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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างเป็นกลุม่ ผูม้ ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกและกลุม่ พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานครจ�ำนวนอย่างละ 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน กลุ่มผู้มารับบริการ ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาล
ตามการรับรู้ของผู้รับบริการและแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือทั้งหมด
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบหาค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
ได้เท่ากับ .97 เท่ากัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วยสถิติค่าที
(t-independent) ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.00)
2. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพอยู่
ในระดับมาก ( = 4.11)
3. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ระหว่างพยาบาลวิชาชีพ
และผู้รับบริการโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพบริการพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน

Abstract

The purpose of this study was to analyze and measures the perception degree of nursing service
quality perceived by staff nurses and patients at the outpatient units, Private Hospitals, Bangkok Metropolis.
The data were derived from 200 staff nurses, selected by multi-stage sampling and 200 patients, selected by
accidental sampling. The total population was 400. Data were collected by using 2 sets of questionnaires:
Nursing Service Quality perceived by staff nurses and Nursing Service Quality perceived by patients. The content
validity was established by a panel of the experts. The questionnaires were tested for reliability by Cronbach’s
alpha coefficients were .97. The data were analyzed by using frequency percentage, mean, standard
deviation and t-independent.
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The major findings were as follows:
1. The nursing service quality perceived by patients, at the out-patient units, Private Hospitals,
Bangkok Metropolis was at the high level ( = 4.00).
2. The nursing service quality perceived by staff nurses, at the out-patient units, Private Hospitals,
Bangkok Metropolis was at the high level ( = 4.11).
3. The nursing service quality at the out-patient units, Private Hospitals, Bangkok Metropolis perceived
by staff nurses and patients, were overall significantly difference at .05
Keywords: Nursing service quality, Out-patient units, Private hospitals

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามามีบทบาทในทุกภาค
ส่วนของสังคมมากขึ้นรวมทั้งด้านสุขภาพได้ถูกกระแสการ
เปลี่ยนแปลงผลักดันให้เข้าสู่การด�ำเนินงานในรูปแบบธุรกิจที่
ต้ อ งมี ก ารแข่ ง ขั น ท� ำ ให้ ทุ ก องค์ ก ารมี ก ารตื่ น ตั ว รวมถึ ง
โรงพยาบาลเอกชน อีกทัง้ รัฐบาลได้กำ� หนดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ภายใน
ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพ ด้วยการมุง่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทยให้ มี ม าตรฐานระดั บ สากลทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์, 2554) รวมถึงการเปิดเสรีภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้ธุรกิจการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจ
ย่อยในสาขาบริการสุขภาพต้องเผชิญความท้าทายในการเร่ง
ปรับตัวภายใต้การเปิดเสรีเนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจการ
รั ก ษาพยาบาลทั้ ง นี้ ค วามต้ อ งการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลใน
อาเซียนมีแนวโน้มเติบโตตามสัดส่วนจํานวนประชากรผู้สูงอายุ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยองค์การสหประชาชาติ ประมาณการว่าในปี 2558
ซึง่ เป็นปีทอี่ าเซียนจะก้าวเข้าสูก่ ารเป็น AEC อย่างสมบูรณ์ สัดส่วน
จํานวนประชากรผู้สูงอายุในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10
ของจํานวนประชากรทั้งหมดของอาเซียน หรือกว่า 60 ล้านคน
ทําให้เป็นตลาดทีน่ า่ สนใจของธุรกิจการรักษาพยาบาลจากความ
ต้องการบริการดังกล่าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากดังนั้นธุรกิจการ
รักษาพยาบาลของไทยมีโอกาสเติบโตอีกมาก จากภาวะการ
แข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีความรุนแรงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการแข่งขันกันในการขยายสาขา
และปรับปรุงสถานประกอบการให้มรี ปู แบบทีท่ นั สมัย สวยงาม
และการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการซึ่งเป็นจุดขายของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งยังมีการสร้างความแตกต่าง
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ในการให้บริการ โดยการเปิดให้บริการในรูปแบบศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคทาง
สมอง และศูนย์โรคมะเร็ง นอกจากนั้นยังมีการขยายกิจการ
ในรูปแบบของคลินิกและหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยเปิด
ให้บริการตามสถาบันการศึกษา อาคารส�ำนักงาน และบริษัท
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้มากที่สุด ซึ่งถ้า
หากผู้ให้บริการสามารถรับรู้ได้ว่าการบริการที่ให้มีคุณภาพ
มากหรือน้อยเพียงใดก็จะสามารถน�ำมาปรับปรุงใช้พัฒนาการ
บริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ รั บ บริ ก ารได้
(นงลักษณ์ จารุวัฒน์, 2550)
คุณภาพการให้บริการเป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการ
ในการประเมินของผู้รับบริการโดยท�ำการเปรียบเทียบระหว่าง
การบริการที่คาดหวัง กับการบริการที่รับรู้จริงจากผู้ให้บริการ
ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่า
ที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิด
คุณภาพการให้บริการซึง่ จะท�ำให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ
จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก (Zeithaml, Parasuraman
and Berry, 1988: 42; 1990: 18; Fitzsimmons and
Fitzsimmons, 2004: 78 cited in Napaporn Khantanapha,
2000; Kotler and Anderson, 1987: 102) ซึง่ Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1985) ได้ชใี้ ห้เห็นว่า คุณภาพการบริการ
เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับ
บริการ ซึง่ เป็นเรือ่ งของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม
ในมิติตามการรับรู้ของผู้บริโภคในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่า
มีความสอดคล้องกันเพียงไร ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการให้บริการ
ที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
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คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น
ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
ท�ำให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความ
คาดหวัง (Confirm or disconfirm expectation) ของผูบ้ ริโภค
นั่นเอง (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2553)
ดังนัน้ หน่วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็นสถานบริการ
ด่านแรกของโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีปฏิสัมพันธ์สูงสุด
ของระบบบริการกับชุมชนคือแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient
department) ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่าเป็นแผนกทีจ่ ะต้อง
พบกับผู้รับบริการและญาติมิตรของผู้รับบริการมากมายหลาย
ประเภทเพราะเป็นแผนกทีต่ อ้ งตรวจรักษาวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นก่อน
ที่ จ ะส่ ง ตั ว ไปรั บ การรั ก ษาหรื อ ส่ ง ต่ อ แผนกอื่ น เพื่ อ การหา
รายละเอียดประกอบการวินจิ ฉัย ทัง้ นีห้ ากผูร้ บั บริการได้รบั การ
บริการพยาบาลที่ดีแล้วก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ไว้วางใจบริการของโรงพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันหากไม่ได้
รับการตอบสนองตามความต้องการอย่างเหมาะสมและทัน
ท่วงที อาจส่งผลต่อคุณภาพบริการ ความเชือ่ มัน่ และภาพลักษณ์
เชิงลบของโรงพยาบาลได้ (มัลลิกา จีนาค�ำ, 2551)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ก ารศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการพยาบาลจ�ำนวนมาก เช่น มีการ
ศึกษาระดับคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกตามการรับรู้
ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมชน ภาคเหนือตอนบน (โสภิตา
ขันแก้ว, 2546) ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาล
ของผู ้ ป ่ ว ยในตามโครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
โรงพยาบาลอินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี (ประเทือง เจียมตน, 2546)
ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรูข้ องผูร้ บั บริการและ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขต 4 สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (กฤติมา ดอกมะงัว่ , 2554) แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
ในบริ บ ทของแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกโรงพยาบาลเอกชนมาก่ อ น
ดังนั้นจากความส�ำคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพ
บริการพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนเขต
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ จะได้ ร วบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานส� ำ หรั บ
ผู้บริหารทางการพยาบาลในการที่จะทราบถึงคุณภาพบริการ
พยาบาลที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการรับรู้เป็นอย่างไรและ
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ อีกทั้งยังปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาล ที่มี
อยู่เดิมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริการพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
ของผู้รับบริการ
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริการพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
ระหว่างผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ

สมมติฐานของการวิจัย

คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกโรง
พยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ระหว่างผู้รับ
บริการและพยาบาลวิชาชีพมีความแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา ประชากรที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 2 กลุม่ คือกลุม่ ผูร้ บั บริการแผนกผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลเอกชนและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนก
ผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 77 แห่ง
(กองการประกอบโรคศิลปะ, 2552) พบว่ามีจ�ำนวนทั้งสิ้น
2,482 คน (จากการสอบถามทางโทรศัพท์เมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2555) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ได้จากการสุม่ แบบบังเอิญ
และพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร ได้จากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน ค�ำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค�ำนวณตามสัดส่วนของ Cochran
(1963) ผลการค�ำนวณได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ
จ�ำนวน 200 คน และเนื่องจากงานวิจัยต้องการเปรียบเทียบ
คุณภาพบริการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและ
ผูร้ บั บริการแผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพและผูร้ บั
บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
เป็ น จ� ำ นวนอย่ า งละ 200 คนเท่ า กั น และเพื่ อ ป้ อ งกั น
แบบสอบถามสู ญ หายและขาดความสมบู ร ณ์ ผู ้ วิ จั ย จึ ง เพิ่ ม
แบบสอบถามอีกร้อยละ 10 จึงได้กลุม่ ตัวอย่างอย่างละ 220 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามแบ่ง
เป็น 2 ชุด ประกอบด้วย 2 ตอน โดยมีรายละเอียดของเครื่อง
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คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร

มือแต่ละชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพบริการ
พยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา จ�ำนวนครั้งที่มา
รับบริการลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบกาเครื่องหมายในช่องที่
ก�ำหนดและเติมข้อความลงในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้ให้มจี ำ� นวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการ
รับรู้ของผู้รับบริการโดยน�ำเครื่องมือวัดคุณภาพบริการที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากแนวคิดของ Parasuraman (1985) ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 10 คน มาเขียนค�ำจ�ำกัดความในการ
วิจัย และสร้างข้อค�ำถามให้สอดคล้องและครอบคลุมค�ำจ�ำกัด
ความในการวิจัยทั้ง 8 ด้าน ลักษณะข้อค�ำถามเป็นเชิงบวกได้
ข้อค�ำถามทั้งหมด 41 ข้อ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การปฏิบตั งิ านลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบกาเครือ่ งหมายในช่อง
ที่ก�ำหนดและเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้มีจ�ำนวน 5
ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโดยน�ำเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแนวคิดของ Parasuraman (1985) ร่วมกับ
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 10 คน มาเขียนค�ำจ�ำกัดความในการ
วิจัย และสร้างข้อค�ำถามให้สอดคล้องและครอบคลุมค�ำจ�ำกัด
ความในการวิจัยทั้ง 8 ด้าน ลักษณะข้อค�ำถามเป็นเชิงบวก
ได้ข้อค�ำถามทั้งหมด 41 ข้อ
แบบสอบถามทั้งหมดแปลคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของ
(ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังนี้ 1.00 - 1.49 น้อยที่สุด,
1.50 - 2.49 น้อย, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 3.50 - 4.49 ระดับ
มาก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่านหาค่าความตรงตามเนื้อหาของ
แบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับ
บริการและแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพได้เท่ากับ .92 และ .95 ตามล�ำดับและ
น�ำเครื่องมือไปทดลองใช้กับผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนอย่างละ 30 คน
โดยหาค่าความเทีย่ งของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)
ได้เท่ากับ .97 เท่ากัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้รับการรับรอง
การพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
กลุม่ สหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รบั การ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมใบรั บ รองโครงการวิ จั ย
เลขที่ COA No.091/2555 ผ่านการอนุมัติวันที่ 5 มิถุนายน
2555 และได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานครแต่ละแห่งในการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ
และพยาบาลวิชาชีพแล้ว ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับผูร้ บั ผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลทางโทรศัพท์
โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วย
ตนเอง โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มในวัน และ
เวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้จัดท�ำเอกสารชี้แจงข้อมูลรวมถึง
เอกสารขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ลงนาม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยถือเป็นความลับและเก็บในที่ปลอดภัย การเสนอข้อมูล
จะเสนอเป็นลักษณะภาพรวมเท่านัน้ หลังจากนัน้ ได้นำ� แบบสอบ
มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ พ บว่ า มี จ� ำ นวนที่ ส ามารถน� ำ มา
วิเคราะห์ได้เป็นแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการ
รับรู้ของผู้รับบริการและแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาล
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพอย่างละ 200 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 86.95

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที่ (t-independent) ก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
		
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูร้ บั บริการจ�ำนวนทัง้ หมด 200 คน
มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 35) มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ
36.78 ปี เพศหญิงมากที่สุด (ร้อยละ 62) สถานภาพคู่มากที่สุด
(ร้ อ ยละ 48.5) การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ
ต�่ำกว่ามากที่สุด (ร้อยละ 89.5) มารับบริการมากกว่า 10 ครั้ง

Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis

มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 40) และกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้เป็นพยาบาลวิชาชีพ
จ�ำนวนทั้งหมด 200 คน มีอายุน้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 47)
มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 32.9 ปี เพศหญิงมากที่สุด (ร้อยละ 79.5)
สถานภาพโสดมากที่สุด (ร้อยละ 57) ปริญญาตรีมากที่สุด
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(ร้อยละ 82.5) มีประสบการณ์การท�ำงานเฉลีย่ 6.47 อยูร่ ะหว่าง
1 - 10 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 82.5)
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบค่าที (t-independent)

ตารางที่ 1		 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการ จ�ำแนกตาม
		 รายด้าน (n = 200)
คุณภาพบริการพยาบาล

SD

ระดับ

ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.12
0.6
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
4.07
0.58
ด้านการตอบสนองความต้องการ
4.02
0.65
ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
4
0.63
ด้านความมั่นใจและความเชื่อถือไว้วางใจ
3.96
0.62
ด้านความคุ้มค่าคุ้มทุน
3.96
0.62
ด้านการติดต่อประสานงานทั้งในและนอก			
หน่วยงาน		
3.96
0.63
ด้านการสื่อสารและข้อมูล
3.9
0.66
		
รวม
4
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาล
ตามการรับรูข้ องผูร้ บั บริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.00)
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) รองลงมาคือ

มาก
มาก
มาก

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนอง
ความต้องการ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.07 และ = 4.02
ตามล�ำดับ)

ตารางที่ 2		 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ จ�ำแนกตาม
		 รายด้าน (n = 200)
คุณภาพบริการพยาบาล
ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
ด้านความมั่นใจและความเชื่อถือไว้วางใจ
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการพยาบาล
ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านการสื่อสารและข้อมูล
ด้านการติดต่อประสานงานทั้งในและนอก
หน่วยงาน		
ด้านความคุ้มค่าคุ้มทุน		
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวม

SD

ระดับ

4.32
4.22
4.18
4.13
4.01

.95
.52
.53
.55
.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
3.97
3.97
4.11

.64
.63
.65
0.47

มาก		
มาก
มาก
มาก
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คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ 2 พบว่าคุณภาพบริการพยาบาลตาม
การรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.11)
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับสูง ( = 4.32) รองลงมาคือ

ด้านความมั่นใจและความเชื่อถือไว้วางใจ และด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการพยาบาล พบว่าอยู่ในระดับสูง ( = 4.22
และ 4.18 ตามล�ำดับ)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลระหว่างผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ จ�ำแนกตามรายด้าน
		 (n=400)
คุณภาพบริการพยาบาล
		

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
ด้านความมั่นใจและความเชื่อถือไว้วางใจ
ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
ด้านความคุ้มค่าคุ้มทุน
ด้านการสื่อสารและข้อมูล
ด้านการติดต่อประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
		
รวม		

ผู้รับบริการ
SD

4.07
3.96
4.02
4.00
3.96
3.90
3.96
4.12
4.00

จากตารางที่ 3 พบว่าการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการพยาบาล
ระหว่างผูร้ บั บริการกับพยาบาลวิชาชีพในด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการพยาบาลในรายการใช้บริการเพราะชื่อเป็น
โรงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานบริ ก ารระดั บ ชาติ
ใช้บริการเพราะพยาบาลให้บริการด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส
ความยินดีและเต็มใจ และพยาบาลมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ และ
ไว้วางใจได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ส่วนสถานที่รับบริการมีความกว้างขวางไม่แออัดและเหมาะสม
กับจ�ำนวนผู้รับบริการ สถานที่รับบริการมีแสงสว่างเหมาะสม
มากเพียงพอ สถานที่รับบริการมีความสะอาดและมีการระบาย
อากาศที่ดี มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

1. คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอก
โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครตามการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ
		 คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ รั บ
บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) อธิบายได้ว่าผู้รับ
บริการมีความประทับใจในการดูแลช่วยเหลือด้วยความยึดมั่น
ศรั ท ธาต่ อวิ ช าชี พ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและ
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.58
.62
.65
.63
.62
.66
.63
.60
.53

พยาบาลวิชาชีพ		
SD
t-test

4.18
4.22
4.13
4.32
3.97
4.01
4.00
3.97
4.11

.53
.52
.55
.95
.63
.55
.64
.65
.47

2.04
4.56
1.84
3.90
0.20
1.82
0.71
2.39
2.12

p-value

.042
.000
.060
.000
.835
.070
.477
.017
.034

เอือ้ อาทรต่อผูร้ บั บริการ พร้อมเผชิญต่อปัญหา และความล�ำบาก
เพือ่ ให้การดูแลรักษาอาการป่วยของผูร้ บั บริการโดยมีเป้าหมาย
สูงสุดเพือ่ ช่วยให้ผรู้ บั บริการสามารถแก้ปญ
ั หาสุขภาพได้รวดเร็ว
ตรงกับความต้องการด้วยความตั้งใจ และเอาใจใส่โดยยึดผู้ใช้
บริการเป็นศูนย์กลาง ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากการทีพ่ ยาบาลได้มกี าร
ก�ำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเพือ่
ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม (เบญจพร พุฒค�ำ, 2547) พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าคุณภาพบริการพยาบาลด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) โดย
รับรู้ว่ามีความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลมากขึ้นเนื่องจาก
สถานบริการที่ให้บริการน�ำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อธิบายได้ว่าปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้เร่ง
ขยายเครือข่ายสาขาทั้งในรูปของการซื้อกิจการและการสร้าง
โรงพยาบาลแห่งใหม่ ตลอดจนการเปิดศูนย์บริการเฉพาะทาง
เพื่อรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและบริการลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าในการให้บริการโดยมุ่งเน้นการท�ำตลาดแบบเฉพาะ
กลุม่ พร้อมทัง้ การสร้างความน่าเชือ่ ถือและความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ บั
บริการผ่านการโฆษณาเผยแพร่ภาพลักษณ์ดา้ นความเชีย่ วชาญ
ในการให้บริการและรักษาเฉพาะทาง (โครงการส่งเสริมการ
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ลงทุนไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำปี, 2552) ค่าเฉลี่ย
การรับรู้รองลงมาคือคุณภาพบริการพยาบาลด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการพยาบาลอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.07) ซึง่ ผูร้ บั
บริการรับรู้ว่าสถานที่รับบริการมีแสงสว่างเหมาะสม ไม่สว่าง
หรือมืดจนเกินไป อาคารสถานที่สะอาด ไม่แออัดคับแคบ มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยอธิบายได้ว่าเนื่องจากโรงพยาบาล
เอกชนมีการแข่งขันในการให้บริการค่อนข้างสูงและมีอตั ราการ
ขยายฐานการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ทางผู ้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชนได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยการพัฒนา
อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกรวมถึงเพิม่ งบประมาณ
ด้ า นบุ ค ลากรและอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ
ธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (โครงการส่งเสริมการลงทุนไทยสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำปี, 2552) อีกทัง้ ปัจจุบนั คุณภาพ
อากาศในอาคารเป็นปัญหาส�ำคัญและมีผลต่อสุขภาวะของผูร้ บั
บริการในอาคาร ดังนั้นโรงพยาบาลจึงตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการป้องกันปัจจัยเสีย่ งการติดเชือ้ เหล่านีเ้ พือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ
2. คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลตามการรั บ รู ้ ข อง
พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
			 คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลตามการรั บ รู ้ ข อง
พยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) อธิบายได้
ว่า พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าได้ให้บริการพยาบาลด้วยหัวใจแห่ง
การเอื้ออาทร ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากสภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลเอกชน
มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในและต่างประเทศ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนได้ให้ความส� ำคัญ
และเน้นนโยบายหลักกับการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการ
บริการของตนทัง้ ในด้านคุณภาพของระบบการบริการ คุณภาพ
ของบุคลากรผู้ให้บริการ (ส�ำนักการค้าบริการและการลงทุน,
2554) ซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ในด้านมีการบริการด้วยใจ (Service mind) และอัธยาศัยดี
(ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2553) อีกทัง้ เป็นสิง่ ทีพ่ ยาบาลทุกคนค�ำนึง
ถึงตระหนักและยึดถือปฏิบตั มิ าโดยเสมอ เมือ่ พิจารณาแยกเป็น
รายด้านพบว่าคุณภาพบริการพยาบาลด้านความเข้าใจเห็นอก
เห็นใจมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ และอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.32) อธิบาย
ได้วา่ พยาบาลวิชาชีพได้ให้การดูแลเอาใจใส่ดว้ ยความเอือ้ อาทร
และเห็นอกเห็นใจ ให้บริการพยาบาลโดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเป็นมิตรและมีความ
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เท่าเทียมกัน อธิบายได้ว่า วิชาชีพการพยาบาลเป็นการปฏิบัติ
ต่อมนุษย์โดยตรง ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะ
ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจและสิ่งที่มีคุณค่าจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
และเป็นพื้นฐานของจริยธรรม เป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติของ
บุคคลทีแ่ ตกต่างกัน กระบวนการของการพยาบาลจึงเป็นความ
พยายามทีจ่ ะเข้าใจมนุษย์แต่ละบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวโดย
อาศัยการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการพยาบาล
วิชาชีพ การพยาบาลเป็นการปฏิบตั ทิ เี่ ข้าไปมีสว่ นร่วมกับผูป้ ว่ ย
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พยาบาล
(Maukscha และ David อ้างถึงใน สิวลี ศิรไิ ล, 2542) ค่าเฉลีย่
การรับรู้รองลงมาคือ คุณภาพบริการพยาบาลด้านความมั่นใจ
และความเชือ่ ถือไว้วางใจอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.22) อธิบายได้
ว่าในมุมมองของพยาบาลวิชาชีพนั้นความสามารถในการให้
บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการนั้นมีความส�ำคัญ
โดยบริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และได้
ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม�ำ่ เสมอนีจ้ ะท�ำให้
ผูร้ บั บริการรูส้ กึ ว่าบริการทีไ่ ด้รบั นัน้ มีความน่าเชือ่ ถือสามารถให้
ความไว้วางใจได้ (Zeithaml, Parasuraman, and Berry,
1990)
3. เปรียบเทียบคุณภาพบริการพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนตามการรับรู้ระหว่างผู้รับ
บริการและพยาบาลวิชาชีพ
			 ค่าเฉลีย่ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการพยาบาลระหว่าง
ผู้รับบริการ และพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวม และจ�ำแนก
ตามรายด้าน พบว่าการรับรู้คณ
ุ ภาพบริการระหว่างผู้รบั บริการ
กับพยาบาลวิชาชีพในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการด้าน
มั่นใจ และความเชื่อถือไว้วางใจด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
ด้านการสื่อสาร และข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทีร่ ะดับ .05 แต่ในด้านค่าเฉลีย่ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการพยาบาล
ระหว่างผู้รับบริการและพยาบาลในด้านการตอบสนองความ
ต้องการด้านความคุ้มค่าคุ้มทุน ด้านการสื่อสาร และข้อมูล
และด้านการติดต่อประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน และ
ด้านเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ที่ระดับ .05 โดยในด้านของค่าเฉลี่ยที่มีการรับรู้แตกต่างกัน
พบว่าของการรับรู้ของพยาบาลสูงกว่า สามารถอธิบายได้ว่า
สาเหตุของความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นจากการที่พยาบาลได้
ด� ำ เนิ น การตามทฤษฎี ก ารให้ บ ริ ก ารพยาบาลอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ
ที่อาจจะมีมากกว่าที่พยาบาลมอบให้ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
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คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร

อาการความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ส่งผลกระทบไปถึงจิตใจ
ท�ำให้ระดับความคาดหวังในบริการที่จะได้รับมีเพิ่มมากขึ้น
ผู้ให้บริการสามารถพัฒนาบริการของตนเองโดยการเพิ่มระดับ
การให้บริการทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ เริม่ ตัง้ แต่การให้การ
ต้อนรับ ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจใส่
ต่อผู้มารับบริการ รวมถึงการค้นหาความต้องการที่ผู้รับบริการ
ต้องการอย่างแท้จริง น�ำเสนอความช่วยเหลือในการตอบรับการ
ให้บริการทั้งทางด้านร่างกาย ท่าทาง เพราะหากผู้ให้บริการ
สังเกตเห็นปฏิกิริยาการตอบกลับของผู้รับบริการก็จะสามารถ
ท�ำความเข้าใจได้วา่ การบริการทางการพยาบาลทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ิ
นัน้ ได้สร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ บั บริการหรือไม่ อย่างไร อีกทัง้ ยัง
สามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการบริการ
พยาบาลในรูปแบบใหม่ เกิดการบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มาก
ยิ่งขึ้น ส่วนในด้านค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาล
ระหว่างผู้รับบริการและพยาบาลที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 สามารถอธิบายได้วา่ จากสภาวะปัจจุบนั
ที่โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่
รุนแรงระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเองรวมทัง้ การแข่งขัน
กั บ โรงพยาบาลรั ฐ บาลที่ หั น มาพั ฒ นาตั ว เองเพื่ อ แข่ ง กั บ
โรงพยาบาลเอกชน เช่น การให้บริการคลินิกพิเศษในช่วงหลัง
เวลาท�ำงานปกติส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
มีการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยวางกลยุทธ์หลักในการ
แข่งขันเพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดด้วยการมุ่งเน้นการให้
บริการเพือ่ ทีจ่ ะให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ความคุม้ ค่าคุม้ ทุนด้านในการ
มาใช้บริการ รวมถึงมีการอ�ำนวยความสะดวกในการ one stop
service เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ
ประสานงาน รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อยู่แล้ว
ท�ำให้การรับรู้ของผู้ให้และผู้รับบริการเมื่อเข้ามารับบริการ
โรงพยาบาลเอกชนจึงไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบริการพยาบาล
แผนกผู ้ ป ่ วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุง เทพมหานครตาม
การรั บ รู ้ ข องผู ้ รั บ บริ ก ารอยู ่ ใ นระดั บ มากเมื่ อ พิ จ ารณาตาม
รายด้านพบว่าการรับรู้คุณภาพบริการระหว่างผู้รับบริการกับ
พยาบาลวิชาชีพในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านมัน่ ใจ
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และความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ ด้าน
การสื่อสาร และข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ .05 ซึ่งผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถน�ำข้อมูลใน
ส่วนนีม้ าปรับในงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ได้ เช่น การจัดกลุ่มแบ่งปันข้อมูลการรับรู้ของผู้รับบริการ
ในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการพยาบาลซึง่ จากผลการวิจยั
พบว่าผูร้ บั บริการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมากกว่าผูใ้ ห้บริการ ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นว่าสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตินั้นดีอยู่แล้ว และเมื่อได้
รับรู้ถึงข้อมูลก็จะช่วยให้พยาบาลรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตน
และมี ค วามสุ ข ในงานซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ คุ ณ ภาพบริ ก าร
พยาบาลด้านนี้ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
2. จากข้อมูลทีพ่ บแสดงให้เห็นว่ายังมีความแตกต่าง
กันในการรับรู้ระหว่างผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีการศึกษาทบทวนถึงระบบการ
บริหารงานโดยควรยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก
เช่น ศึกษาถึงข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการที่ผ่านมา และจาก
ผลการวิ จั ย สามารถน� ำ มาจั ด เป็ น โปรแกรมอบรมพยาบาล
วิชาชีพได้เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาลให้ดีมากขึ้น เช่น จัด
อบรมโปรแกรมการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการสือ่ สารและ
ข้อมูลระหว่างผูร้ บั บริการและพยาบาลวิชาชีพ เนือ่ งจากผลการ
วิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยในการรับรู้ด้านนี้ระหว่างผู้รับบริการและ
พยาบาลวิชาชีพไม่มคี วามแตกต่างกัน หรือน�ำข้อมูลจากผลการ
วิจัยหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการมาน�ำเสนอในการประชุม
ประจ�ำเดือนเพื่อหาจุดร่วมของโอกาสพัฒนาในองค์กร และ
หลังจากนัน้ ควรมีการจัดท�ำการส�ำรวจคุณภาพบริการพยาบาล
จากผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพซ�้ำเป็นระยะหลังจากจัด
โปรแกรมอบรมพยาบาลวิชาชีพไปแล้ว เพื่อได้ข้อมู ลที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน และน�ำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการอบรม และ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้ตรงกับความต้องการ อีกทั้ง
ยังส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจในคุณภาพบริการมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพ
บริการตามความคาดหวังของผู้ป่วยที่ส่งผลถึงคุณภาพบริการ
พยาบาล
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกทัง้ ในส่วนของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการเพือ่ น�ำมาพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
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