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บทคัดยอ
เวชปฏิบตั ิ 4) คุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ และ
5) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณภาพบริการ สวน
ที่ 3 และ 4 มีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 0.98 และ 0.96
คาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค 0.92 และ 0.98 ตาม
ลําดับ วิเคราะหขอ มูลโดยหา จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความ
แปรปรวน และสหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา 1) คุณภาพบริการที่ไดรับจาก
พยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรูของผูรับบริการใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายดาน
ทุกดานในระดับดี 2) การรับรูคุณภาพบริการที่ไดรับจาก
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ มีความแตกตางกันระหวางผูร บั บริการ

การวิจยั เชิงบรรยายหาความสัมพันธนมี้ วี ตั ถุประสงค
เพือ่ 1) ศึกษาคุณภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ตามการรับรูข องผูร บั บริการ 2) เปรียบเทียบคุณภาพบริการ
ตามการรับรูข องผูร บั บริการทีม่ เี พศ อาชีพ สิทธิในการรักษา
และลักษณะการเจ็บปวยตางกัน และ 3) หาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความเจ็บปวย การ
ยอมรับบทบาทพยาบาลเวชปฏิบตั ิ กับคุณภาพบริการตาม
การรับรูข องผูร บั บริการ กลุม ตัวอยางเปนผูร บั บริการสุขภาพ
จากพยาบาลเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 350 คน สุมเลือกแบบมีระบบ เครื่องมือ
วิจัยเปนแบบสอบถามมี 5 สวน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไป 2)
ปจจัยดานความเจ็บปวย 3) การยอมรับบทบาทของพยาบาล
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ทีไ่ ดรับจากพยาบาลเวชปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r=-0.154, -0.180, 0.490 และ 0.897 ตาม
ลําดับ) สวนอายุ รายได และจํานวนครั้งของการมารับ
บริการไมมีความสัมพันธกับคุณภาพบริการ

ที่มีอาชีพและสิทธิในการรักษาตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แตไมแตกตางกันระหวางกลุม ทีม่ เี พศ
และลักษณะการเจ็บปวยตางกัน 3) ปจจัยดานการศึกษา
ความรุนแรงของการเจ็บปวย ประสบการณในการรับบริการ
และการยอมรับบทบาทมีความสัมพันธกบั คุณภาพบริการ

Abstract
The objectives of this descriptive correlational research were: 1) to study the service quality of nurse
practitioners as perception of clients in community hospitals, Pathumthani province; 2) to compare service
quality of nurse practitioners in different groups of gender, occupation, service rights and type of illness; and
3) to find the correlation of personal factors, illness factors, role acceptance and service quality of nurse
practitioners. The sample of 350 clients receiving service from nurse practitioners in community hospitals,
Pathumthani province, was selected by systematic random sampling. The questionnaire used to collect data,
composed of 5 parts: personal factors, illness factors, role acceptance, service quality of nurse practitioner,
and opinion and recommendation of clients. The content validity index of part 3 and 4 were 0.98 and 0.96
and the reliability coefficients were 0.92 and 0.98, respectively. The statistics used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, Analysis of variance, and Pearson product-moment
correlation.
The results revealed that 1) clients perceived the overall and each domain of service quality of nurse
practitioners in community hospitals at the good level. 2) There was significant difference in service quality
of nurse practitioners in community hospitals as perceived by clients who were different in occupation and
service rights. However, there was no significant difference in the groups who differed in gender and type
of illness at p < .05. 3) There were correlation between education (r = -0.154), severity of illness (r = -0.180),
past experience (r = 0.490) and role acceptance (r = -0.897) with service quality of nurse practitioners;
controversially, age, income, type of illness and number of service usage did not correlated to service
quality at p <.05.

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเนนให
โรงพยาบาลใหบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ กาวไปสูก าร
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation: HA)

นโยบายนีเ้ ปนกลไกกระตุน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานสุขภาพ ผลจากการพัฒนาทําใหผูรับบริการได
รับการดูแลอยางเหมาะสม มีคุณภาพดีขึ้นและสอดคลอง
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ตามความตองการของผูร บั บริการ (อนุวฒ
ั น ศุภชุตกิ ลุ และ
จิรตุ ม ศรีรตั นบลั ล, 2543) อยางไรก็ตามการมารับบริการ
สุขภาพ ผูที่มารับบริการสวนใหญมักเปนผูที่มีความทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวย จึงมักมีความคาดหวังตอบริการ
ของโรงพยาบาลในระดับสูง นอกจากนีแ้ ลวความวิตกกังวล
เนื่องจากบรรยากาศและระเบียบวิธีการของโรงพยาบาล
วิธีการตรวจรักษาของแพทย ขั้นตอนการตรวจ และการ
ตอนรับที่อาจขาดความเปนกันเอง ทําใหเกิดปญหาดาน
มนุษยสัมพันธหรือดานอัธยาศัยไมตรีของบุคลากร โยธิน
แสวงดี และคณะ (2542 อางในพิรุณ รัตนวาณิช, 2545)
พบวาทุกขของประชาชนที่ไปใชบริการสุขภาพจากสถาน
บริการของรัฐนัน้ เกิดจากระยะเวลารอคอยทีน่ านโดยไมได
รับการบอกเลาของเหตุผลการรอคอย และตองการไดรับ
ขอมูลที่ตองการทราบจากบุคลากรของโรงพยาบาล แต
แพทยใหเวลากับผูรับบริการนอย และมักไดรับคําอางวา
แพทยมจี าํ กัด ขณะทีผ่ รู บั บริการตองการคําอธิบายอาการ
ที่เจ็บปวย ความกระจางเรื่องโรค และคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตัว นอกจากนี้สถานบริการบางแหง เชน สถานี
อนามัย บางครั้งไปรับบริการแตพบวาไมมีเจาหนาที่ให
บริการ
ในป พ.ศ. 2542 ประเทศไทยอนุญาตใหพยาบาล
โดยเฉพาะพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหนวยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ ทําหนาทีก่ ารรักษาพยาบาลเบือ้ งตน (สมจิต
หนุเจริญกุล, 2553) พยาบาลกลุม นีจ้ งึ ตองมีความเชีย่ วชาญ
ทางคลินกิ ขัน้ สูง สามารถประยุกตความรูใ หเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูร บั บริการ เปนผูน าํ และผูใ หบริการพยาบาลอยาง
มีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ พัฒนาการบริการใหสอดคลองและตอบ
สนองตอระบบสุขภาพและผูร บั บริการทุกกลุม อยางเหมาะสม
การศึกษาการบริการสุขภาพของพยาบาลเวชปฎิบัติ
พบวาสวนใหญมสี มั พันธภาพทีด่ กี บั ผูร บั บริการ ใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย เปนที่พึ่งไดเมื่อยามเจ็บปวย
(เวหา เกษมสุข นพวรรณ เปยซื่อ และ สุจินดา จารุพัฒน
มาริโอ, 2554) สุวรรณา จันทรประเสริฐ (2554) พบวาการ

ปฏิบตั หิ นาทีข่ องพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปไดรบั การยอมรับ
จากผูบริหาร ผูรวมงาน และประชาชนที่มาใชบริการ และ
คุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติในภาคตะวันออก
นั้นมีคุณภาพบริการดานการใชความรู ความสามารถ
การสื่อสาร และพฤติกรรมบริการ ผูรับบริการสวนใหญมี
ความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด แตจริยา
ลิมานันท (2550) พบวาพยาบาลเวชปฏิบัติมีการปฏิบัติ
ตามบทบาทวิชาชีพดานการรักษาโรคอยูใ นระดับปานกลาง
และมีความรูเ กีย่ วกับกฎหมายวิชาชีพพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทั่วไปอยูในระดับปานกลางถึงนอย การศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติ
นั้น พบวาไดแก ปจจัยดานโครงสราง กระบวนการ และ
ผลลัพธ (ตระกูลวงศ ฦาชา, 2554)
การบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเปน
หนวยงานที่ใหบริการสุขภาพแกผูรับบริการ มุงใหผูรับ
บริการเกิดความพึงพอใจ ใหบริการอยางสอดคลองกับ
ความตองการหรือความคาดหวังของผูรับบริการบนพื้น
ฐานของการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และคํานึงถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของ
ผูรับบริการแตละบุคคล (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2540)
พยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาลชุมชน มีหนาทีใ่ หบริการ
ตรวจรักษาสุขภาพ จึงควรใหบริการอยางมีคุณภาพเชน
เดียวกัน อยางไรก็ตาม ในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลเวช
ปฎิบัติในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีที่ผานมา
ตั้งแตป 2545 ถึงปจจุบัน เปนเวลา 10 ปนั้น ยังไมมีการ
ศึกษาในเรือ่ งนี้ ผูว จิ ยั ในฐานะพยาบาลเวชปฏิบตั ซิ งึ่ ปฏิบตั ิ
งานในโรงพยาบาลชุมชน จึงสนใจศึกษาเรื่องนี้โดยยึด
แนวคิดคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithaml,
และ Berry (1988) ในการคนหาปจจัยดานผูร บั บริการ เพือ่
นําผลการศึกษามาประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาลชุมชน อันจะ
นําไปสูการพัฒนาสุขภาพของประชาชนตอไป
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คําถามการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

1. คุณภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ตามการรับรูของผูรับบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานีเปนอยางไร
2. ผูร บั บริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ที่มีเพศ อาชีพ สิทธิการรักษาพยาบาล และลักษณะการ
เจ็บปวยแตกตางกัน รับรูค ณ
ุ ภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาล
เวชปฏิบัติแตกตางกันหรือไม
3. ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความเจ็บปวย
และการยอมรับบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ มีความ
สัมพันธหรือไมกบั คุณภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวช
ปฏิบัติตามการรับรูของผูรับบริการในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปทุมธานี และอยางไร

1. ศึกษาคุณภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวช
ปฏิบัติตามการรับรูของผูรับบริการในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปทุมธานี
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพบริการ
ทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวชปฏิบตั ติ ามการรับรูข องผูร บั บริการ
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ทีม่ เี พศ อาชีพ สิทธิ
การรักษาพยาบาล และลักษณะการเจ็บปวยแตกตางกัน
3. หาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก
อายุ การศึกษาและรายได ปจจัยดานความเจ็บปวยไดแก
ความรุนแรงของการเจ็บปวย จํานวนครั้งของการมารับ
บริการและประสบการณในการรับบริการ และการยอมรับ
บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ กับคุณภาพบริการทีไ่ ดรบั
จากพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรูของผูรับบริการใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
เพศ
การศึกษา
รายได
อาชีพ
สิทธิการรักษาพยาบาล

การรับรูคุณภาพบริการ
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ดานความนาเชื่อถือในการบริการ
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานความมั่นใจในการบริการ
ดานความเขาใจและเห็นใจผูรับบริการ

ปจจัยดานความเจ็บปวย
ลักษณะของการเจ็บปวย
ความรุนแรงของการเจ็บปวย
จํานวนครั้งของการมารับบริการ
ประสบการณในการรับบริการ
การยอมรับบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

Zeithaml, และ Berry (1988) ประกอบดวย 5 ดานไดแก
1) ความเปนรูปธรรมของการบริการ 2) ความนาเชื่อถือ
ในการบริการ 3) การตอบสนองตอผูรับบริการ 4) ความ
มั่นใจในการบริการ และ 5) ความเขาใจและเห็นใจผูรับ
บริการ จํานวน 32 ขอ
แบบสอบถามสวนที่ 3 และ 4 การตอบใชแบบมาตร
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับไดแก นอยที่สุด นอย
ปานกลาง มาก มากทีส่ ดุ กําหนดคะแนน 1-5 คะแนน ตาม
ลําดับ การแปลผลระดับใชเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับดังนี้
(ประคอง กรรณสูต, 2542) นอยมาก คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
นอย คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
ดี คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 และดีมาก คาเฉลี่ย 4.51 -5.00
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพบริการทีไ่ ดรบั ในดานสถานทีบ่ ริเวณรอตรวจ และ
ในหองตรวจของพยาบาลเวชปฏิบัติ ดานบุคลิกภาพ และ
การตรวจรักษาของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ เปนคําถามปลายเปด
(Open-ended question) จํานวน 3 ขอ
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามผาน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) จาก
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI)
สวนที่ 3 และ 4 เทากับ 0.98 และ 0.96 และหาคาความ
เที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคา
เทากับ 0.92 และ 0.98 ตามลําดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูว จิ ยั นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อีสเทิรน เอเชีย สงถึงผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานีทั้ง 7 แหง เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลในการวิจัย
2. ผูวิจัยประสานกับผูประสานงานวิจัยของ
โรงพยาบาลแตละแหง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคในการทํา
วิจัย และมอบแบบสอบถามจํานวน 350 ฉบับ เพื่อแจกให
กับกลุม ตัวอยางเปนรายบุคคล ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน
พ.ศ. 2555 และรับแแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดรับ
แบบสอบถามทีส่ มบูรณกลับคืน 350 ฉบับ (รอยละ 100.00)

1. ผูร บั บริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ที่มีเพศ อาชีพ สิทธิการรักษาพยาบาล และลักษณะการ
เจ็บปวยแตกตางกัน รับรูค ณ
ุ ภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาล
เวชปฏิบัติแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษาและ
รายได ปจจัยดานความเจ็บปวยไดแก ความรุนแรงของ
การเจ็บปวย จํานวนครัง้ ของการมารับบริการและประสบการณ
ในการรับบริการ และ การยอมรับบทบาทของพยาบาลเวช
ปฏิบัติ มีความสัมพันธกับคุณภาพบริการที่ไดรับจาก
พยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรูของผูรับบริการใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

วิธีการดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจยั เปนการวิจยั เชิงบรรยายหาความ
สัมพันธ (Descriptive correlational research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนผูรับบริการสุขภาพจากพยาบาล
เวชปฎิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
จํานวน 2,420 คน
กลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน เลือกโดยการสุม
แบบมีระบบ (Systematic random sampling)
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนา
เอง มี 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล เปนแบบเลือกตอบและ
เติมคําลงในชองวาง จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 ปจจัยดานความเจ็บปวย เปนแบบเลือก
ตอบและเติมคําลงในชองวาง จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 3 การยอมรับบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ใชแนวทางการปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องตน) จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 4 การรับรูคุณภาพบริการของพยาบาลเวช
ปฏิบัติ ใชแนวคิดคุณภาพการบริการของ Parasuraman,
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การพิทกั ษสทิ ธิข์ องกลุม ตัวอยาง ผูว จิ ยั มีจดหมาย
ถึงผูตอบแบบสอบถาม บอกวัตถุประสงคการวิจัย
รายละเอียดของแบบสอบถาม ประโยชนของการเขารวม
การวิจัย และเก็บขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่ยินยอมเขา
รวมโครงการเทานัน้ กลุม ตัวอยางมีสทิ ธิป์ ฎิเสธการใหขอ มูล
และไมมีการเขียนชื่อผูตอบในแบบสอบถาม รักษาความ
ลับโดยสงแบบสอบถามปดผนึกในซองคืนผูวิจัยปกปอง
การไดรบั ประโยชนและไมไดรบั อันตรายของผูถ กู วิจยั โดย
ไมเปดเผยชื่อของผูเขารวมวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย
ในภาพรวมเทานั้น

การวิเคราะหขอ มูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร หาคาจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน และ
สหสัมพันธของเพียรสัน

ผลการวิจัย มีดังนี้
1. ผูรับบริการรับรูวาคุณภาพบริการที่ไดรับจาก
พยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
โดยรวมอยูในระดับดี (X = 3.68 SD = 0.66) และใน
รายดานทั้ง 5 ดานอยูในระดับดีเชนกัน (ตาราง 1)

ตาราง 1 คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับการรับรูคุณภาพบริการที่ไดรับจากพยาบาลเวชปฎิบัติ
จําแนกตามรายดานและโดยรวม (n = 350)
คุณภาพบริการ
ดานความเขาใจและเห็นใจผูรับบริการ
ดานความมั่นใจในการบริการ
ดานความนาเชื่อถือในการบริการ
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
โดยรวม

X
3.80
3.76
3.75
3.70
3.53
3.68

2. ผูร บั บริการทีม่ อี าชีพและสิทธิในการรักษาแตก
ตางกัน มีการรับรูคุณภาพบริการที่ไดรับจากพยาบาลเวช
ปฏิบตั ติ า งกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยผู
มีอาชีพวางงานแตกตางจากอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ
อาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางชัว่ คราว อาชีพพนักงานบริษทั
เอกชน อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว อาชีพรับจางทั่วไป
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อาชีพแมบา น/พอบาน อาชีพอืน่ ๆ
และอาชีพเกษตรกร สวนอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ

SD
0.75
0.70
0.73
0.78
0.71
0.66

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

แตกตางจากอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัว อาชีพรับจางทั่วไป อาชีพอื่นๆ และอาชีพ
เกษตรกร สวนกลุมอาชีพรับจางทั่วไป มีการรับรูคุณภาพ
แตกตางจากอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางชัว่ คราว สวนกลุม
อื่นๆ ไมมีความแตกตางกัน
ผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) และผู
มีสิทธิชําระเงินเองหรือไมมีสิทธิใดๆ มีคาเฉลี่ย การรับ
รูคุณภาพบริการสูงที่สุดเทากัน ผูมีสิทธิขาราชการหรือ
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รัฐวิสาหกิจมีคา เฉลีย่ รับรูค ณ
ุ ภาพบริการตํา่ ทีส่ ดุ และแตก
ตางจากผูม สี ทิ ธิประกันสังคม ผูม สี ทิ ธิประกันสุขภาพถวน
หนา (บัตรทอง) และผูม สี ทิ ธิชาํ ระเงินเองหรือไมมสี ทิ ธิใดๆ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผูรับบริการที่มีเพศและลักษณะการเจ็บปวยแตก
ตางกัน มีการรับรูคุณภาพบริการที่ไดรับจากพยาบาลเวช
ปฏิบัติ ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
(ตาราง 2)

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูคุณภาพบริการที่ไดรับจากพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหวางกลุมที่มีเพศ
อาชีพ สิทธิในการรักษา และลักษณะการเจ็บปวยแตกตางกัน (n = 350)
ปจจัยสวนบุคคล

X

SD

เพศ
ชาย
หญิง

3.74
3.64
4.57
3.86
3.80
3.75
3.74
3.68
3.63
3.61
3.45
3.38
3.72
3.72
3.69
3.37
3.69
3.67
3.63
32

p-value

t=1.237

.217

F=3.653
คูที่ตางกันคือ
(1-2) (1-3)
(1-4) (1-5)
(1-6) (1-7)
(1-8) (1-9)
(1-10) (2-10)
(3-9) (3-10)
(5-10) (6-10)

.000

F=3.061
คูที่ตางกันคือ
(1-4) (2-4)
(3-4)

.028

F=0.070

.932

0.68
0.65

อาชีพ
1. วางงาน
2. เกษตรกร
3. รับจางทั่วไป
4. อาชีพอื่นๆ
5. พนักงานบริษัทเอกชน
6. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
7. แมบาน/พอบาน
8. นักเรียน/นักศึกษา
9. ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
10. รับราชการและรัฐวิสาหกิจ
สิทธิในการรักษา
1. ประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง)
2. ชําระเงินเองหรือไมมีสิทธิใดๆ
3. ประกันสังคม
4. ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ลักษณะการเจ็บปวย
เจ็บปวยแบบเฉียบพลัน
เจ็บปวยแบบเรื้อรัง
ตรวจสุขภาพ

t/F

0.38
0.80
0.61
0.18
0.74
0.74
0.56
0.68
0.66
0.57
0.67
0.65
0.69
0.54
0.75
0.60
0.53
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3. ปจจัยดานการศึกษา ความรุนแรงของการเจ็บ
ปวย ประสบการณในการรับบริการ และการยอมรับบทบาท
มีความสัมพันธกบั คุณภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวช
ปฏิบัติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.154,

-0.180, 0.490 และ 0.897 ตามลําดับ สวนอายุ รายได
และจํานวนครัง้ ของการมารับบริการไมมคี วามสัมพันธกบั
คุณภาพบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตาราง 3)

ตาราง 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางอายุ การศึกษา รายได ความรุนแรงของการเจ็บปวย จํานวนครั้งของ
การมารับบริการ ประสบการณในการรับบริการ และการยอมรับบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ กับคุณภาพ
บริการ (n=350)
ตัวแปร
การยอมรับบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ประสบการณในการรับบริการ
อายุ
จํานวนครั้งของการมารับบริการ
รายได
การศึกษา
ความรุนแรงของการเจ็บปวย

r
0.897
0.490
0.098
-0.048
-0.093
-0.154
-0.180

p-value
.000
.000
.066
.375
.082
.004
.001

ระดับความสัมพันธ
สูง
ปานกลาง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ตํ่า
ตํ่า

การอภิปรายผลการวิจัย
1. คุณภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ตามการรับรูของ
ผูรับบริการรายดานทุกดานและโดยรวมอยูในระดับดี
เนื่องจากพยาบาลเวชปฏิบัติที่ใหบริการสุขภาพในโรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีอายุเฉลี่ย 40 ป สวน
ใหญมปี ระสบการณการทํางานหลังอบรมหลักสูตรพยาบาล
เวชปฏิบัติเฉลี่ย 5 ป ถือวาเปนผูเชี่ยวชาญ ตาม Benner
(1984) สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับตระกูลวงษ ฦาชา (2554) ที่พบวาคุณภาพบริการของ
พยาบาลเวชปฎิบัติตามการรับรูของผูรับบริการในภาค
ตะวันออก ดานโครงสรางโดยรวม ประกอบดวย ลักษณะ

สวนบุคคลของพยาบาลเวชปฏิบัติ ความรูความสามารถ
ของผูใ หบริการ เครือ่ งมือทีพ่ ยาบาลเวชปฏิบตั ใิ ชในการให
บริการ และสิ่งแวดลอมในการใหบริการอยูในระดับดี
2. ผูร บั บริการทีม่ อี าชีพแตกตางกัน รับรูค ณ
ุ ภาพ
บริการที่ไดรับจากพยาบาลเวชปฏิบัติตางกันเปนไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจากกลุมที่วางงานมีขอจํากัดเรื่องคาใช
จาย จึงอาจไมคาดหวังในการบริการสูงมากนัก จึงรับรูค ณ
ุ
ภาพบริการสูงกวาอาชีพอืน่ โดยเฉพาะขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ซึง่ รับรูค ณ
ุ ภาพบริการตํา่ กวากลุม อืน่ เพราะมีโอกาสเลือก
รับบริการ จึงคาดหวังคุณภาพการบริการในระดับสูง การรับรู
จึงตํา่ กวาทีค่ าดหวังไวมาก ดังแนวคิดของ Parasuraman,
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Zeithaml และ Berry (1988) วาการรับรูคุณภาพบริการ
เปนผลจากการเปรียบเทียบคุณภาพตามความคาดหวัง
กับคุณภาพที่เกิดขึ้นจริง การบริการที่ไมเปนอยางที่คาด
หวังไว เกิดผลลัพธเปนพึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได ผลนี้
สอดคลองกับ เกษศิรนิ ทร สุจาคํา (2553) มัทนา โสภิพฒ
ั น
(2552) และจรรยา พรหมมาลี, สาวิตรี เทียนชัย,
ศรีศุภลัษณ สิงคาลวณิช และทรงศิริ นิลจุลกะ (2551)
ผูร บั บริการทีม่ สี ทิ ธิในการรักษาตางกันรับรูค ณ
ุ ภาพ
บริการที่ไดรับจากพยาบาลเวชปฏิบัติตางกันเปนไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจาก ผูมีสิทธิขาราชการและรัฐวิสาหกิจมี
โอกาสเลือกสถานบริการและเขาถึงการรักษาพยาบาลได
มากกวา จึงทําใหกลุมนี้มีประสบการณในการรับบริการ
จากสถานบริการหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบการ
บริการจากสถานบริการตางๆ ไดมาก จึงรับรูค ณ
ุ ภาพบริการ
จากพยาบาลเวชปฏิบตั ติ าํ่ กวากลุม อืน่ สอดคลองกับ จรรยา
พรหมมาลี และคณะ (2551)
สวนผูรับบริการที่มีเพศและลักษณะการเจ็บปวย
ตางกันรับรูค ณ
ุ ภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐาน เนื่องจากบุคคล
ในภาวะเจ็บปวยไมวาจะเปนเพศใดก็คาดหวังคุณภาพ
บริการที่คลายกัน คือตองการบริการที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ ทําใหหายจากอาการที่เปน และไดรับบริการเชน
เดียวกัน สอดคลองกับ ตระกูลวงษ ฦาชา (2554) โสภิตา
ขันแกว (2546) นงนุช โกมลหิรัณย (2550) และจรรยา
พรหมมาลี และคณะ (2551) และมัทนา โสถิพฒ
ั น (2552)
ผูรับบริการที่มีลักษณะการเจ็บปวยแตกตางกันมีการรับ
รูค ณ
ุ ภาพบริการไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะการรับรูเ ปน
สวนของสติปญญาดานพุทธิปญญา บวกกับความเชื่อที่
ถูกหลอหลอมมาจากประสบการณและการเรียนรู มากกวา
3. ปจจัยดานการศึกษา ความรุนแรงของการ
เจ็บปวย ประสบการณในการรับบริการ และการยอมรับ
บทบาทมีความสัมพันธกับคุณภาพบริการที่ไดรับจาก

พยาบาลเวชปฏิบัติ เปนไปตามสมมติฐาน
การศึกษามีความสัมพันธทางลบ ระดับตํา่ กับการ
รับรูคุณภาพบริการ เนื่องจากการศึกษาทําใหบุคคลเกิด
การเรียนรู มีการคิดวิเคราะห เกิดการเลือก และแสวงหา
บริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรูเรื่องคุณภาพบริการ
มาก จึงอาจประเมินคุณภาพการบริการในสถานบริการได
ความรุนแรงของการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางลบระดับ
ตํา่ กับการรับรูค ณ
ุ ภาพบริการ เนือ่ งจากผูท เี่ จ็บปวยรุนแรง
คาดหวังและตองการการดูแลชวยเหลือจากบุคลากรทางการ
แพทยสูงและมักมีความวิตกกังวลตอการเจ็บปวยของ
ตนเอง อาจไดรับการบริการที่ยังไมเพียงพอ
ประสบการณในการรับบริการมีความสัมพันธทาง
บวกระดับปานกลางกับการรับรูค ณ
ุ ภาพบริการ เนือ่ งจาก
ผูรับบริการที่เคยมาตรวจรักษากับพยาบาลเวชปฏิบัติใน
อดีตและหายจากโรค จะยอมรับและรับรูว า คุณภาพบริการ
เปนที่นาพึงพอใจ
การยอมรับบทบาทมีความสัมพันธทางบวกระดับ
สูงกับคุณภาพบริการเนือ่ งจากพยาบาลเวชปฎิบตั สิ ามารถ
ตรวจรักษาใหหายจากโรค ปฎิบตั ติ อ ผูร บั บริการดวยความ
เห็นอกเห็นใจ ใหเวลาอธิบายขอสงสัย มีการสัมผัสตัวผูร บั
บริการ อัธยาศัยดี สุภาพ เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนอง
ที่ตรงกับความตองการ ทําใหผูรับบริการเกิดการยอมรับ
และรับรูค ณ
ุ ภาพบริการทีไ่ ดรบั จากพยาบาลเวชปฏิบตั เิ ปน
ที่พึงพอใจ

ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหาร ควรสงเสริมใหพยาบาลเวชปฏิบัติ
ปฏิบัติบทบาทการรักษาเบื้องตนตอไป เพราะสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีและผูรับบริการรับรูคุณภาพระดับดี และ
ใหการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2. พยาบาลเวชปฏิบัติควรพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติของตนเองเพิ่มขึ้นอีกในทุกดาน
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