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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอก                   
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์ โดยท�ำการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ จ�ำนวน 400 คน ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2559  
และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t (t-test) การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวัง
และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ในแต่ละด้าน ด้วยเทคนิค Importance
Performance Analysis  (IPA) ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้
บริการ 7Ps อยู่ในระดับมาก และทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการในการได้รบั บริการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์ ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ บุคลากรและกายภาพ
ในแต่ละแผนกแตกต่างกัน ส่วนความคาดหวังและความพึงใจของผู้ใช้บริการด้านราคา สถานที่ และโปรโมชั่น ในแต่ละ
แผนกไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวัง  ความพึงพอใจ  ผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

						

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study expectations and satisfaction of the use of OPD services,
and  2) to compare the expectation and satisfaction toward OPD service at Wetchakarunrasm hospital by
sampling 400 patients between February-March, 2016. The results showed in percentile, means and IPA         
technique include testing hypotheses by statistical t-test. The average rate expectation and satisfaction of the
market 7Ps mostly were at the high level. The researchers found that patients’ hypothesis testing had service’s
expectations and satisfaction in mix-factor marketing including products, process, person and physical                
differences at significant level of .05. The patients’ hypothesis testing had also expectations and satisfaction
including pricing, place, and promotion indifferences at significant level of .05.
Keyword: Expectation, Satisfaction, Outpatient, Wetchakarunrasm Hospital
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ในสภาพของสังคมปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากในอดี ต มาก โดยสาเหตุ อั น เนื่ อ งมาจากภาวะด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป
จึงท�ำให้มีการน�ำกลวิธีต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ            
เข้ า มาใช้ ใ นด้ า นการบริ ห ารจั ด การมากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพของบริการให้เป็นทีพ่ งึ พอใจและประทับใจต่อผูเ้ ข้า
รับบริการให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งการบริการทางด้าน
สุขภาพนัน้ นับได้วา่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนทุกคน
และทุกกลุ่มที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกันด้วยมาตรฐานที่ดี
พอสมควร โรงพยาบาลนับได้ว่าเป็นสถานบริการทางด้าน
สุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ ที่ ส�ำคั ญ ในการให้ บ ริ ก ารเมื่ อ เกิ ด
อาการเจ็ บ ป่ ว ยและก็ ไ ด้ พ ยายามจั ด การบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและกระจายให้ครอบคลุมประชากรในทุกพืน้ ที่
แต่ในความเป็นจริงประชาชนยังไม่ได้รับบริการที่เท่าเทียม
กัน นอกจากนั้นยังต้องประสบกับปัญหาการบริการที่ล่าช้า
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นโรงพยาบาลถือเป็น
สถานบริการด้านสาธารณสุขด่านแรก จึงต้องมีการพัฒนา
คุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ามา
รับบริการในระดับที่พึงพอใจ โดยกระทรวงสาธารณสุข           
จะก�ำกั บ ดู แ ลให้ แ ต่ ล ะแห่ ง ให้ ด�ำเนิ น งานไปตามแผน
พั ฒ นาการสาธารณสุ ข ตามความในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง            
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 บัญญัติ
ไว้ ว ่ า “บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ บริ ก ารทาง
สาธารณสุขทีเ่ หมาะสมและได้มาตรฐานและผูย้ ากไร้มสี ทิ ธิ
ได้รับบริการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุ ข จากรั ฐ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง ” (วี ร ะชั ย        
คล้ายทอง,วิลาวัลย์ คล้ายทอง และสมเพียร แข็งแรง,      
2550) และแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10              
(2550-2554) มุ่งสร้างระบบสุขภาพพอเพียงซึ่งมีจุดเน้น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการสร้างระบบบริการสุขภาพและ      
การแพทย์ ที่ ผู ้ รั บ บริ ก ารอุ ่ น ใจผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามสุ ข มี            
เป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาระบบบริ ก าร (กระทรวง

สาธารณสุ ข , 2550) ในการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ          
ต้องค�ำนึงถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการบริการ และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร่มกัน ความพึงพอใจของ      
ผูร้ บั บริการเป็นดัชนีชวี้ ดั ทีส่ �ำคัญ ทีแ่ สดงถึงความส�ำเร็จของ
การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ (นงเยาว์ แก้ ว ละเอี ย ด               
และคณะ, 2547) ผู ้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพส่ ว นใหญ่ ถื อ ว่ า             
เป็นสิทธิเบื้องต้นที่ควรได้รับเพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคม  
(เรณู สอนเครือ, 2540)  
ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาทั้งด้านการ
รักษาพยาบาล สถานที่ และบุคลากร เพื่อให้มาบริการแก่
ผู้มารับบริการอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริการ
ดั ง กล่ า วก็ จ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาความ                
พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ โดยความพึงพอใจต่อการให้
บริการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะ
ของการให้บริการขององค์การประกอบกับระดับความรู้สึก
ของผู้มารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งหาก
พิจารณาถึงความพึงพอใจของการบริการว่าจะเกิดความ
พึงพอใจมากน้อยเพียงใด ถ้าได้รับการบริการต�่ำท�ำให้เกิด
ความไม่พอใจ แต่ถ้าระดับผลของการบริการสูง ก็จะท�ำให้
พึงพอใจ ความประทับใจ และส่งผลให้ผใู้ ช้กลับมาใช้บริการ
ซ�้ำอีก ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ถือเป็นเรื่องที่มีความ
ส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการ เป็นผู้ที่สามารถ         
เข้าถึงผู้ป่วยโดยตรง ในด้านการซักถาม อัธยาศัย ไมตรี       
ของบุคลากรผู้ให้บริการที่มีต่อผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่มีผล
กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ หากผู้มา           
รับบริการได้รับการต้อนรับที่ดีจากบุคลากร   ผู้รับบริการก็
จะเกิดความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ ณ สถานที่นั้น ๆ
ในทางกลับกัน หากผู้รับบริการไม่ประทับใจในการต้อนรับ
ของบุคลากรให้บริการ ก็จะท�ำให้ผู้มารับบริการเกิดความ
ไม่ พึ ง พอใจต่ อ โรงพยาบาลนั้ น และอาจเป็ น ผลให้                         
ไม่ต้องการที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลนั้นอีก นอกจากนี้
ผูท้ เี่ คยใช้บริการอาจบอกต่อกันไป ถึงความรูส้ กึ ทีพ่ อใจหรือ
ไม่พอใจนั้ น เป็ นผลให้โ รงพยาบาลได้รับผลกระทบทั้ง            
แง่บวกหรือลบอีกด้วย (ปวีณา ศรีลาโพธิ์, 2558)
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เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของปัญหา จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงระดับความ
คาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอก         
ทีม่ ตี อ่ โรงพยาบาล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเพือ่ น�ำมาด�ำเนินการเป็น
แนวทางในการจัดบริการแก่ผู้มารับบริการให้ประสบความ
ส�ำเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึง
พอใจของการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอกโรงพยาบาลเวชกา
รุณย์รัศมิ์
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความ
พึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชกา
รุณย์รัศมิ์

สมมติฐานการวิจัย

1. ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ในแต่ละ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพ ไม่แตกต่าง
กัน และระดับความคาดหวังจะสูงกว่าความพึงพอใจ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รุศมิ์ ในปี 2558 ซึ่งมี จ�ำนวน
ประมาณ 213,467 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการแผนก           
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รุศมิ์ ในปี 2558 จ�ำนวน
400 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จากสูตรของ                   
เทโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1970 )  และท�ำการสุ่มแบ่ง
ชั้ น เพื่ อ กระจายกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยแบ่ ง ตามแผนกของ                  
ผูป้ ว่ ยนอก หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำการสุม่ อย่างง่าย (Simple
Random Sampling) เพื่อระบุผู้ตอบแบบสอบถาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่         
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกต่อของ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน          
ตามหลั ก ทฤษฎี ส ่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ                
ครอนบาค เท่ากับ 0.948  

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระดับความคาดหวัง

ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps
- ด้านผลิตภัณฑ์บริการ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านสถานที่ (Place)
- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
- ด้านบุคลากร (Person)
- ด้านกระบวนการ (Process)
- ด้านกายภาพ (Physical)
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

ระดับความพึงพอใจ
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 440 ชุด ได้ข้อมูลสมบูรณ์กลับคืนมา           
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.91
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าสถิตปิ ระมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป ข้อมูลพื้นฐานใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ส�ำหรับข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการแผนกผูป้ ว่ ยนอกต่อของโรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์
7 ด้าน ตาม Service Marketing Mix นั้น ใช้การหาค่าเฉลี่ย
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และท�ำการเปรียบ
เทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการ       
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ด้วยเทคนิค IPA

(Importance-Performance Analysis)  และท�ำการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สถิติหาความสัมพันธ์แบบ
t-test

ผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลระดับความคาดหวังและความ       
พึ ง พอใจของการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอกโรงพยาบาลเวช             
การุณย์รัศมิ์ มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ป ่ ว ยนอกที่ ม าใช้ บ ริ ก าร             
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยนอกที่มาใช้
บริการโรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์ มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
     ชาย
     หญิง
รวม

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

199
201
400

49.8
50.2
100

2. การศึกษา
    ไม่ได้ศึกษา
   ประถมศึกษา
   มัธยมศึกษา/ปวช.
    อนุปริญญา/ปวส.
    ปริญญาตรี
    สูงกว่าปริญญาตรี
		
รวม

จ�ำนวน (คน)
27
72
119
100
63
19
400

ร้อยละ
6.8
18.0
29.8
25.0
15.8
4.8
100

3.
    
    
    
    
    

จ�ำนวน (คน)
58
129
87
103
23
400

ร้อยละ
14.5
32.2
21.8
25.8
5.8
100

อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี
60 ขึ้นไป
รวม
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4. รายได้ต่อเดือน
     ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท  
    9,001-15,000 บาท
     15,001-20,000 บาท
     20,001-25,000 บาท
    25,001-30,000 บาท
    30,001 ขึ้นไป
		
รวม

จ�ำนวน (คน)
106
107
93
71
13
10
400

ร้อยละ
26.5                 
26.8
23.2
17.8
3.2
2.5
100

5. อาชีพ
     รับราชการ
     รัฐวิสาหกิจ
     ค้าขาย
    เกษตรกรรม
     พนักงานบริษัท /ลูกจ้างทั่วไป
     นักเรียน/นักศึกษา
     แม่บ้าน
     อื่น ๆ
		
รวม

จ�ำนวน (คน)
50
ทสม41
41
77
95
45
48
1
400

ร้อยละ
12.5
10.8
10.2
19.2
23.8
11.2
12.0
0.2
100

7.
    
    
    
    

จ�ำนวน (คน)
90
100
50
160
400

ร้อยละ
22.5
25.0
12.5
40.0
100

ประเภทการใช้สิทธิ ในการรักษา
จ่ายเต็มจ�ำนวน
ประกันสังคม
เบิกต้นสังกัด
ประกันสุขภาพ
รวม

จากตารางที่ 1 ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ                   
ผูป้ ว่ ยนอกทีม่ าใช้บริการโรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน คือ         
เพศชายร้อยละ 49.8 และเพศหญิงร้อยละ 50.2 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาทีร่ ะดับมัธยมศึกษา/
ปวช. ร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส.       
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระดับการศึกษาที่มาใช้บริการ       
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ระดั บ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น เพี ย ง                     
ร้อยละ 4.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี

คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 46-60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 25.8 และช่วงอายุที่มาใช้บริการน้อยที่สุด
คือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นเพียงร้อยละ 5.8 ส�ำหรับ
อาชีพของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษทั /
ลูกจ้างทัว่ ไป คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ เกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 19.2 และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ เจ้าของกิจการ
ฯลฯ มาใช้บริการน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละเพียง 0.2 เท่านั้น
ส�ำหรับช่วงรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะอยู่ใน           
ช่วงเงินเดือน 9,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8           

110

Ratchaphruek Journal Vol.15 No.3 (September - December 2017)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

รองลงมาคือ ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท และช่วง            
รายได้ที่มาใช้บริการน้อยที่สุดคือ ช่วง 30,001 บาทขึ้นไป
และส่ ว นใหญ่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจะมารั บ บริ ก ารโดยใช้ สิ ท ธิ์
ประกันสังคมคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ใช้สิทธิ์               
30 บาท รักษาทุกโรค คิดเป็นร้อยละ 25 สิทธิ์ที่ใช้น้อยที่สุด
คือจ่ายเต็มจ�ำนวน คิดเป็นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
2. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง
และความพึ ง พอใจของการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอก
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความ
พึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชกา
รุณย์รัศมิ์ โดยวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละปัจจัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

จากตารางที่ 2 ผลของการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ ปั จ จั ย ทางด้ า นการตลาด 7Ps                            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยด้านความคาดหวัง
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย  
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
ด้ า นบุ ค ลากร   และ ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด            
ตามล�ำดับ
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยด้านความคาดหวังมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านแพทย์  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่พยาบาล  และด้าน         
เจ้าหน้าที่ทั่วไป  

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยทางด้านการตลาด 7Ps
				 ความคาดหวัง			 ความพึงพอใจ
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
			
(X) มาตรฐาน (SD)		
(X) มาตรฐาน (SD)
ด้านผลิตภัณฑ์บริการ
4.42
0.50
มาก
4.13
0.58
มาก
ด้านราคา
4.18
0.62
มาก
3.98
0.66
มาก
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
4.19
0.67
มาก
3.96
0.71
มาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.12
0.68
มาก
3.97
0.74
มาก
ด้านกระบวนการ
4.28
0.51
มาก
3.91
0.63
มาก
ด้านบุคลากร
4.14
0.73
มาก
3.78
0.91
มาก
- เจ้าหน้าที่พยาบาล
4.25
0.74
มาก
3.84
0.98
มาก
- แพทย์
4.42
0.67
มาก
4.12
0.70
มาก
- เจ้าหน้าที่ทั่วไป
4.17
0.78
มาก
3.77
0.94
มาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.18
0.66
มาก
3.84
0.78
มาก
		
รวม
4.42
0.47
มาก
3.94
0.55
มาก
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ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอก          
โรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์ ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ปัจจัย
ทางด้ า นการตลาด 7Ps ในภาพรวมมี ค ่ า เฉลี่ ย ความ                
พึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า             
อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยด้านความ           
พึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก าร                       
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการ
ตลาด ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ�ำหน่ า ย ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  และ ปัจจัย
ด้านบุคลากร  
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ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังและ
ความพึงพอใจมีค่าใกล้เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 0.50-0.98
แสดงว่า มีการกระจายข้อมูลทีใ่ กล้เคียงกันด้วย นอกจากนี้
ยังมีคา่ ใกล้เคียงกับ 1 แสดงถึงการกระจายข้อมูลทีใ่ กล้เคียง
กับโค้งปกติ
การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและระดับความ
พึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชกา
รุณย์รศั มิ์ ในแต่ละปัจจัยทางด้านการตลาด 7Ps ด้วยเทคนิค
IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจความคาดหวังและระดับ
ความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ด้วยเทคนิค IPA
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จากภาพที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาด 7Ps
ที่มีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้
บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์อยู่ในระดับ
สูง ซึ่งอยู่ใน Quadrant II ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ         
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทาง
กายภาพ
ปัจจัยที่มีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ
สูงที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ ปัจจัยที่มีคะแนน
ความคาดหวังต�่ำสุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ส�ำหรับ
ปัจจัยที่มีความพึงพอใจต�่ำที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร           
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนนความคาดหวังสูงกว่าคะแนน
ความพึงพอใจต่อปัจจัยทางด้านการตลาดในทุก ๆ ด้าน

3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
H0 : ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
การให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ใน
แต่ละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการ
ตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพ        
ไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
การให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ใน
แต่ละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการ
ตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพ
แตกต่างกัน
เกณฑ์การพิจารณา
ถ้า  Pvalue  <   0.050 หมายถึง ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1
ถ้า  Pvalue  ≥  0.050 หมายถึง ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
		
ปัจจัยทางด้านการตลาด 7Ps
		
ด้านผลิตภัณฑ์บริการ
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการ
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ			
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
t
P-Value
(X) มาตรฐาน (SD) (X) มาตรฐาน (SD)
4.42
0.50
4.13
0.58
8.71 < 0.001
4.18
0.62
3.98
0.66
4.55 < 0.001
4.19
0.67
3.96
0.71
4.78 < 0.001
4.12
0.68
3.97
0.74
3.13 < 0.001
4.28
0.51
3.91
0.63
9.41 < 0.001
4.14
0.73
3.78
0.91
6.49 < 0.001
4.18
0.66
3.84
0.78
6.70 < 0.001
4.22
0.47
3.94
0.55
7.88 < 0.001
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความคาดหวังและความ          
พึ ง พอใจของการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอกโรงพยาบาลเวช               
การุณย์รศั มิใ์ นแต่ละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ           
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
และความพึงพอใจของการให้บริการผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์อยู่ในระดับสูงคือ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านกระบวนการ
ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ทั้งนี้ด้าน
ผลิตภัณฑ์บริการกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและความ
พึงพอใจสูงทีส่ ดุ และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความ
คาดหวังต�่ำสุด ในขณะที่ด้านบุคลากรได้รับความพึงพอใจ
ต�่ำที่สุด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังสูงกว่า
ความพึงพอใจในทุกปัจจัยทางการตลาด และกลุม่ ตัวอย่าง
มีความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการผูป้ ว่ ย
นอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิใ์ นแต่ละปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความ         
พึ ง พอใจของการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอกโรงพยาบาล                       
เวชการุณย์รศั มิน์ นั้ กลุม่ ตัวอย่างมีความคาดหวังและความ
พึงพอใจต่อการบริการอยูใ่ นระดับสูงในปัจจัยทางด้านการ
ตลาดในทุกด้าน อย่างไรก็ตามกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความ
คาดหวั ง สู ง กว่ า ความพึ ง พอใจในทุ ก ด้ า นเช่ น กั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เพราะความคาดหวังของผู้ใช้          
มักจะสูงกว่าความเป็นจริงเสมอ และสอดคล้องกับ Kotler
(2000) ที่ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ
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บุ ค คลซึ่ ง มี ร ะดั บ ความพอใจที่ เ ป็ น ผลมาจากการ                      
เปรียบเทียบการท�ำงานของผลิตภัณฑ์ตามทีเ่ ห็นและเข้าใจ
กับความคาดหวัง จะพบว่า ผู้รับบริการมองเห็นและเข้าใจ
ถึงการท�ำงานที่ต�่ำกว่าความคาดหวังทั้งใน ด้านผลิตภัณฑ์
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการ         
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยหากพิจารณา เข้าไปในปัจจัย
แต่ละด้าน จะพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการ
ด้านบุคลากรน้อยทีส่ ดุ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่พยาบาล แต่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ            
ต่อบริการด้านผลิตภัณฑ์บริการได้แก่ การน�ำเทคโนโลยี        
มาใช้ การให้บริการครบวงจร คุณภาพการรักษาพยาบาล
มากที่สุด   ซึ่งผลของวิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลรัตน์ มังวงษ์ (2555)  ในประเด็นที่ว่า ผู้เข้ารับบริการ       
มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นการบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ท าง                     
โรงพยาบาลเอกชนเขตส�ำนั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 มากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล       
เวชการุณย์รัศมิ์ในแต่ละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศณีย์  
ประพุทธ์พิทยา (2540) ที่ว่า บริการแตกต่างกันมีความ         
พึงพอใจแตกต่างกัน เนื่องจากมีระดับความคาดหวังที            ่
สูงกว่าความพึงพอใจนั่นเอง

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

จากผลการศึกษาพบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
ต่อบริการด้านบุคลากรน้อยทีส่ ดุ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่พยาบาล ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อบริการด้านบุคลากรมากขึ้นจึงควรที่จะ
อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วไป และเจ้าหน้าที่พยาบาลให้มีใจรัก
บริการมากยิ่งขึ้น และควรสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่
เหล่านี้ โดยการให้รางวัลกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ประทับ
ใจแก่ผู้มาใช้บริการ
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เมือ่ พิจารณาผลต่างระหว่างความคาดหวังกับความ
พึงพอใจพบว่า ด้านกระบวนการมีผลต่างระหว่างความคาด
หวั ง กั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า ง
ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจ ทางโรงพยาบาล
จึงควรปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้การบริการมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อาจน�ำทฤษฎีแถวคอยมาใช้ใน
การปรับปรุงเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย นอกจากนี้ควร
เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับเช็คสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
เช่น เครื่องชั่งน�้ำหนัก เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้ตรวจเช็คแทนการใช้เจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อ
ให้ผู้รับบริการไม่ต้องรอรับบริการจากเจ้าหน้าที่พยาบาล
และให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่รับผิดชอบต�ำแหน่งนี้ไปบริการ
ด้านอื่นที่จ�ำเป็นแทน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

การศึกษาครั้งนี้ท�ำการศึกษาความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล      
เวชการุณย์รัศมิ์ในแต่ละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แต่ยงั ไม่พอต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเพือ่ เพิม่
ความพึ ง พอใจ จึ ง ควรตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ            
โรงพยาบาลเพือ่ ให้ได้รบั มาตรฐานสากล เช่นมาตรฐาน HA
ซึ่งถ้าโรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน HA จะท�ำให้ผู้เข้ารับ
บริการมีความพึงพอใจในระบบงาน และคุณภาพ ดังนั้น      
ข้อค�ำถามแนวทางวิจัยจึงควรมุ่งเน้นประเด็นค�ำไปที่การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย          
ตามหลักการสากล ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ๆ                    
3 ขัน้ ตอนคือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และ
การรับรองคุณภาพ
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