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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของหอผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วย 

กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โดยใช้แนวคิดเกี่ ยวกับคุณภาพการบริการ “SERVQUAL”   

5 ประการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความเชื่อถือหรือไว้ใจได้ ด้านการตอบสนองความตอ้งการด้านการให้ความ

มั่นใจ และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ (บิดา มารดา หรือญาติผู้ป่วย)  

ของหอผู้ป่วยใน จ านวน 373 คน ด้วยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาและเก็บข้อมูลตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถาม 

ในการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และน ามาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า

ระดับความส าคัญและระดับความพงึพอใจด้วยเทคนคิ Important-Performance Analysis (IPA)  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ รับบริการ (บิดา มารดาและญาติ) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุ 21-30 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 5,001-10,000 บาท สิทธิการรักษา 

เป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหนา้ (บัตรทอง) และเป็นการพาบุตรหลาน (ผู้ป่วย) อายุน้อยกวา่ 1 เดอืน เข้ารับการรักษาคร้ังแรก  

 ผู้รับบริการให้ระดับความส าคัญและมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้ด้านการ

รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการเป็นอันดับแรก  เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจด้วย

เทคนิค IPA พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมอยู่ใน Quadrant A (คุณลักษณะท่ีผู้รับบริการให้ความส าคัญมาก แต่ได้รับการ

ตอบสนองต่อผลลัพธ์ท่ียังไม่เพียงพอ) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการอยู่ใน Quadrant B (คุณลักษณะท่ีผู้รับบริการให้

ความส าคัญมากและได้ รับการตอบสนองต่อผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดี ) ด้านความเชื่อถือหรือไว้ใจได้อยู่ใน Quadrant C  

(คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อผู้รับบริการน้อยและได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการท่ีไม่เพียงพอ ท าให้ผู้ให้บริการสามารถ

เลื่อนไปก่อน) ด้านการให้ความมั่นใจและด้านการตอบสนองความต้องการอยูใ่น Quadrant D (คุณลักษณะมีความส าคัญนอ้ยตอ่

ผู้รับบริการ แตไ่ด้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี) 

  

 

 
*  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

** ดร. อาจารย์ประจ าภาคการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจตามสิทธิการรักษา ด้วยเทคนิค IPA 

พบว่า ทุกสิทธิการรักษา คือ สิทธิการรักษาข้าราชการ/เบิกตรง/รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

(บัตรทอง) สิทธิการรักษาประกันสังคม สิทธิการรักษาช าระเงินเอง สิทธิการรักษาบุคคลไม่มีสถานะทางสิทธ์ิ (ทอง 99)  

และสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของบุคคลไมม่ีสถานะทางสิทธ์ิ (บัตรทองตา่งด้าว) มคีวามเห็นวา่ คุณภาพการ

บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมอยูใ่น Quadrant A 

ABSTRACT 

 The Objective of this Independent study was to study the In-patient’s Service Quality of Pediatric Nursing Department, 

Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital by using the concept regarding 5 components of  “SERVQUAL” ’s model of service 

quality consisting of “Tangibles”, “Reliability”, “Responsiveness”,  Assurance”, and “Empathy”  by collecting data from samples 

who were clients (parents or relatives ) of the In-patient’s ward of Pediatric Nursing Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai 

Hospital amounting to 373 samples using quota sampling selection method and convenience sampling by using the questionnaire 

and analyzed with the statistic of “frequency”, “percentage”, “mean” and analyzed comparing important level and satisfaction 

level with Important-Performance Analysis Technique (IPA).  

 The results of this study revealed that proportion of female was greater than male. The age groups between 21-30 

years old. The highest education of undergraduate or equivalent. An average salary of 5,001-10,000 Bath per month. Their 

children admitted with Universal Coverage Health Insurance Card (Gold Card). Their children age under 1 month to admitted 

and first time admitted 

 The results of this study also found that clients (parents or relatives) rated overall important level and 

satisfaction level at most important. Clients (parents or relatives) first gave important level and satisfaction level to 

“Empathy”. The study also found that analyzing and comparing important level and satisfaction level  with IPA’s technique 

concludes that Tangibles  was in Quadrant A, which considered to important, but performance levels were fairly low. Empathy  

was in Quadrant B, which considered to important and also being performed to a higher standard. Reliability was in Quadrant 

C, which was of a lower important and low performance, the organization should not be overly concerned. Assurance and 

Responsiveness  were in Quadrant D, which gave low important, but where performance was relatively high.  

 The study also found that analyzing and comparing important level and satisfaction level from Health Care Benefit 

with IPA’s technique that total Health Care Benefit were Government official, Universal Coverage Health Insurance Card 

(Gold Card) , Social Security, Self-payment, Gold 99 Card and Universal Coverage Health Insurance Card for Foreigner. 

Clients (Parents and Relatives) gave service quality that Tangibles was in Quadrant A.  
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บทน า 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นศูนย์การแพทย์ระดับตติยภูมขิั้นสูง ท่ีให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุม 17 จังหวัดในภาคเหนือ ร่วมกับ

การเป็นองค์กรคุณธรรมท่ีใส่ใจการบริการ เพื่อขอการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลก้าวหน้า (Advanced Hospital 

Accreditation) ซึ่งงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายการพยาบาลท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการดูแล

ผู้ป่วยเด็กและทารกท่ีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ท้ังภาวะฉุกเฉินและภาวะท่ัวไปตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการให้บริการ

ตอ่ผู้ดูแล (บิดา มารดาหรือญาตผิู้ป่วย) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจและมสี่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเด็กขณะเข้ารับการ

รักษาตัวในโรงพยาบาล 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการท่ีพาบุตรหลานเข้ารับบริการในหอผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วย 

กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่ในปี พ.ศ. 2559 จากหนว่ยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ปี 2559 พบวา่ ผู้รับบริการมกีารร้องเรียนเกี่ยวกับพฤตกิรรมการบริการของเจ้าหนา้ท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และการสื่อสารให้

ข้อมูล เป็นตน้ ประกอบกับงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์เข้ารับการประเมนิคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน AHA 

(Advanced Hospital Accreditation)  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ

บริการของหอผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

แนวคดิและทฤษฎ ี

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีจากการศึกษาของ  Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988 เกี่ยวกับคุณภาพ

การบริการ “SERVQUAL” 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วยความเป็นรูปธรรม (Tangible) ความเชื่อถือหรือไว้ใจได้ (Reliability)  

การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) การให้ความมั่นใจ (Assurance) และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) 

 การศึกษาเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis หรือ IPA) ของ Martilla and James (1977) เป็นวิธีการ

วิเคราะห์ท่ีใช้ส าหรับการประเมินคุณลักษณะการให้ความส าคัญและผลลัพธ์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ   

เมื่อน าเทคนิค IPA มาวิเคราะห์ผลการให้ความส าคัญและผลลัพธ์ของการได้รับบริการ(ความพึงพอใจ) สามารถแบ่งออกได้เป็น 

4 ลักษณะ ดังนี้  

 Quadrant A (Concentrate here) หมายถึง คุณลักษณะท่ีผู้รับบริการให้ความส าคัญมาก แต่ได้รับการตอบสนองต่อ

ผลลัพธ์ท่ียังไมเ่พยีงพอ  

 Quadrant B (Keep up the good work) หมายถึง คุณลักษณะท่ีผู้รับบริการให้ความส าคัญมากและได้รับการตอบสนอง

ตอ่ผลลัพธ์ได้เป็นอยา่งดี  

 Quadrant C (Low priority) หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อผู้รับบริการน้อยและได้รับการตอบสนองจาก 

ผู้ให้บริการท่ีไมเ่พยีงพอ ท าให้ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนไปก่อน  
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 Quadrant D (Possible overkill) หมายถึง คุณลักษณะมีความส าคัญน้อยต่อผู้รับบริการ แต่ได้รับการตอบสนองจาก 

ผู้ให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถประเมนิได้จากกราฟสองมติ ิและให้ขอ้มูลเชงิลึกในการให้บริการขององค์กร 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ของ Kotler & Other (2005) เป็นผลมาจากการตัดสินของบุคคลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการรับรู้ของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับความคาดหวังท่ีจะได้รับ หากประสิทธิภาพประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าจะเกิดพึงพอใจ (Satisfied)  

วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาระดับการให้ความส าคัญและผลลัพธ์ของการได้รับบริการ (ความพึงพอใจ) ของหอผู้ ป่วยใน  

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพการบริการ 

“SERVQUAL”  5 ประการ 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 373 ตัวอย่าง โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา 

(Quota Sampling) ตามจ านวนผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) แต่ละหอผู้ป่วยของงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์และเลือกกลุ่ม

ตัวอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผู้รับบริการ (บิดา มารดา หรือญาตผิู้ป่วย) ของหอผู้ป่วยใน งานการพยาบาล

ผู้ ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โดยผู้ รับบริการมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้  

และมคีวามยนิยอมให้ความร่วมมอื 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้มีการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  โดยสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ 

ชว่งเวลา 8.00 – 20.00 น. จ านวน 373 ราย 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 จากการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการ(บิดา มารดาและญาติ) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.5 มีอายุ 21-30 ปี  

ร้อยละ 37 มีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 5,001-10,000 

บาท ร้อยละ 33.5 มสีิทธิการรักษาเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหนา้(บัตรทอง) ร้อยละ 50.7 โดยพาบุตรหลานเข้ารับการรักษา

อายุน้อยกวา่ 1 เดอืน รอ้ยละ 50.1และเป็นการเข้ารับการรักษาคร้ังแรก ร้อยละ 73.2  

 ส่วนที่ 2 ผู้รับบริการ (บิดา มารดา หรือญาติผู้ป่วย) ให้ระดับความส าคัญต่อคุณภาพการบริการทุกด้านอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาการให้ความส าคัญปัจจัยรายด้าน ผู้รับบริการให้ความส าคัญด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 

เป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือหรือไว้ใจได้ การตอบสนองความต้องการและ 

การให้ความมั่นใจ ตามล าดับ   



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   370 

 

 ส่วนที่ 3 ผู้รับบริการ (บิดา มารดา หรือญาตผิู้ป่วย) มคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการทุกด้านอยูใ่นระดับมาก

ท่ีสุด เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การตอบสนองความ

ตอ้งการ การให้ความมั่นใจ ความเชื่อถือหรือไวใ้จได้และความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของ 

หอผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยเทคนิค IPA (Important-Performance 

Analysis) ตามจุดตัดแกน X (ระดับความพึงพอใจ) เท่ากับ 4.73 และแกน Y (ระดับความส าคัญ) เท่ากับ 4.45 สามารถแสดง 

Quadrant ได้ดังนี้ ความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ใน Quadrant A การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการอยู่ใน  Quadrant B  

ความเชื่อถือหรือไวใ้จได้อยูใ่น  Quadrant C การให้ความมั่นใจและการตอบสนองความตอ้งการอยูใ่น Quadrant D แสดงตาม 

ปัจจัยยอ่ยรายข้อ ตาม Quadrant ได้ดังนี้  

 Quadrant A ประกอบไปด้วย หอผู้ป่วยมีอุปกรณ์การแพทย์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในรักษาท่ีมีความทันสมัย, หอผู้ป่วย

สะอาด เป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นและหอผู้ป่วยมีเอกสารให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับ

สุขภาพท่ีท่านต้องการอย่างเพียงพอ ส่วน Quadrant B ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพและถูกต้องตามระเบียบ

โรงพยาบาล, เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา และการบริการเป็นอย่างดี, เจ้าหน้าท่ีปกปิดข้อมูลผู้ป่วย

เป็นความลับ, เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้ามีความรู้และความช านาญในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี, 

เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามอาการและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าท่ีเข้าถึงความต้องการและช่วยเหลือผู้ป่วย

อยา่งชัดเจน 

 ส่วน Quadrant C ประกอบไปด้วย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยมีความพร้อมในการใช้งาน 

เจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วยเพียงพอต่อการดูแลและให้บริการแก่ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา

อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพท่าทางท่ีสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี, เจ้าหน้าที่สนใจ เอาใจใส่ กระตือรือร้นในการ

ให้บริการอยา่งสม่ าเสมอ และเจ้าหนา้ท่ีเปิดโอกาสท่านมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตอ่การรักษาผู้ป่วย ส่วน Quadrant 

D ประกอบไปด้วย ท่านรู้สกึปลอดภัยและเชื่อมั่นในการดูแลรักษาชว่ยเหลอืของเจ้าหนา้ท่ีหอผู้ป่วย, เจ้าหนา้ท่ีดูแลชว่ยเหลอืผูป่้วย

อยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว, เจ้าหนา้ท่ีให้ความชว่ยเหลอืทันทีในสิ่งท่ีท่านตอ้งการและไมส่ามารถปฏบัิตไิด้เอง, เวลาเปิดปิดของหอ

ผู้ป่วยมีความสะดวกต่อท่าน (เวลา 05.00 ถึง 21.00 น.), ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาตามท่ีต้องการ  

และเจ้าหนา้ท่ีดูแลชว่ยเหลือผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี  

 ส่วนที่ 5 เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจตามสิทธิการรักษา  

ด้วยเทคนิค IPA พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมอยู่ใน Quadrant A ประกอบไปด้วย สิทธิการรักษาข้าราชการ/เบิกตรง/

รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิการรักษาประกันสังคม สิทธิการรักษาช าระเงินเอง 

สิทธิการรักษาบุคคลไม่มีสถานะทางสิทธ์ิ (ทอง 99) และสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของบุคคลไม่มีสถานะ 

ทางสิทธ์ิ (บัตรทองต่างด้าว) ด้านความมั่นใจ อยู่ใน Quadrant B ประกอบไปด้วย สิทธิการรักษาข้าราชการ/เบิกตรง/

รัฐวิสาหกิจและสิทธิการรักษาประกันสังคม ส่วนสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) อยู่ใน Quadrant C 

ด้านความเชื่อถือหรือไว้ใจได้ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการและการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ อยู่ใน Quadrant D 
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ประกอบไปด้วย สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหนา้ (บัตรทอง) สิทธิการรักษาช าระเงินเอง สิทธิการรักษาบุคคลไมม่ี

สถานะทางสิทธ์ิ (ทอง 99) และสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหนา้ของบุคคลไมม่สีถานะทางสิทธ์ิ (บัตรทองตา่งด้าว) 

 ส่วนที่ 6  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ า  

การเพิ่มของจ านวนห้องน้ า ห้องอาบน้ าและห้องตากผ้า  และเจ้าหน้าท่ีไม่ใส่ใจ พูดจาไม่ไพเราะ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตาม

คุณภาพการบริการ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นด้านความเป็นรูปธรรม 

การอภิปรายผลการศึกษา 

  การศกึษาเร่ือง คุณภาพการบริการของหอผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชยีงใหม ่พบวา่ ด้านความเป็นรูปธรรม ผู้รับบริการ (บิดา มารดาหรือญาตผิู้ป่วย) ให้ระดับความส าคัญตอ่คุณภาพการบริการ

สูงกว่าผลลัพธ์ของการได้รับบริการ (ความพึงพอใจ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจฉรา ขันใจและวีระศักดิ์ สมยานะ 

(2558) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ประกันตนโรงพยาบาลล าพูน พรรษวรรณ  

สายหร่าย (2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพให้บริการของหน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาล

มหาราชนครเชยีงใหม ่วนาพรรณ ชื่นอิ่ม และคณะ (2559) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ

ของหนว่ยบริการสุขภาพบุคลากร แตไ่มส่อดคล้องกับวภิาว ีชาดิษฐ์ (2559) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของผู้รับบริการตอ่

คุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถอภิปรายได้ ซึ่งหอผู้ป่วยใน  

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ท่ีต้องรับดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีมี

ปัญหาซับซ้อนท้ังเขตจังหวัดภาคเหนือ รวมท้ังผู้ป่วยเด็กมีจ านวนมากและระยะการนอนโรงพยาบาลท่ีนาน ท าให้ผู้รับบริการท่ี

คอยดูแลผู้ป่วยเด็กมีจ านวนมากตามจ านวนผู้ป่วย และต้องด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง   

ส่งผลให้สถานท่ีในการให้บริการไม่เพียงพอ ด้านอาชีวอนามัยท่ีไม่ดี จนก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 

ด้านความเป็นรูปธรรมขึน้  

  ด้านความเชื่อถือไว้หรือไว้ใจได้ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการรู้จัก

และเข้าใจผู้รับบริการ ผู้รับบริการ (บิดา มารดาหรือญาติผู้ป่วย) ให้ระดับความส าคัญต่อคุณภาพการบริการต่ ากว่าผลลัพธ์

ของการได้รับบริการ (ความพงึพอใจ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของวภิาว ีชาดิษฐ์ (2559) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการตอ่คุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ไม่สอดคล้องกับ

อัจฉรา  ขันใจและวรีะศักดิ์ สมยานะ (2558) ท่ีท าการศกึษา เร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ประกันตน

โรงพยาบาลล าพูน พรรษวรรณ  สายหร่าย (2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพให้บริการของ

หนว่ยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่วนาพรรณ ชื่นอิ่ม และคณะ (2559) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง ความคาดหวังและ

การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของหนว่ยบริการสุขภาพบุคลากร เนื่องจากหอผู้ป่วยในมีเจ้าหน้าท่ี ท้ังทีมแพทย์และพยาบาลท่ีมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษา ติดตามอาการ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และตอบนองต่อความต้องการแก่

ผู้รับบริการ (บิดา มารดา และญาติผู้ป่วย) ตลอด 24 ชั่วได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการ  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อผู้บริหารทางการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการ เพื่อสอดคล้องกับ

คุณภาพบริการของหอผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่ดังนี้ 

Quadrant A เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความสนใจในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ดังนี้  ทีมพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล

ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์มีการประชุมและน าเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสม สะอาด  

และถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล และจัดท าทีมวิจัยในการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อตอ่

ผลการรักษาผู้ป่วย เพื่อความคุ้มค่าและตอบสนองต่อการบริการท่ีทันสมัย ส่วน หอผู้ป่วยใน ควรมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 

“หน้าบ้าน น่ามอง” เพื่อส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบ รวมท้ังจัดท านวัตกรรมการให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับ

สุขภาพท่ีแก่ผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาแนวความคิดในการพัฒนาและปรับปรุงแทนการให้แผ่นพับ เช่น การสร้าง Line  

ในแต่ละหอผู้ป่วย หรือการท า VLOG (คลิปวิดีโอสั้น) ในการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ร่วมกับทีมการรักษา เพื่อท าเป็น YouTube 

channel โรงพยาบาลหรือ Web Page ของโรงพยาบาล 

 Quadrant B ถือเป็นจุดแข็งท่ีต้องรักษา ดังนี้   ทีมพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์  

ควรมีการประชุมและน าเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดอบรมวิชาการในการทบทวนแนวปฏิบัติการรักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง จัดท า QR Code เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมีการทดสอบสมรรถนะของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ส่วนหอผู้ป่วยในควรจัดท าแผนตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และจัดท านวัตกรรมท่ีช่วยเหลือผู้ป่วย 

บนองค์ความรู้ของงานวจิัยเชงิวิชาการ  

 Quadrant C เป็นสิ่งท่ีควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการในอนาคต ดังนี้  ทีมพัฒนาคุณภาพงาน 

การพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ควรมีการประชุมและน าเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพแก่

เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ และการจัดท าโครงการตรวจเช็คและส ารวจวันหมดอายุของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ส่วนหอผู้ป่วยใน ควรมกีารจัดท าแผนการดูแลผู้ป่วยแบบมสี่วนร่วม (Family Conference) เกี่ยวกับโรคท่ีพบบ่อยและโรคท่ีมีความ

เสี่ยงสูงในแต่ละหอผู้ป่วย รวมท้ังการท าแผนตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และ สร้างแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละหอผู้ป่วยอยา่งเป็นระบบ 

 Quadrant D เป็นสิ่งท่ีต้องรักษามาตรฐาน ดังนี้ ทีมพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ควรมีการ

ประชุมและน าเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการให้พยาบาลทุกขั้นตอน ส่วนหอผู้ป่วยใน เจ้าหน้าท่ีควร

แจ้งเวลาเปิดปิดท่ีชัดเจนต่อผู้รับบริการ (บิดา มารดา หรือญาติผู้ป่วย) ทุกครั้งและมีการให้ข้อมูลหรือแจ้งช่องทางติดต่อ

ประสานกับหอผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินท่ีต้องเข้าเยี่ยมผู้ป่วย 
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