การรับรูป้ ั จจัยส่วนผสมการตลาดและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
ผูป้ ่ วยทีม่ าใช้บริการแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลบ้านบึง
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ปวีณา มันคง*
่
ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความ
พึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของ
ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ บริการ และแผนก
ผู้ป่วยนอกที่ใช้ บริการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดกับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของ
ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ ทําการศึกษาผู้ป่วยที่มาใช้ บริการในแผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน ใช้ แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้ วยค่ าสถิติ t-test ทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านราคา (Price) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการแผนกผู้ป่วยนอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการ
รับประกัน (Assurance) และด้ านการเอาใจใส่ (Empathy) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพในปั จจุบัน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว จึงทําให้ เกิดช่ องว่ างระหว่ างความคาดหวังของประชาชนผู้มารับ
บริการทางด้ านสุขภาพ และความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีจะตอบสนองกับความ
ต้ องการของผู้ มารั บการรั กษาทั้งภาครั ฐและเอกชนมีมากขึ้น ในปั จจุ บันการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้ อมมีผลกระทบทั้งทางด้ านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ทุกคนในองค์กรต้ องปรับตัว
ให้ สร้ างกลยุทธ์การทางการแข่งขัน ทําให้ ผ้ ูมารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ าได้ สมั ผัส ได้ ใช้ สนิ ค้ าหรือบริการนั้น แต่ในทาง
กลับกันหากลูกค้ าได้ รับสินค้ า หรือบริการ ที่ต่าํ กว่าความคาดหวังลูกค้ าจะไม่เกิดความพึงพอใจ
และปฏิเสธที่จะใช้ สินค้ าและบริการนั้น ทําให้ ผ้ ูบริโภคหรือลูกค้ ากลายเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจ
ลู กค้ า มี สิทธิ์เ ลื อกที่จ ะซื้ อหรื อไม่ ซ้ ื อ ใช้ หรื อ ไม่ ใ ช้ สิน ค้ า หรื อบริ การนั้ น เป็ นเหตุ ใ ห้ หน่ วยงาน
องค์กรและบริษัทต่ าง ๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ต่ างตื่นตัวกับการรับรู้คุณภาพของสินค้ าหรือ
บริการของตนในมุมมองของลูกค้ าส่งผลให้ ภาครัฐได้ ทาํ การควบคุมคุณภาพของสินค้ าและบริการ
โดยมีการกําหนดมาตรฐานของสินค้ าต่ างๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคไม่ให้ ผ้ ูบริโภคถูกเอา
เปรียบ เช่ น การนําระบบกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาด เข้ ามาใช้ ในการควบคุมการบริการ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) เป็ นต้ น (หัทยา แก้ วกิ้ม, 2554)
โรงพยาบาล (หรืออาจใช้ ว่า สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์) เป็ นสถานที่สาํ หรับ
การบริการทางด้ านสุขภาพ โดยมักที่จะมุ่งเน้ นทางด้ านการส่งเสริม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟูภาวะ
ความเจ็บป่ วย หรือโรคต่ างๆ ทั้งทางร่ างกายและทางจิตใจ ในประเทศไทยมีการให้ บริการทั้ง
โรงพยาบาลรั ฐ บาล โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้ ง คลิ นิ ก ที่ เ ปิ ดบริ ก ารโดยทั่ ว ไป (วิ กิ พี เ ดี ย
สารานุกรมเสรี, 2558) โรงพยาบาลบ้ านบึงจัดอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็ นโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําอําเภอ บ้ านบึง มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary
Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มีจาํ นวนเตียง 10 - 120 เตียง โรงพยาบาลบ้ านบึง
จัดให้ มีการรักษาประชาชนทั่วไปโดยประชาชนสามารถใช้ สิทธิการรักษาพยาบาลดังนี้ มีการใช้
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าและระบบประกัน
สังคม (โรงพยาบาลบ้ านบึง, 2558)
ในปัจจุบันเป็ นยุคแห่งข่าวสารข้ อมูล การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น คุณภาพการบริการ
ของภาคเอกชนและภาครัฐบาลต้ องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้มา
ใช้ บ ริ ก าร สถานบริ ก ารทางการแพทย์ ใ นภาครั ฐ บาลจึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ มี ก ารทํา งานได้
รวดเร็วขึ้น
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จากเหตุผลดังกล่ าวทําให้ ผ้ ูวิจัยต้ องการศึกษาการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ว่ามีความพึงพอใจในด้ านใดบ้ าง เพื่อนําข้ อมูลดังกล่าวมา
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐานเป็ นที่พอใจของผู้มารับบริการ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ บริการ และแผนก
ผู้ป่วยนอกที่ใช้ บริการ
3. เพื่ อศึกษาความสัมพั น ธ์ระหว่ างการรั บรู้ปัจ จัยส่ วนผสมการตลาดกับความพึ ง
พอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของ
ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ

3. สมมติฐานของการศึกษา
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ ป่ วยที่ม าใช้ บ ริ ก ารที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ บริการ และแผนกผู้ป่วยนอกที่ใช้
บริ ก ารแตกต่ า งกัน มีค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพบริ การแผนกผู้ ป่ วยนอกโรงพยาบาลบ้ า นบึ ง
อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีของผู้ป่วยที่มาใช้
บริการ

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
1. ทําให้ ทราบถึงการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความพึ งพอใจต่ อคุ ณภาพ
บริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้ านบึง
2. หน่ วยงานแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้ านบึง สามารถนําข้ อมูลมาใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดบริการ และคุณภาพการบริการให้ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้มารับบริการและสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ูมารับบริการ
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3. ใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการศึกษาการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดแผนกผู้ป่วยนอก
และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกในธุรกิจโรงพยาบาลหรือนําไปประยุกต์ใช้
ในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกัน

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ ป่ วยที่ ม าใช้ บริ ก ารในแผนกผู้ ป่ วยนอกของ
โรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได้ เป็ นดังนี้1) ปั จจัยส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ บริการ และ
แผนกผู้ป่วยนอกที่ใช้ บริการ 2) การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์/ บริการ
(Product) ด้ านราคา (Price) ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ด้ านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ด้ านบุคลากร (People) ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process) และด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทางกายภาพ (Physical Evidence)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ประกอบด้ วย ด้ านความเชื่ อถื อ ได้ (Reliability) ด้ านการตอบสนอง/ ความรวดเร็ ว
(Responsiveness) ด้ านการรับประกัน (Assurance) ด้ านการเอาใจใส่ (Empathy) และด้ านสิ่งที่
มองเห็นในการบริการ (Tangibles)
ขอบเขตด้ านพื้นที่ พื้นที่ท่ใี ช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ เขตพื้นที่ อําเภอบ้ านบึง จังหวัด
ชลบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ป่วยที่มาใช้ บริการในแผนกผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่ วันที่ 23
เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558

6. วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้ างขึ้นจากการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ซึ่ งประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ระยะเวลาที่ใช้ บริการ และแผนกผู้ ป่วยนอกที่ใช้
บริการของโรงพยาบาลบ้ านบึง คําถามเป็ นแบบให้ เลือกตอบ (Check List) จํานวนทั้งหมด 7 ข้ อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลบ้ านบึง แบ่งเป็ น 7 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านผลิตภัณฑ์/ บริการ (Product) 2.
ด้ า นราคา (Price) 3. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย (Place) 4. ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) 5. ด้ า นบุ ค ลากร (People) 6. ด้ า นกระบวนการให้ บริ ก าร (Process) 7. ด้ า น
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นประเภท Interval
Scale
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลบ้ านบึง แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านความเชื่อถือได้ (Reliability) 2. ด้ านการ
ตอบสนอง/ ความรวดเร็ว (Responsiveness) 3. ด้ านการรับประกัน (Assurance) 4. ด้ านการ
เอาใจใส่ (Empathy) 5. ด้ านสิ่งที่มองเห็นในการบริการ (Tangibles) ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นเป็ นประเภท Interval Scale

7. ผลการศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป่ วยที่ม าใช้ บ ริ ก ารแผนกผู้ ป่ วยนอกของ
โรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีท่ตี อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า
ส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ อยู่ ใ นช่ วง 51 - 60 ปี ระดับ การศึกษาประถมศึก ษา อาชี พเป็ น
เจ้ าของกิจการ/ค้ าขาย/เกษตรกร มีรายได้ 6,501-12,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้ บริการเป็ น
ระยะเวลา 1-5 ปี และใช้ บริการแผนกทันตกรรมมากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บ้ านบึงของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ า ด้ านราคา (Price) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ด้ านบุคลากร (People) ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้ านสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process) และด้ านผลิตภัณฑ์/
บริการ (Product) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
บ้ านบึงของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ าน
การรับประกัน (Assurance) และด้ านการเอาใจใส่ (Empathy) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน รองลงมา
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ได้ แก่ ด้ านสิ่งที่มองเห็นในการบริการ (Tangibles) ด้ านความเชื่อถือได้ (Reliability) และด้ าน
การตอบสนอง/ ความรวดเร็ว (Responsiveness) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีด้าน
การตอบสนอง/ ความรวดเร็ว (Responsiveness) แตกต่างกัน แต่โดยรวมและรายด้ านอื่นไม่
แตกต่ างกัน นอกจากนี้ผ้ ูป่วยที่มาใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน และแผนกผู้ป่วยนอกที่ใช้
บริ ก ารแตกต่ า งกัน มีค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพบริ การแผนกผู้ ป่ วยนอกโรงพยาบาลบ้ า นบึ ง
อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) แตกต่ างกัน แต่โดยรวมและราย
ด้ านอื่นไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้
บริ ก ารแตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพบริ การแผนกผู้ ป่ วยนอกโรงพยาบาลบ้ า นบึ ง
อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่มีความ
สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง
จังหวัดชลบุรีของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการ

8. อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ประสมทรัพย์ (2548) ศึกษาเรื่อง การรับรู้และความ
พึงพอใจด้ านการบริ การแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-ประชาชื่น ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ในด้ านส่วนประสมการบริการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.52)
2. จากการศึ กษา พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารแผนกผู้ ป่ วยนอกโดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วัฒนะ เพชรสุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง มิติ
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ HA และ JCI ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ
มิติคุณภาพบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ HA และ JCI ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความสําคัญมาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัครินทร์ สูฝน
(2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพน
พิสยั อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุภัทรา มิ่งปรีชา (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลแพร่ ผลการศึกษา พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธัญยมาส พุมานนท์ (2547) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริการแผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการ ของโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน
แพทย์ใหญ่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
ผู้ใช้ บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรีด้านการ
ตอบสนอง/ ความรวดเร็ว (Responsiveness) แตกต่างกัน ซึ่งผู้ป่วยที่มาใช้ บริการช่วงกลุ่มอายุ
21 – 30 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง ด้ านการ
ตอบสนอง/ ความรวดเร็ว (Responsiveness) มากกว่า ผู้ป่วยที่มาใช้ บริการที่มีช่วงกลุ่มอายุ 31 –
40 ปี กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุ 51- 60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป สามารถอธิบายได้ ว่า
คนที่อายุน้อยต้ องการความสะดวกและความรวดเร็วในการรับบริการมากกว่า จึงมีความพึงพอใจ
ต่ อคุณภาพบริการมากกว่ าคนที่อายุเยอะกว่า นอกจากนี้ผ้ ูป่วยที่มาใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่ อ
เดือน ประสบการณ์ท่เี คยใช้ บริการในโรงพยาบาลอื่น และแผนกผู้ป่วยนอกที่ใช้ บริการแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัด
ชลบุรีด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) แตกต่างกัน ซึ่ง Parasuraman และคณะ (1991) กล่าวว่า
ความเชื่อถือได้ (reliability) คือ ความสามารถที่จะให้ บริการตามคํามั่นด้ วยความถูกต้ อง
สอดคล้ องกับแนวคิดของจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543: 54) ได้ กล่าวว่า คุณภาพการบริการ เป็ น
การรักษาคํามั่นสัญญาขององค์กรบริการ ลูกค้ ามักจะคาดหวังว่าผู้ให้ บริการจะกระทําในสิ่งที่
องค์กรได้ แสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาไว้ หากองค์กรบริการหรือผู้ให้ บริการไม่รักษาสัญญา
หรือไม่เห็นว่าเป็ นเรื่องสําคัญคุณภาพการบริการก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ จิต
ตินันท์ เดชะคุปต์ (2543 : 54) ได้ กล่าวว่า คุณภาพบริการจะถูกกําหนดโดยลูกค้ าหรือ
ผู้รับบริการ ลูกค้ าจะเป็ นผู้พิจารณาและตัดสินใจว่าอะไรเป็ นสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพจากสิ่งที่ลูกค้ าคิด
ว่าสําคัญและไม่สาํ คัญ ในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น คุณภาพบริการจะมีลักษณะอย่างไรและ
ตรงจุดใดจึงเรียกว่าคุณภาพนั้นอยู่ท่ลี ูกค้ าเป็ นผู้กาํ หนดขึ้นซึ่งลูกค้ าอาจจะมองคุณภาพบริการใน
แต่ละตอนแต่ละเหตุการณ์แตกต่างกันไปได้

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษา การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ของผู้ป่วยที่มาใช้ บริการแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี
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พบว่า ควรพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ มีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้
บริการแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลบ้ านบึง ในด้ านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ในเรื่องความ
สะอาดของสถานที่รอรับบริการ ดังนั้น ควรจัดสถานที่รอรับบริการให้ มีความเป็ นระเบียบ สะอาด
เพื่อสะดวกต่อผู้มารับบริการ
2. ด้ านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ในเรื่องการแจ้ ง
ข้ อมูลข่าวสารที่จาํ เป็ นให้ ผ้ ูรับบริการทราบอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น ควรทําการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายภายในแผนกผู้ป่วยนอกให้ ทราบข้ อมูลข่าวสารอย่ างทั่วถึง และควรทําใบปลิวเกี่ยวกับ
เรื่องที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ณ ตอนนั้น แจกแก่ผ้ ูมารับบริการ
3. ด้ านบุคลากร พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ในเรื่องเจ้ าหน้ าที่ให้ คาํ ปรึกษา
และคําแนะนําแก่ผ้ ูใช้ บริการได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน ดังนั้น ควรมีการอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มี
ความพร้ อมและความรู้ครบถ้ วน เพื่อจะได้ ให้ คาํ แนะนําแก่ผ้ ูใช้ บริการได้ ทนั ท่วงที
4. ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ในเรื่องสถานที่
ให้ บริการมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ดังนั้น ควรจัดสถานที่ให้ มีอากาศถ่ายเท ไม่แออัด และจัดที่น่ังรอ
รับบริการให้ เหมาะสมแก่ผ้ ูมารับบริการ
5. ด้ านความเชื่อถือได้ พบว่า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการมากที่สุดในเรื่อง
ข้ อมูลประวัติการเจ็บป่ วยของท่านได้ รับการบันทึกอย่างถูกต้ อง และเจ้ าหน้ าที่คิดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ในการตรวจรักษาอย่างถูกต้ อง และด้ านการตอบสนอง/ ความรวดเร็ว (Responsiveness) พบว่า
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการมากที่สุดในเรื่องขั้นตอนการให้ บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น โรงพยาบาลควรรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ เพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ูมารับบริการ

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยสําเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่ วยเหลือแนะนําอย่ างดีย่ิงในการให้
คําปรึกษาจาก ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลที่กรุณา
แนะนํา เสนอแนะ ตรวจแก้ ไข ข้ อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิ่ง
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