000 น้อยกว่า
0.05จงึท าใหย้อมรบั H1: ผูใ้ชบ้รกิารทีม่แีผนกทีเ่ขา้รบับรกิารต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจไดด้า้นการตอบสนองต่อ
ผู้รบับรกิารด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้บรกิาร ด้านความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผู้รบับรกิารแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานที ่3.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทในการใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ต่างกนัมค่ีาเฉลีย่ของการ
ประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานีแตกต่างกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานีจ าแนกตามประเภทในการใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก
ค่า Sig เท่ากบั .126 มากกว่า0.05จงึท าใหย้อมรบั H0:ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทในการใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล
ต่างกนัมคี่าเฉลีย่ของผลการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานีไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
การบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิารดา้นความ
เขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจยัเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ปทุมธานี สามารถแยกผลการอภปิรายไดด้งันี้ 
 1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ผู้มารบับริการ
โรงพยาบาลปทุมธานี มลีกัษณะสว่นใหญ่คอื เป็นเพศหญงิ มกีารศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคาดหวงัและการรบัรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี  
  ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัทุกดา้นใน
ระดบัมากโดยดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ 
  การรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมกีารรบัรู้ทุกด้านในระดบัมาก โดยด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้
บรกิารผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ 
 3. การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรบัรู้และความคาดหวงัของผู้ใช้บรกิารต่อคุณภาพการ
บรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี ในแต่ละดา้นของคุณภาพการบรกิาร พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร  
อยู่ในระดับต ่ากว่าที่คาดหวัง ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ อยู่ในระดับดีก ว่าที่คาดหวัง ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัต ่ากว่าทีค่าดหวงั ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิารอยู่ในระดบัดกีว่าทีค่าดหวงั ดา้นความ
เขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัเท่ากบัทีค่าดหวงั  
  เพศ ทัง้เพศชายและเพศหญิงมคี่าเฉลีย่ของการประเมินคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  อายุ ไม่มกีลุ่มอายุใดที่มคีวามคดิเหน็ต่อค่าเฉลี่ยของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็น
รปูธรรมของการบรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส าหรบัดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้น
การตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้บรกิาร ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รบับรกิาร             
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ระดบัการศกึษา ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อค่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการ
บรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการ
ให้ความมัน่ใจแก่ผู้บรกิาร ด้านความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผู้รบับรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
  อาชพีหลกั อาชพีหลกัที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อค่าเฉลีย่ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจได ้ด้านการตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร ด้านการให้ความ
มัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร ดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  รายได้ต่อเดอืน รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อค่าเฉลี่ยของการประเมนิคุณภาพการ
บรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร ดา้น
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ความเข้าใจและเหน็อกเหน็ใจในผู้รบับรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส าหรบัด้านความ
เชื่อมัน่ไวว้างใจไดไ้ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ความถีใ่นการใชบ้รกิาร ความถีใ่นการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อค่าเฉลีย่ของการประเมนิ
คุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ด้านความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ด้านความเขา้ ใจและเหน็อก
เหน็ใจในผูร้บับรกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส าหรบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร ดา้น
การตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  แผนกที่เข้ารบับรกิาร แผนกที่เข้ารบับรกิารที่แตกต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร ด้านการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้รกิาร ด้านความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผู้รบับรกิาร แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ประเภทการใช้สทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ประเภทการใช้สทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลที่
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปทุมธานี โดยรวมไม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร ดา้นความเชื่อมัน่ไว้วางใจได ้ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้รกิารดา้นความ
เขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการขอ ง
โรงพยาบาลปทุมธานี มดีงันี้ 
 1. ผูม้าใชบ้รกิารตรวจรกัษาโรคแผนกผูป้่วยนอกโรงพยาบาลปทุมธานี ทีต่กึผูป้่วยนอก ลกัษณะส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิอายุมากกว่า 40 ปี มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไปมรีายได้ต่อเดอืน
ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ใชส้ทิธิใ์นการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ประเภท สทิธิป์ระกนัสขุภาพ หากทางโรงพยาบาล
ตอ้งการมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพกบัผูม้าใชบ้รกิาร ทางโรงพยาบาลควรวางแผนการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัผู้
มารบับรกิารกลุ่มนี้มากยิง่ขึน้ซึง่จะเป็นการเพิม่ความพงึพอใจกบัผูม้าใชบ้รกิาร และเป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการ
องคก์ร 
 2. ผูม้าใชบ้รกิารตรวจรกัษาโรคแผนกผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลปทุมธานี ทีต่กึผูป้ว่ยนอก ลกัษณะสว่นใหญ่มี
ความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาลปทุมธานีอยู่ในระดบัมาก โดยมผีลต่างของคะแนน
เฉลี่ย ในแต่ละด้านของคุณภาพการบริการ คอื ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร อยู่ในระดบัต ่ากว่าที่คาดหวงั
ประกอบไปด้วย1. บรเิวณที่ตัง้ห้องบตัรหาง่ายมองเหน็ชดัเจน 2. ห้องตรวจมคีวามสะอาดและมเีครื่องมอืแพทย์ที่
ทนัสมยัน่าเชื่อถอื 3. มเีกา้อีส้ าหรบันัง่ขณะรอตรวจอย่างเพยีงพอ 4. หอ้งตรวจแต่ละหอ้งมป้ีายบอกชดัเจนและหาง่าย
ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัต ่ากว่าทีค่าดหวงัอนัประกอบไปดว้ย  1. เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าในการใช้
บรกิารอย่างชดัเจน 2. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลอืและบรกิารด้วยความเต็มใจ 3. เจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานด้วยความ
กระตอืรอืรน้4. แพทยใ์หค้ าชีแ้จงไดช้ดัเจนเมื่อมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการรกัษา5. พยาบาลใหค้ าแนะน าในการดูแลสุขภาพ
ตนเองระหว่างการรกัษาและการใชย้าสว่นดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัเท่ากบัทีค่าดหวงั
ประกอบไปดว้ย1. เจา้หน้าทีห่อ้งบตัรมกีริยิาและวาจาทีส่ภุาพ 2. แพทยแ์ละพยาบาลมกีารดแูลเอาใจใสด่ ี3. บุคลากรมี
ความสุภาพ และใหค้วามนับถอืและเป็นมติรกบัผู้มาใชบ้รกิาร 4. พยาบาลพูดคุยกบัผูป้่วยให้ก าลงัใจในการต่อสูก้บั
ความเจบ็ปว่ย 5. พยาบาลเขา้ใจปญัหาและความตอ้งการเฉพาะของผูป้่วย 6. พยาบาลรบัฟงัเรื่องราวทีผู่ป้่วยบอกเล่า 
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ระบายความรูส้กึความไม่สบายใจต่างๆ ดงันัน้ การปรบัปรุงในเรื่องของคุณภาพการบรกิาร กค็วรพฒันาการใหบ้รกิาร
ในดา้นทัง้ 3 ดา้นใหม้ากขึน้ เช่น ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิารอาจปรบัปรุงคุณภาพในดา้นน้ีดว้ยการท าป้าย
บอกหอ้งบตัรและหอ้งตรวจใหช้ดัเจนขึน้ ส่วนหอ้งตรวจมคีวามสะอาดอาจต้องใหแ้ม่บา้นเขา้มาตรวจตราและท าความ
สะอาดใหบ้่อยครัง้มากขึน้ ส่วนเกา้อีน้ัง่รอตรวจอาจมกีารเพิม่เกา้อีส้ ารอง หรอืใหญ้าตทิี่มารอสามารถไปนัง่รอ ณ จุด
รบัรองดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอาจปรบัปรุงคุณภาพในดา้นน้ีดว้ยการใหเ้จา้หน้าทีแ่ละพยาบาลใชเ้วลานานขึน้
ในการใหค้ าแนะน าแก่ผูม้าใชบ้รกิาร หรอือาจจดัตัง้หาอาสาสมคัรทีจ่ะมาช่วยใหค้ าแนะน ากบัผูม้าใชบ้รกิาร ในเรื่องการ
ปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้นัน้อาจปรบัปรุงไดด้ว้ยการใหร้างวลัแก่เจา้หน้าทีท่ีต่ ัง้ใจท างาน ดา้นความเขา้ใจและ
เหน็อกเหน็ใจในผูร้บับรกิารอาจปรบัปรุงคุณภาพในดา้นนี้ดว้ยการใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งบตัรและบุคลากรพูดจากบัผูม้าใช้
บรกิารใหส้ภุาพมากขึน้ แพทยแ์ละพยาบาลท าการตรวจรกัษาและดแูลผูม้าใชบ้รกิารเป็นอย่างดเีปรยีบเสมอืนญาตมิติร 
เพื่อทีจ่ะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้าใชบ้รกิารไดด้ยีิง่ขึน้ 
 3.  การประเมินคุณภาพการบรกิารเป็นเรื่องที่จ าเป็น ที่ท าให้ทราบถึงขอ้บกพร่องที่ควรปรบัปรุง ดงันัน้  
ควรใหทุ้กแผนกมกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารเป็นระยะ 
 4.  ในการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการส่งข้อมูลกลบัไปยงัแต่ละ
แผนกเพื่อการพฒันาและการปรบัปรุบคุณภาพ 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษากรณีตัวอย่างโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
เปรยีบเทยีบผลการศกึษาว่ามคีวามสอดคลอ้งหรอืมคีวามแตกต่าง 
 2. ควรมกีารศกึษาถงึความคดิเหน็ ทรรศนะคตใินมุมมองของผูป้ฏบิตังิานหรอืผูใ้หบ้รกิารส่วนหน้า เพื่อได้
ทราบถึงภาพรวม ปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินการให้บริการเพื่อน ามาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการให้
เหมาะสม 
 3. ควรศึกษาประเด็นอื่นๆเช่น แผนกอื่นที่ยงัไม่มกีารเกบ็ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการบริการว่า
เป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้าใชบ้รกิารมากน้อยเพยีงใดและปจัจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการบรกิารของโรงพยาบาล
ปทุมธาน ี
 
กิตติกรรมประกาศ 
          สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.มนู ลีนะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา               
สารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้ าแนะน า ปรกึษา และขอ้แนะน าต่างๆ ตลอดจนการแกไ้ข ปรบัปรุง ตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการ
จนส าเรจ็  ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.พนิต กุลศริ ิและ ผศ.ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะห ์
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ และให้ค าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ รวมทัง้การเป็นคณะกรรมการสอบ             
สารนิพนธ ์
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจ ัย พร้อมทัง้ความช่วยเหลือและ                
ความเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล แพทย ์พยาบาลและเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลปทุมธานีทุกท่าน 
ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืและสละเวลาอนัมคี่า ท าใหง้านวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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 ขอกราบขอบพระคุณผูม้าใชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี ทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ที่ให้การสนับสนุน พี่และเพื่อนๆ ที่คอยเป็นก าลงัใจ            
ท าใหก้ารท างานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีหากมคีวามผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขอน้อมรบัดว้ยความเตม็ใจ 
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหก้บัผูม้สีว่นร่วมทุกท่าน 
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