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บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาองคประกอบ และเปรียบเทียบระดับคุณภาพ

การบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีกับมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กําหนด กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูมารับบริการของโรงพยาบาลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 300 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลเก่ียวกับองคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี  พรอมขอเสนอแนะ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอย
ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเปรียบเทียบ
คุณภาพการบริการกับมาตรฐานโดยสถิติ t-test (One-Sample t-test)

ผลการวิจัยสรุปดังนี้
1. ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมและรายดานทุกดานของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

ปทุมธานี อยูในระดับสูง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูในระดับสูง ยืนยันวาคุณภาพการ
บริการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ
มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด รองลงมา คือ ดานความเชื่อมั่น ดานการตอบสนอง ดานความเชื่อถือ
ไววางใจ ที่สนองตอบตอผูรับบริการ ตามลําดับ สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ มีคาน้ําหนัก
นอยกวาปจจัยอ่ืน

2. เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบของคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลกับมาตรฐานที่
กําหนดจากคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล โดยกําหนดคาเกณฑมาตรฐานเทากับ 3
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบทุกดานมีคาคะแนนเฉลี่ยที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานในทุกดาน

ABSTRACT
The purposes of research were to study components and compare level of

the service quality of community hospital in Pathum Thani Province with the
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standard which hospital’s committees have condition. Representative sample was
300 patients of Klongluang hospital, Klongluang district, Pathum Thani Province,
randomized by specific random method. Tool of research was questionnaire asking
about personal information and data of component and performance indicator about
service quality of community hospital in Pathum Thani Province, and suggestion.
Statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation,
confirmatory factor analysis (CFA), and comparison of service quality with the
standard used t-test (One Sample t-test).

The results of research were as follows:
1. The level of service quality of community hospital in Pathum Thani

Province as a whole and each aspect was at a high level. Confirmatory factor analysis
of performance indicator about service quality of community hospital in Pathum
Thani Province had element value at a high level. The result confirmed that service
quality consisted of five components. Considering each aspect, knowing and
understanding of patient was the highest level and followed by confidence of
patient, the response to patient and trust, which corresponded to the patients,
respectively. The aspect of concrete service was lower than the other.

2. When comparing service quality with the standard which hospital’s
committees have condition with standard criteria at 3, the results showed that
overall components had higher mean than standard criteria.

คําสําคัญ
คุณภาพการบริการ, โรงพยาบาลชุมชน

ความสําคัญของปญหา
การบริการทางดานสุขภาพนั้นนับไดวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนและทุก

กลุมที่จะไดรับอยางเทาเทียมกันดวยมาตรฐานที่ดีพอสมควรจากภาครัฐ  โรงพยาบาลนับไดวาเปน
สถานบริการทางดานสุขภาพที่สําคัญในการใหบริการเมื่อเกิดอาการเจ็บปวยและทางรัฐบาลเองก็ได
พยายามจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและกระจายใหครอบคลุมประชากร  ในทุกพ้ืนที่ทั่วทั้ง
ประเทศ  แตในความเปนจริงประชาชนยังไมไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน  นอกจากนั้นยังตอง
ประสบกับปญหาการบริการที่ลาชาไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร  ดังนั้นโรงพยาบาลซึ่งถือเปนสถาน
บริการดานสาธารณสุขจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพบริการใหสอดคลองกับความตองการและความ
คาดหวังของผูเขามารับบริการในระดับที่พึงพอใจ  โดยกระทรวงสาธารณสุขจะกํากับดูแลใหแตละ
โรงพยาบาลดําเนินงานไปตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่มุงเนนใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถใน
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การจัดระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
(กระทรวงสาธารณสุข อางถึงใน ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ  และเสาวลักษณ เจียวพวง, 2550)

โรงพยาบาลชุมชน จัดเปนสถานบริการสุขภาพที่มีลักษณะของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก
สุดในบรรดาโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สวนใหญจะเปนโรงพยาบาล
ชุมชนประจําอําเภอ  ที่จะมีขนาดเตียงตั้งแต 10, 30, 60, 90 และ 120 เตียงตามลําดับ โดยใหการ
บริการ  ตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  บริการสงเสริมสุขภาพ บริการและ
ดําเนินงานสุขาภิบาลและปองกันโรค  บริการชันสูตรสาธารณสุขทั้งภายในโรงพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุขตาง ๆ รวบรวมสถิติขอมูลตาง ๆ เสนอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดดําเนินการ
ระบบรับ-สงตอผูปวยเพ่ือตรวจหรือรักษา (สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2554)

ปจจุบันมีผูมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนจํานวนมากข้ึน ประกอบกับประชาชนผูมา
ขอรับบริการดานสุขภาพมีความรูมากข้ึน มีความคาดหวังกับโรงพยาบาลและเจาหนาที่  กลาวคือ
คาดหวังวาจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกใจ  หากไมเปนไปตามที่คาดหวังทําใหเกิดขอ
รองเรียนข้ึน  จากเหตุผลหนึ่งดังกลาวทําใหนายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ป 2553 ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดใหมี “โครงการ
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพ่ือคนไทยสุขภาพดี  มีรอยยิ้ม” (3S) มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดบริเวณ
ใหบริการที่ดี เหมาะสมไมแออัด และจัดกิจกรรมเพ่ือใหมีการรอคอยที่มีคุณคา เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ผูใหบริการที่สามารถใหบริการไดตามความตองการของผูรับบริการไดอยางเหมาะสม และเพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถใหบริการที่ดี  บริการประทับใจได จึงเกิดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลใน
สังกัด 10,000 แหง เนนการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผูรับบริการ (สํานัก
การพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2554)

ดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะศึกษาวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการ
บริการและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีกับมาตรฐาน
โดยผลจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ผูวิจัยจะนําเสนอใหกับผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลชุมชน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ศึกษาวิเคราะหองคประกอบและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการกับมาตรฐานที่คณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาลกําหนดหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาองคประกอบและเปรียบเทียบระดับคุณภาพ

การบริการกับมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพ่ือศึกษาองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี กับ

มาตรฐานที่กําหนด
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สมมติฐานงานวิจัย
1. องคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี เปนไปตาม

ตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการ
2. ระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ไดตามมาตรฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาคร้ังนี้ใชกรอบแนวคิดของ  ซีแทมล พาราซูราแมนและเบอร่ี (Ziethaml,

Parasuraman, & Berry, 1990) ประกอบดวย 5 องคประกอบ

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มารับบริการของโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 300 คน โดย
เร่ิมทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-20 ตุลาคม 2554

กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) และใชสูตร
การคํานวณของ ลินแมน  เมอรเลนดา  โกลดและวิส  (Lindeman, Merenda, Gold & Weiss อางถึงใน
นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) กลาววา อัตราสวนระหวางหนวยตัวอยาง  ไดกําหนดกลุมตัวอยางและ
จํานวนพารามิเตอร ควรจะเปน 15-20 ตอ 1 พารามิเตอร ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวแปร
ประกอบดวยตัวแปรโครงสราง จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย  ความเปนรูปธรรมของบริการ ความ
เชื่อถือไววางใจ  การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ การรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการ และตัวแปรชี้วัด 10 ตัวแปร ประกอบดวย สถานที่  เคร่ืองมืออุปกรณ ความถูกตอง

ความเปนรูปธรรมของการ
บริการ

ความเช่ือถือไววางใจ

การตอบสนองตอ
ผูรับบริการ

การรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการ

การใหความเช่ือมั่นตอ
ผูรับบริการ

คุณภาพการบริการ

สถานที่

เคร่ืองมืออุปกรณ

ความถูกตอง

ความปลอดภัย

ความรวดเร็ว

ความสะดวก

ความสามารถ

ความรู

ความใสใจ

ความเขาใจ

องคประกอบการบริการ ตัวช้ีวัด
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ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความสะดวก ความสามารถ ความรู  ความใสใจ ความเขาใจ ดังนั้นกลุม
ตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 300 คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผานข้ันตอนการปรับปรุงและทดสอบความ
เที่ยงตรงของเคร่ืองมือ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน โดยเปนผูพิจารณาตรวจสอบและความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ที่สรางข้ึน (Index of Item-Objective Congruence: IOC) การทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของ
เคร่ืองมือใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( : Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
จากการวิเคราะหพบวามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ 0.958 แสดงวาแบบสอบถามนี้มีความ
เหมาะสมในการเก็บขอมูล สวนคาอํานาจจําแนกรายขอจากขอคําถามทั้งหมด อยูระหวาง 0.524-
0.905 ผูวิจัยจึงใชแบบสอบถามนี้เพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงยืนยันและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะหสถิติพื ้นฐาน  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และการ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กับมาตรฐาน โดย
มีข้ันตอนดังนี้

1. วิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ

ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม
3. วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอดวยวิธีหาคาอํานาจจําแนกใชการหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของคะแนนระหวางคะแนนรายขอ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total Correlation)
4. วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของคุณภาพการบริการดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

( : Alpha Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach)
5. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดล

องคประกอบของแบบสอบถามคุณภาพการบริการ
6. เปรียบเทียบคุณภาพการบริการกับมาตรฐานที่ไดจากคณะกรรมการบริหารของ

โรงพยาบาล  โดยใชสถิติ t-test (One-Sample t-test)

ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 การศึกษาองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

1.1 จากการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลอยูในระดับสูง แตเมื่อวิเคราะหในแตละรายองคประกอบและ
ตัวชี้วัด มีบางดานอยูในระดับที่นอยสุดถึงสูงตามลําดับ ซึ่งมีชองวางที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลจากระดับนอยสุดใหเปนระดับสูงได จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบการรูจักและ
เขาใจผูรับบริการ (EMP) มีตัวชี้วัดทุกตัวอยูในระดับที่สูงที่สุด ไดแก ความใสใจ (EMP1) และความ
เขาใจ (EMP2) รองลงมาองคประกอบการใหความเชื่อมั่นตอผู รับบริการ (ASS) มีตัวชี้ วัด
ความสามารถ (ASS1) และความรู (ASS2) องคประกอบตอบสนองตอผูรับบริการ (RES) มีตัวชี้วัด
ความรวดเร็ว (RES1) และความสะดวก (RES2) องคประกอบความเชื่อถือไววางใจ (REL) มีตัวชี้วัด
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ความถูกตอง (REL1) และความปลอดภัย (REL2) และองคประกอบความเปนรูปธรรมของบริการ
(TAN) มีตัวชี้วัดดานสถานที่ (TAN1) เคร่ืองมือและอุปกรณ (TAN2) อยูในระดับนอยสุด

ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในภาพรวม
และรายดาน พบวา ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของความสอดคลองภายในแบบอัลฟา ของแบบวัด
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลโดยภาพรวม เทากับ 0.955 แสดงวาคะแนนแบบสอบถาม
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีความนาเชื่อถือ และเหมาะสมที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลได เนื่องจากมีคาความเชื่อมั่นของความสอดคลองภายในแบบแอลฟาตั้งแต 0.70
ข้ึนไป (Cronbach, 1990)

1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis)
1.2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1

(1) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการ (TAN) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
สถานที่ (TAN1) เคร่ืองมือและอุปกรณ (TAN2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานความเปนรูปธรรมของบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
ความเปนรูปธรรมของบริการ มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัด
พบวาคาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.74 และ 0.84 และมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.55 และ 0.71 แสดงวา
ตัวชี้วัดทุกตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(2) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
ความเชื่อถือไววางใจ (REL) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร ความ
ถูกตอง (REL1) ความปลอดภัย (REL2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานความเชื่อถือไววางใจที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ ความ
เชื่อถือไววางใจ มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัดพบวาคาน้ําหนัก
องคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.80 และ 0.87 และมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ p< .01
ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.64 และ 0.75 แสดงวาตัวชี้วัดทุกตัว มี
ความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(3) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
การตอบสนองตอผูรับบริการ (RES) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
ความรวดเร็ว (RES1) ความสะดวก (RES2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานการตอบสนองตอผูรับบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
การตอบสนองตอผูรับบริการ มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัด
พบวาคาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.80 และ 0.93 และมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.64 และ 0.86 แสดงวา
ตัวชี้วัดทุกตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(4) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
การใหความเชื่อมั่น (ASS) เปนการวิ เคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
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ความสามารถ (ASS1) ความรู (ASS2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานความเชื่อมั่นตอผูรับบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
ความเชื่อมั่นตอผูรับบริการมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัดพบวา
คาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.85 และ 0.90 และมีคานัยสําคัญทางสถิติที่
p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.72 และ 0.82 แสดงวาตัวชี้วัดทุก
ตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(5) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
การรูจักและเขาใจผูรับบริการ (EMP) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
ความใสใจ (EMP1) ความเขาใจ (EMP2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
การรูจักและเขาใจผูรับบริการมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัด
พบวาคาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.89 และ 0.88 และมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.79 และ 0.77 แสดงวา
ตัวชี้วัดทุกตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1

ตัวแปรโครงสราง ตัวช้ีวัด  SE t 2
.XTR cP vP

TAN 0.77 0.62
TAN1 0.74 0.04 12.49 0.55
TAN2 0.84 0.04 14.03 0.71

REL 0.82 0.69
REL1 0.80 0.04 15.71 0.64
REL2 0.87 0.04 17.55 0.75

RES 0.85 0.75
RES1 0.80 0.04 16.04 0.64
RES2 0.93 0.04 19.78 0.86

ASS 0.86 0.76
ASS1 0.85 0.04 17.82 0.72
ASS2 0.90 0.04 19.68 0.82

EMP 0.87 0.78
EMP1 0.89 0.04 19.17 0.79
EMP2 0.88 0.04 18.75 0.77

ดัชนีบงช้ีความเหมาะสมพอดี ผลท่ีได เกณฑ แปลผล
Minimum Fit Function Chi-Square =51.37 (P=0.00144) df = 25 0.00144 p>0.05 ไมเหมาะสม
Chi-Square/df 2.054 2X /df<3 เหมาะสม
Root Mean Square Residual (RMR) 0.016 RMR<0.05 เหมาะสม
Standardized RMR 0.027 SRMR<0.05 เหมาะสม
Goodness of Fit Index (GFI) 0.97 GFI≥0.90 เหมาะสม
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.93 AGFI≥0.90 เหมาะสม
Comparative Fit Index (CFI) 0.99 CFI≥0.90 เหมาะสม
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ภาพท่ี 2 ผังเสนทางตัวแปรโครงสรางองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ชุมชน
จังหวัดปทุมธานี 5 องคประกอบ กับ ตัวชี้วัด

1.2.2 วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
การวิเคราะหในข้ันตอนนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 มุง

ศึกษาวาโมเดลการวัด (Measurement Model) ของคะแนนแบบวัดคุณภาพการบริการวา ตัวแปร
โครงสราง องคประกอบคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ สามารถใชตัวแปร คือ
สถานที่ (TAN1) และเคร่ืองมืออุปกรณ (TAN2) เปนตัวชี้วัดที่ เหมาะสม ตัวแปรโครงสราง
องคประกอบคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจ ความถูกตอง (REL1) และความปลอดภัย
(REL2) เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวแปรโครงสราง องคประกอบคุณภาพการบริการดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ  สามารถใช ความรวดเร็ว (RES1) และความสะดวก (RES2) เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ตัวแปรโครงสราง องคประกอบคุณภาพการบริการดานการใหความเชื่อมั่น สามารถใช ความสามารถ
(ASS1) และความรู (ASS2) เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวแปรโครงสราง องคประกอบคุณภาพการ
บริการดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ สามารถใช ความใสใจ (EMP1) และความเขาใจ (EMP2)
เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม และจากการวิจัยพบวา องคประกอบทั้ง 5 คือ คุณภาพการบริการดานความ
เปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น การ
รูจักและเขาใจผูรับบริการ เปนองคประกอบของแบบวัดคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปทุมธานี

สําหรับโมเดลการวัดพบวา ตัวชี้วัดดานสถานที่ (TEN1) และเคร่ืองมืออุปกรณ
(TEN2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.75 และ 0.84 ของความเปนรูปธรรมของบริการ (TEN) ใน
องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดดานความถูกตอง (REL1) และความปลอดภัย (REL2) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ 0.81 และ 0.85 ของความเชื่อถือไววางใจ (REL) ในองคประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดดานความ
รวดเร็ว (RES1) และความสะดวก (RES2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.80 และ 0.93 ของการ
ตอบสนองตอผูรับบริการ (RES) ในองคประกอบที่ 3 ตัวชี้วัดดานความสามารถ (ASS1) และความรู
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(ASS2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.80 และ 0.90 ของการใหความเชื่อมั่น (ASS) ในองคประกอบที่ 4
ตัวชี้วัดดานความใสใจ (EMP1) และความเขาใจ (EMP2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.88 และ 0.89
ของการรูจักและเขาใจผูรับบริการ (EMP) ในองคประกอบที่ 5 และมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01
ทุกคาและสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดใน 5 องคประกอบมีคา 0.56 และ0.70, 0.66 และ
0.73, 0.63 และ 0.87, 0.72 และ 0.81, 0.77 และ 0.79 ตามลําดับ แสดงวาตัวชี้วัดทุกตัว มีความ
เที่ยงตรงสูง และมีความเชื่อถือไดสูงในการชี้วัดตัวแปรโครงสรางขององคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ

ตัวแปรโครงสรางมีน้ําหนักองคประกอบ (  ) คือ 0.59, 0.84, 0.86, 0.97 และ
0.95 แสดงวาองคประกอบทั้ง 5 มีความเที่ยงตรงสูงในการเปนองคประกอบคุณภาพการบริการ หรือ
กลาวไดวา คุณภาพการบริการประกอบดวย องคประกอบดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดาน
ความเชื่อถือไววางใจ  ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ  ดานการใหความเชื่อมั่น ดานการรูจักและ
เขาใจผูรับบริการ มีความถูกตองสูง

ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไววางใจ  การ
ตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น การรูจักและเขาใจผูรับบริการ เปนไปตามสมมุติฐาน
คือ องคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี เปนไปตามตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ ทั้งนี้ผูวิจัยยังไดขอเสนอแนะจากผูมารับบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี ดังนี้ ดานองคประกอบความเปนรูปธรรมของการบริการ 1.ความสะอาด 2.จํานวนที่นั่งรอ
ตรวจไมเพียงพอ 3.เคร่ืองมือและ 4.อุปกรณนอย 5.ที่จอดรถไมเพียงพอ 6.เพ่ิมบุคลากร และ 7.ควร
เพ่ิมจํานวนปายบอกตําแหนงตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล สวนดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ไดแก
1.ตองการความรวดเร็วในการตรวจรักษา 2.คอยใหขอมูลขาวสารไดเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ 3.ปรับปรุง
เร่ืองกริยามารยาทของเจาหนาที่ทุกหนวย

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
ตัวแปรแฝง  ตัวช้ีวัด  SE T R 2

.XT c v
SERVQUAL 0.96 0.72
TAN 0.59 0.08 7.70 0.34 0.77 0.63

TAN1 0.75 - - 0.56
TAN2 0.84 0.07 8.84 0.70

REL 0.84 0.06 13.01 0.70 0.81 0.69
REL1 0.81 - - 0.66
REL2 0.85 0.04 14.72 0.73

RES 0.86 0.07 12.95 0.73 0.85 0.75
RES1 0.80 - - 0.63
RES2 0.93 0.04 16.46 0.87

ASS 0.97 0.06 16.86 0.94 0.86 0.76
ASS1 0.85 - - 0.72
ASS2 0.90 0.03 20.09 0.81

EMP 0.95 0.05 17.45 0.90 0.87 0.78
EMP1 0.89 - - 0.79
EMP2 0.88 0.03 20.55 0.77
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ตารางท่ี 2 (ตอ)

ดัชนีบงช้ีความเหมาะสมพอดี ผลท่ีได เกณฑ แปลผล
Minimum Fit Function Chi-Square = 105.85  (P=0.00)
df = 30

0.00 p>0.05 ไมเหมาะสม

Chi-Square/df 3.53 2X /df<3 ไมเหมาะสม
Root Mean Square Residual (RMR) 0.027 RMR<0.05 เหมาะสม
Standardized RMR 0.047 SRMR<0.05 เหมาะสม
Goodness of Fit Index (GFI) 0.93 GFI≥0.90 เหมาะสม
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.90 AGFI≥0.90 เหมาะสม
Comparative Fit Index (CFI) 0.98 CFI≥0.90 เหมาะสม

ภาพท่ี 3 ผังเสนทาง ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด ปทุมธานี
5 องคประกอบกับตัวชี้วัด

สวนท่ี 2 เปรียบเทียบคุณภาพการบริการกับมาตรฐานที่ ไดจากคณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลโดยใชสถิติ t-test
จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2 ระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดปทุมธานี ไดตามมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลอยูที่ระดับ 3 คะแนน พบวาคุณภาพการบริการทุกดาน ไดแก ความเปนรูปธรรมของ
บริการ ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น การรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการ มีคะแนนสูงกวาเกณฑมาตรฐาน แตเมื่อกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 3.5 คะแนน
พบวาคุณภาพการบริการดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น และความเชื่อถือ
ไววางใจ มีคาคะแนนสูงกวาเกณฑ สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ และการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ มีคะแนนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 3.5 คะแนน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยใชการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบวาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดปทุมธานี มี 5 องคประกอบ คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจ
การตอบสนอง การใหความเชื่อมั่น และการรูจักและเขาใจที่สนองตอบตอผูรับบริการของโรงพยาบาล
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูในระดับสูง มีคา 0.59, 0.84, 0.86, 0.97 และ 0.94 ตามลําดับ โดยมี
ความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.96 ซึ่งองคประกอบดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิดของ ซีแทมล พาราซูราแมนและเบอร่ี (Ziethaml, Parasuraman, and Berry,
1990) ที่กลาววาคุณภาพการบริการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ องคประกอบความเปน
รูปธรรมของบริการ องคประกอบความเชื่อถือไววางใจ องคประกอบการตอบสนองตอผูรับบริการ
องคประกอบการใหความเชื่อมั่น และองคประกอบการรูจักและเขาใจผูรับบริการ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานความเปน
รูปธรรมของบริการ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สถานที่ และเคร่ืองอุปกรณ สามารถนํามาใชเปน
ตัวชี้วัดความเปนรูปธรรมของบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่ 0.75 และ 0.84 มีคาความ
เชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.77 ซึ่งสอดคลองกับวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2548) ที่
กลาววา การบริการที่เปนรูปธรรม เปนปจจัยเดียวที่ลูกคาหรือผูที่มารับบริการสามารถจับตองไดในปจจัย
ทั้งหมดที่ลูกคาใชประเมินคุณภาพการบริการ มีความสําคัญตอความพึงพอใจของผูรับบริการสูงมาก

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานความเชื่อถือ
ไววางใจ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความถูกตอง  และความ
ปลอดภัย มาใชเปนตัวชี้วัดความเชื่อถือไววางใจตอผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่
0.81 และ 0.85 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.81 ซึ่ง องคประกอบ
ดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับความเห็นของ วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2548) ที่กลาววา ลูกคา
หรือผูมารับบริการจะเกิดความเชื่อถือไดเมื่อองคกรไดใหบริการอยางถูกตองตั้งแตเร่ิมตน สอดคลอง
กับแนวความคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548) ไดกลาววา ความเชื่อถือ หมายถึง การบริการ
ลูกคาหรือผูมารับบริการที่เขามาใชบริการแลวหลายคร้ัง จนทําใหเกิดความเชื่อถือและยอมรับใน
บริการที่มีคุณภาพ มีความถูกตองและเที่ยงตรง เปนไปตามสัญญาที่ใหไวระหวางผูมารับบริการและ
กิจการ จะสรางใหเกิดความเชื่อถือในการที่จะเขามาใชบริการ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความรวดเร็ว  และความ
สะดวก มาใชเปนตัวชี้วัดดานการตอบสนองตอผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่ 0.80
และ 0.93 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.85 องคประกอบดังกลาว
สอดคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ที่กลาววาการตอบสนองลูกคา คือ ความรวดเร็วในการ
บริการหรือชวยเหลือลูกคาไมใหรอคิวนาน รวมทั้งตองมีความกระตือรือรน สอบถามถึงการมา
ใหบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็วจะตองมาจากพนักงานหรือเจาหนาที่ และกระบวนการในการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับแนวคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548) ที่กลาววา การ
ตอบสนองเปนการตอบรับตอผูมาใชบริการใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกรหรือบุคลากรที่ใหบริการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

46

ภายใตความปรารถนาดีมีการชวยเหลือผูมาใชบริการ พรอมที่จะใหบริการไดโดยทันที ดังนั้นพนักงาน
หรือเจาหนาที่จะตองมีความวองไวตอการตอบรับหรือตอบสนองตอผูรับบริการ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานการใหความ
เชื่อมั่น จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความสามารถ  และความรู มาใช
เปนตัวชี้วัดดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่ 0.85 และ
0.90 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.86 การสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
ข้ึนกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ซึ่งแนวคิดของพาราซูราแมนและคณะ (1990) ไดศึกษา
ไวคือบุคลากรผูใหบริการมีความรูในการใหบริการสามารถทําใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือมาใช
บริการมากข้ึน และบุคลากรผูใหบริการมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการรูสึก
วาเปนที่พ่ึงได และการใหบริการที่มีความถูกตอง แมนยําสม่ําเสมอ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานการรูจักและ
เขาใจผูรับบริการ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความใสใจ  และความ
เขาใจ มาใชเปนตัวชี้วัดดานการรูจักรและเขาใจผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่
0.89 และ 0.88 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.87 ซึ่งองคประกอบ
ดังกลาวสอดคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา การเขาใจและรูจักลูกคาหรือผูมารับ
บริการนั้น คือ การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล ก็คือการดูแล เอาใจใสใหบริการดวยความตั้งใจ
เขาใจปญหาหรือความตองการของลูกคาที่ตองการ การตอบสนองเนนการบริการและมีการสื่อสารทํา
ความเขาใจกับลูกคาอยางถองแท เชนเดียวกับวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547) ไดกลาวอีกวาความ
เขาใจและการรูจักลูกคาเปนสิ่งสําคัญ โดยหมายถึงการพยายามเขาถึงความตองการของผูบริโภค เพ่ือ
รับรูและหาทางตอบสนองใหตรงตามความตองการใหมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ควรใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ

ใหเห็น ควรมีการปรับปรุงเร่ืองความสะอาด สถานที่รอรับบริการคับแคบ ที่นั่งไมเพียงพอไมเปน
ระเบียบ รวมถึงความทันสมัยของอุปกรณควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยในเร่ือง เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ
เชน เคร่ืองมือแพทย เปลนั่ง เปลนอน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล ซึ่งไมเพียงพอตอ
การใหบริการ ดังนั้น ควรเสนอความตองการดังกลาวตอผูบริหารในลําดับตอไป

2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ควรใหความสําคัญกับ การทํางานไมผิดพลาด มีความถูก
ตอง ความปลอดภัย ควรใหความสําคัญในการใหบริการตาง ๆ เชน การอธิบายใหผูมารับบริการเขาใจ
ในการตรวจรักษาไดอยางถูกตอง แพทยตรวจรักษาอยางละเอียด ประเมินสภาพความรุนแรงของ
ผูปวยไมใหผิดพลาด

3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ควรใหความสําคัญกับการใหบริการที่รวดเร็วทัน
เหตุการณ และใหความสะดวกกับผูมารับบริการ ชวนผูมารับบริการพูดคุยใหขอมูลตามที่ผูมารับ
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บริการตองการ เพ่ือใหผูมารับบริการมีความรูสึกผอนคลาย มีความสบายใจและไมคิดวารอรับบริการ
นานเกินไป

4. ดานการใหความเชื่อมั่น ควรใหความสําคัญกับความสามารถในวิชาชีพ ตรวจรักษา
อธิบายถึงอาการ สาเหตุโรค การรับประทานยา อยางครบถวน และใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ
โดยการอธิบายและตอบขอสงสัยแกผูมารับบริการทุกคร้ังจนผูรับบริการมีความพอใจมากที่สุด

5. ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ ควรใหความสําคัญกับ การดูแลเอาใจใสผูรับบริการ
ตามความตองการ รับฟงเร่ืองราว ความไมสบายใจเก่ียวกับอาการเจ็บปวย รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร
แนะนําวิธีแกปญหาใหผูมารับบริการได

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
จากการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ที่ดําเนินการตาม

ข้ันตอนจนสําเร็จเรียบรอย ดังปรากฏผลการวิจัยที่สรุปไวแลวนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแกผูที่จะทํา
การวิจัยคร้ังตอไปดังนี้

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเปนระยะๆ เนื่องจากสถานการณมี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพ่ือเปนการพัฒนาโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง

2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน กับผูมารับบริการทั้งจังหวัด
ปทุมธานี ในรูปแบบสัมภาษณเชงิลึก เพ่ือใหไดขอมูลที่จะนํามาพัฒนา

3. ควรมีการศึกษาสภาพความเปนจริงของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลดาน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ
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