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สารบัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
บทที่ ๑ บทน า         ๑ - ๓ 
 ๑.๑ สภาพปัญหา / หลักการและเหตุผล     ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์       ๒ 
 ๑.๓ การก าหนดเป้าหมาย       ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา      ๓ 
  
บทที่ ๒ การวิเคราะห์        ๔ - ๑๖ 
 ๒.๑ การน าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา    ๔ 
 ๒.๒ แนวทาง / ข้อเสนอในการแก้ปัญหา     ๑๕ 
 ๒.๓ ปัจจัยความส าเร็จ       ๑๕ 
 
บทที่ ๓ การวางแผน        ๑๗ - ๑๙ 
 ๓.๑ การก าหนดแผนปฏิบัติการ      ๑๘ 
 ๓.๒ แนวทางในการบริหารความเสี่ยง     ๑๙ 
 
บทที่ ๔ สรุป         ๒๐ 
 ๔.๑ สรุปผลการศึกษา       ๒๐ 
 ๔.๒ การประเมินผล       ๒๐ 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ       ๒๐ 
 
ส่วนอ้างอิง         ๒๑ - ๒๙ 

บรรณานุกรม        ๒๑ 
ภาคผนวก        ๒๔ 

 
ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล     ๓๐ 
 



 ๑ 

บทที่ ๑ บทน ำ 
๑.๑ สภำพปัญหำ / หลักกำรและเหตุผล 

โรงพยาบาลต้องการเพ่ิมคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจแผนกผู้ป่วยนอก  เนื่องจากพบว่าผู้มาใช้
บริการเพิ่มข้ึนทุกปีขณะที่เจ้าหน้าที่มีจ านวนเท่าเดิม   การให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการโดยที่คนไข้ท่ีต้องการมาตรวจสามารถแจ้งข้อมูลให้ทางโรงพยาบาลทราบว่าจะมา
ตรวจในวันไหน   ผ่าน ๒ ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ (Hot Line) และทางอินเทอร์เน็ต (On Line) ท าให้ผู้ป่วย
ลดขั้นตอนในการมารับการบริการที่โรงพยาบาล เพราะจะตัดขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ   การท าประวัติใหม่
หรือค้นประวัติเก่า ท าให้ผู้ป่วยลดเวลาในการรับบริการ  ลดเวลารอคอย ท าให้สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น มี
ความพึงพอใจในการรับบริการ เพ่ือเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล 
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กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ป่วยนอกมำรับบริกำร ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

 
วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงพยาบาล คุณภำพชั้นน ำ ของกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการสุขภาพครบทุกสาขา 

ภายในปี ๒๕๕๙ 
 

พันธกิจ 
เราคือผู้น าของกรุงเทพมหานคร     ที่ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครบทุก

สาขาใช้ความรู้ เทคโนโลยี  และเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นสถาบันร่วมสอนและฝึกปฏิบัติงานเป็นศูนย์ตรวจรักษา        
และผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา   และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู    พัฒนำกำรวิจัยเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ท ำงำนเป็นทีม     บริหำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้คุณค่ำบุคลำกร     พัฒนาเครือข่ายบริการทาง
การแพทย์เน้นความปลอดภัย   ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลตนเอง 



 ๒ 

 
Core Value : CKPHOSP 

C CENTER ; Patient center & value on 
staff (inc.happiness / happy work 
place) 

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
บุคลากรทุกคนมีคุณค่า 

ผู้รับผล/
คนท างาน 

K KNOWLEDGE; 
knowledge(result/evidence) -based 
society 

อ้างอิงข้อมูลวิชาการและมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ 

การพัฒนา 

P Professional Standard & Ethics มีมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม คนท างาน 
 

H Humanized Healthcare ดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  
O Organization; learning & Teamwork องค์กรแห่งการเรียนรู้และท างาน

เป็นทีม 
พำเรียนรู้/ 
คนท างาน 

S Systems Perspective มองทุกอย่างเป็นระบบ ทิศทำงน ำ 

P Process continuous improvement พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา 

และเพ่ือน าบทเรียนที่ได้รับขณะอบรมน าไปใช้กับงานประจ า เป็นการน าแรงบันดาลใจที่ได้ไปดูงาน
ขณะอบรม  มาริเริ่มพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

คุณภาพการให้บริการ จะถูกก าหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้
พิจารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการท าให้การบริการเกิดข้ึนนั้นเป็นอย่างไร 
อย่างไรกดี็ ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่องคุณภาพท่ีอาจแตกต่างกันไปบ้าง  
          คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุด โดยที่เราไม่สามารถ
ก าหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสูตรส าเร็จตายตัวได้ การให้บริการที่ดีมี
คุณภาพจึงต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการด าเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ตาม  
          คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ให้บริการที่มีคุณภาพได้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อการ
ให้บริการ และการน าเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับบริการ  
          คุณภาพการให้บริการ การบริหารการบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ 
ในการน าเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจค าติชมผลงาน 
ซึ่งให้การนี้ ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนีเ้พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยความจริงใจและ
สร้างสรรค ์ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี  
          คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นธรรม  
          คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การที่เน้นความเป็น



 ๓ 

ธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากรขององค์การได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง  
          คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บริการจะไม่
สามารถหรือยากท่ีจะก าหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมของการบริการไว้ล่วงหน้า 
รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมก่อให้เกิดการ
บริการที่มีคุณภาพที่ดี  
          คุณภาพการให้บริการ หมายถึงการรักษาค าม่ันสัญญาว่าองค์การจะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการได้
อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไจที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ 

๑.๒.๑ พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว 
 ๑.๒.๒ พัฒนาการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความ
ประทับใจให้เกิดข้ึนในการให้บริการ 
 
๑.๓ กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
 ๑.๓.๑ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ์ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๓.๒ พัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าโดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ
ผู้ป่วยนอก 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ๑.๔.๑ อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก ที่มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๔.๒ อัตราผู้ใช้บริการผ่านระบบนัดหมายล่วงหน้าผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดในงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 



 ๔ 

บทที่ ๒ กำรวิเครำะห์ 
๒.๑ กำรน ำหลักวิชำกำรมำประยุกต์ใช้แก้ปัญหำ 
หลักกำรที่จะใช้ในกำรพิจำรณำในกำรแก้ปัญหำ LF – SPIT 
Legitimacy คือ   มีกฎเกณฑ์รองรับและไม่ผิดหลักการหรือข้อก าหนด 
Fair  คือ   ยุติธรรมส าหรับทุกกลุ่มคน 
Space  คือ   มีประโยชน์ครอบคลุมหลายพ้ืนที่ 
People  คือ   มีประโยชน์ส าหรับประชาชนหลายกลุ่มและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
Issues  คือ   มีประโยชน์หรือความน่าสนใจในหลายประเด็นมีการใช้วิทยาการที่ทันสมัย และ 

       เป็นการให้บริการที่มีความต้องการสูง 
Time  คือ   สามารถให้การบริการได้ในปีนี้ 
 
ทฤษฎีของคุณภำพกำรให้บริกำร 
          ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการประกอบไป
ด้วย ๓ แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ 
(service quality) และคุณค่าของลูกค้า (customer value) (Cronin, and Taylor, ๑๙๙๒; Oliver, ๑๙๙๓; 
Ziethaml, Parasuraman, and Berry, ๑๙๘๘)๑ ตามแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
บริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, ๑๙๙๓)  
 
          สว่นแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดท่ีได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ 
(Cronin and Taylor, ๑๙๙๒)๒ ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่อง
ของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลา
ที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมอง
เชิงการตลาด คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, ๑๙๙๓)๓ ได้ให้ค า
จ ากดัความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ 
ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานที่มองคุณภาพการ
ให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่าน
หนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, ๑๙๙๒)๔ ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยท าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ
สามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้  
 
          โดยประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการ
จากแนวคิดพ้ืนฐาน ๓ แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถ
พิจารณาได้จากทั้งสามองค์ประกอบ หรืออย่างน้อย ๒ องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการ
ให้บริการ พิจารณาได้จากตัวชี้วัดซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็นหลัก เช่น แนวคิดพ้ืนฐานเรื่อง
คุณภาพการให้บริการ (service quality) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผู้เขียนพบว่า นักวิจัยส่วน
ใหญ่มักให้ความสนใจท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพ้ืนฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความ
พึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจใน
มิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดท่ีสอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตัวแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดยซีแทมล์ พาราซุรา
มานและคณะ  



 ๕ 

          ค าถามท่ีมักเกิดขึ้นต่อมาก็คือ เราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้น ค าตอบก็คือ เราจะวัดโดยอาศัย
แนวคิดพ้ืนฐานใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ส าคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์จองการวัด โดยเฉพาะในประเด็น
ความต้องการน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์นั่นเอง เพียงแต่แนวคิดทฤษฎีและข้อสรุปทั่วไป
จากการวิจัยเท่าที่ปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพการให้บริการในกรอบการมองเรื่อง
คุณภาพการให้บริการมากกว่ากรอบการมองด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
ควำมหมำยของคุณภำพกำรให้บริกำร 
          กรอนรูส (Gronroos, ๑๙๘๒) สมิธและฮูสตัน (Smith and Houston, ๑๙๘๒ cited in 
Khantanapha, ๒๐๐๐)๕ พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., ๑๙๘๘)๖ ได้อธิบายและให้
ความหมายเชิงปฏิบัติการไว้ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (service quality) เป็นความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวัง (expectation-WHAT THEY WANT) กับการรับรู้ (perception-WHAT 
THEY GET)  
 
          ลวิอิสและบูม (Lewis, and Bloom, ๑๙๘๓)๗ ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้
วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
เขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ  
 
          กรอนรูส (Gronroos, ๑๙๘๒; ๑๙๙๐: ๑๗)๘ ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้ 
๒ ลักษณะคอื คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจาก
บริการนั้น โดยสามารถท่ีจะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) ส่วน
คุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง  
 
          ครอสบี้ (Crosby, ๑๙๘๘: ๑๕)๙ กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” นั้น เป็น
แนวคิดท่ีถือหลักการการด าเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้
บริการ และสามารถท่ีจะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ด้วย  
 
          คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง (perception 
service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิด
คุณภาพการให้บริการซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก (Zeithaml, 
Parasuraman and Berry, ๑๙๘๘: ๔๒; ๑๙๙๐: ๑๘; Fitzsimmons and Fitzsimmons, ๒๐๐๔: ๗๘ 
cited in Napaporn Khantanapha, ๒๐๐๐; Kotler and Anderson, ๑๙๘๗: ๑๐๒)๑๐ พาราซุรามาน 
ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, ๑๙๘๕)๑๑ ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการ
ใหบ้ริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมิน
หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ 
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ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของ
ผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามี
ความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อ
การบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความ
คาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง  
 
          ตามแนวคิดของบัซเซลและเกลล์ (Buzzell and Gale, ๑๙๘๗)๑๒ คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่
ได้รับความสนใจและมีการให้ความส าคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรม
ของผู้บริโภคและผลของความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนขึ้นอยู่กับ
การมองหรือทัศนะของผู้บริโภคท่ีเราเรียกกันทั่วไปว่า “ลูกค้า”  
 
          แนวคิดและค าอธิบายเรื่องคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจเห็นจะได้แก่ มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในสาขาความคาดหวังของลูกค้า (expert in the field of customer expectation) คือ ซีแทมล์ พาราซุรา
มาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, ๑๙๙๐: ๑๙)๑๓ ความแนวคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้ 
คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผู้บริโภคเก่ียวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการ 
นักวิชาการท้ังสามท่านดังกล่าว นับได้ว่าเป็นหนึ่งในคณะนักวิชาการท่ีสนใจท าการศึกษา เรื่อง คุณภาพในการ
ให้บริการ และการจัดการคุณภาพในการให้บริการขององค์การอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๓ สิ่งที่ 
ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการนั้น เป็น
การมุ่งตอบค าถามส าคัญ ๓ ข้อ ประกอบด้วย (๑) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service 
quality?) (๒) อะไรคือสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What causes service-quality 
Problems?) และ (๓) องค์การสามารถแก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What can 
organizations do to solve these problems?)  
 
          นักวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ บิทเนอร์
และฮับเบิร์ท (Bitner and Hubbert, ๑๙๙๔ cited in Lovelock, ๑๙๙๖)๑๔ ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า 
คุณภาพการให้บริการ เป็นความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความเป็นเลิศขององค์กร
และบริการที่องค์การจัดให้มี ขณะที่ไวท์ และเอเบล (White and Abel, ๑๙๙๕: ๓๗ cited in Lovelock, 
๑๙๙๖)๑๕ ได้ให้นิยามค าดังกล่าวว่าเป็นการวินิจฉัยของผู้รับบริการเกี่ยวกับความสามารถในการเติมเต็มงาน
การให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการ บริการเช่นว่านี้ ไวท์และเอเบล เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินค้า 
(goods) กล่าวคือ สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีความคงทนสูง และโดยทั่วไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิตเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนอันหนึ่ง ในขณะที่บริการ เป็นเรื่องที่มีความผันแปรมากกว่าสินค้าแม้จะมี
ลักษณะที่ตอบสนองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสินค้าก็ตาม และโดยทั่วไปแล้ว บริการมีคุณลักษณะส าคัญท่ีจับต้อง
ไม่ได้ มีความหลากหลาย และไม่สามารถแบ่งแยกได้จากการผลิตและการบริโภค (inseparability of 
production and consumption)  
 
 



 ๗ 

ประเด็นที่น่ำสนใจคือ คุณภำพกำรให้บริกำรเป็นกำรพิจำรณำจำกเรื่องใด ?  
          ชเมนเนอร์ (Schmenner, ๑๙๙๕)๑๖ ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ
ได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการที่
ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะท าให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการ
บริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขา
คาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเอง ในประเด็นเดียวกันนี้ เลิฟ
ล็อค (Lovelock, ๑๙๙๖) มองคุณภาพการให้บริการว่ามีความหมายอย่างกว้าง ๆ เป็นแนวความคิดเก่ียวกับ
เรื่องของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อหา สามารถและอาจจะท าการประเมินก่อนที่เขาจะ
เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น  
 
           ซีเนลดีน (Zineldin, ๑๙๙๖)๑๗ เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากท่ีเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ และมีความ
ต้องการที่จะใช้บริการนั้น รวมทั้งการที่เขาได้ท าการประเมินและเลือกที่จะใช้บริการ  
 
          วชิเชอร์ และคอร์เนย์ (Wisher and Corney, ๒๐๐๑)๑๘ กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ มีแนว
การศึกษาท่ีส าคัญคือการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SERVQUAL ทั้งนี ้นักวิชาการท้ังสองท่านเสนอว่า คุณภาพการ
ให้บริการ เป็นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (superiority of the service)  
 
          ในทัศนะของนักวิชาการไทยเช่นวีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (๒๕๔๓, ๑๔ - ๑๕)๑๙ คุณภาพการให้บริการ 
คือความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
จากบริการที่เขาได้รับ ส่วนสมวงศ์ พงศ์สถาพร (๒๕๕๐: ๖๖)๒๐ เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ 
เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
(tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตาม
ความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ 
ขณะเวลาหนึ่ง  
 
          กล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่
ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการ
ต้องการ และในรูปแบบที่ต้องการ 

กำรวัดคุณภำพกำรให้บริกำร 
          นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนี
ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากท่ีได้รับบริการ
นั้นแล้ว แต่โดยทั่วไป ปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้น มักจะข้ึนอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขท่ีน ามาสู่การ
สะท้อนคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดข้ึน



 ๘ 

จริง หรือที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความ
คาดหวังที่วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-on-one) การได้รับ
บริการจากแบบเผชิญหน้า (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  
 
          แต่อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้
ทัศนะของนักวิชาการได้แก่ โคเลอร์และแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski, ๑๙๙๖: ๑๘๔ - ๑๘๕)๒๑ 
ซึ่งได้ให้หลักการส าคัญในการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง ๔ ประการหลัก ดังนี้  
 
          ประการที่ ๑ ความคาดหวังของผู้บริการ (customer expectations) สิ่งส าคัญประการหนึ่งของ
กระบวนการแห่งคุณภาพ คือ การท าให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิกบานใจให้แก่
ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามเพ่ือที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจจากการบริการ
ที่ได้รับเป็นอย่างดี ในส่วนของค าถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างค าถามในลักษณะที่ว่าท าอย่างไร  
 
           ประการที่ ๒ ภาวะความเป็นผู้น า (leadership) รูปแบบต่างๆ ของผู้น าภายในองค์การทั้งแบบ
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระท าที่น าไปสู่ความมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรืองของการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การจัดสรร
ทรพัยากร เป็นต้น  
 
          ประการที่ ๓ การปรับปรุงขั้นตอน (process improvements) โดยท าการอธิบายถึงวิธีการที่จะท าให้
ขั้นตอนต่างๆ มีระดับที่ดีเพ่ิมขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ท าการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือให้
เกิดข้ันตอนใหม่ๆ เกิดข้ึนและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว  
 
          ประการที่ ๔ การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ (meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึงการ
คัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยท าการส ารวจ
จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การสนทนากลุ่ม
หรือจดหมายร้องเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)  
 
         สรุปได้ว่า การวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ ๔ ประการหลักเป็น
ส าคัญ และถ้าสามารถท าให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และน าไปสู่ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็นล าดับ 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
          จากการศึกษาวิจัยและผลงานเขียนของนักวิชาการจ านวนมาก เห็นพ้องกันว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย  
 
๑) ควำมคำดหวังกับคุณภำพกำรให้บริกำร  
          ความคาดหวังของผู้รับบริการ กล่าวอย่างรวบรัดได้ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับการบริการที่เขาจะได้รับเมื่อเขาไปใช้บริการ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยขอประมวล



 ๙ 

เสนอให้เห็นว่า ความคาดหวังในเรื่องคุณภาพในการให้บริการนี้ มีระดับที่แตกต่างกันออกไปโดยยึดเอาเกณฑ์
การพิจารณาความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการได้กล่าวคือ ในระดับต้น หากผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จะ
แสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการมีน้อย ในระดับที่สอง หากผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แสดงว่า มี
คุณภาพในการให้บริการ และในระดับที่สาม หากผู้รับบริการมีความประทับใจ ย่อมแสดงว่า การให้บริการนั้น
มีคุณภาพสูงหรือมีคุณภาพในการให้บริการสูง  
 
          ความคาดหวังเป็นแนวคิดส าคัญที่ได้รับการน ามาใช้ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
คุณภาพการให้บริการ ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, ๑๙๘๘)๒๒ 
ซึ่งได้เสนอตัวแบบ SERVQUAL เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการจากความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อ
บริการที่เขาได้รับ โดยเสนอความเห็นไว้ว่า ความคาดหวังหมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยความคาดหวังของบริการนี้ไม่ได้น าเสนอถึงการคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการอาจจะให้บริการอย่างไร 
แต่เป็นเรื่องที่พิจารณาว่า ผู้ให้บริการควรให้บริการอะไรมากกว่า กล่าวโดยสรุปแล้ว ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของผู้รับบริการที่อันที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานหรือ
องค์การที่ท าหน้าที่ในการให้บริการ โดยความคาดหวังของผู้รับบริการนี้ ย่อมมีระดับที่แตกต่างกันไป มากบ้าง
น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการส่วนบุคคล การได้รับค าบอกเล่า ประสบการณ์ที่
ผ่านมา เป็นต้น และความคาดหวังของผู้รับบริการนี้ หากได้รับการตอบสนองหรือได้รับบริการที่ตรงตาม
คาดหวังแล้ว ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการ ในงานวิจัยหลายชิ้น นอกจากจะ
ศึกษาการรับรู้ในคุณภาพในการให้บริการแล้ว ยังมีการศึกษาความคาดหวังในการให้บริการเพ่ือสะท้อนถึง
คุณภาพในการให้บริการกันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน  
 
          ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry) ได้เสนอมุมมองของการ
พิจารณาคุณภาพในการให้บริการจากความคาดหวัง (expectation) ของผู้รับบริการอีกด้วย นักวิชาการกล่าว
กันไว้ว่า โดยทั่วไปนั้น ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อบริการหนึ่งบริการใด ย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย
ประการประกอบกันหรือเป็นตัวก าหนด และปัจจัยเช่นนั้นก็ก าหนดความคาดหวังของผู้รับบริการ 
นอกเหนือไปจากการรับรู้ ซึ่งจะเห็นได้จากท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอว่า คุณภาพในการให้บริการ เป็นความแตกต่าง
ของบริการที่ได้รับจริงกับบริการที่คาดหวังนั่นเอง ในประการนี้ ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ ได้ก าหนด
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด (determiner) ความคาดหวังของผู้รับบริการไว้ 4 ประการด้วยกันดังนี้ (Ziethaml, 
Parasuraman, and Berry, ๑๙๙๐: ๑๙)๒๓  
 
          ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก (word-of-mouth communication) ความคาดหวังที่เกิด
จากการบอกเล่าปากต่อปาก หมายถึง ความคาดหวังที่เกิดจากค าบอกเล่าที่รับทราบจากค าแนะน าของเพ่ือน 
หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แห่งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการให้บริการเป็นอย่างดี อันท าให้ผู้ฟัง
เกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นนั้น  
 
          ประการที่สอง ความต้องการส่วนบุคคล (customer’ s personal needs) ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ท าให้
ระดับความคาดหวังของบุคคลอยู่ในระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้  
 



 ๑๐ 

          ประการที่สาม ประสบการณ์ในอดีต (past experience) ความคาดหวังอันเกิดจากประสบการณ์ใน
อดีต มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการบริการที่เคยได้รับ และมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ท่ีสร้างความประทับใจหรือความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจ
ก็ได้  
 
          ประการที่สี่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (external communication) เป็นความคาดหวังที่เกิดจาก
การติดต่อสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวผู้รับบริการ ซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา เป็นต้น  
 
          นอกจากนี้ เทนเนอร์และเดอโทโร (Tenner and Detoro, ๑๙๙๒: ๖๘ - ๖๙)๒๔ ได้เสนอถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคาดหวังในการรับริการของผู้รับบริการไว้เช่นกัน ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน 
ผู้รับบริการ มีความต้องการที่จะให้ความคาดหวังของตนได้รับการตอบสนองหรือบรรลุผลอย่างครบถ้วน และ
มีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้บริการนั้นโดยท าการเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงที่เคยได้รับ ก่อนที่จะช าระ
ค่าบริการเสมอ ซึ่งผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขา 
ดังนั้น ในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการให้บริการ จึงจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถท านายความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการประกอบได้ด้วย  
          - ลักษณะบริการที่ผู้รับบริการต้องการ  
          - ระดับของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ  
          - ความสัมพันธ์ของงานบริการที่ส าคัญ  
          - ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
 
          กล่าวโดยสรุปได้จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านดังที่ได้หยิบยกมาน าเสนอข้างต้น คุณภาพการ
ให้บริการ เป็นเรื่องของการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งนอกจากจะมีมิติหรือ
ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการให้บริการ การสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
ความเป็นธรรมและอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาค ามั่นสัญญาขององค์การหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการด้วย 
และโดยทั่วไปนั้น การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของการบริการ จะผูกพันหรือยึดโยงกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อสองสิ่งคือ การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
(technical quality of outcomes) ซึ่งเป็นเรื่องของผลงานหรือบริการที่ผู้รับบริการได้รับ และคุณภาพของ
กระบวนการบริการ (functional quality of process) ซึ่งเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการในแต่ละสถานการณ์และพฤติกรรมการบริหารที่ผู้ให้บริการแสดงออกมา ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน
หัวข้อถัดไปโดยสังเขป  
 
๒) กำรรับรู้กับคุณภำพกำรให้บริกำร  
          ในเชิงทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้หมายถึง สามารถอธิบายได้อย่างสั้นๆ คือ วิธีการที่บุคคลมอง
โลกที่อยู่รอบๆ ตังของบุคคล ฉะนั้นบุคคล ๒ คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน แต่บุคคลทั้ง ๒ อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุ้น (recognize) การเลือกสรร (select) การประมวล 
(organize) และการตีความ (interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกับ



 ๑๑ 

พ้ืนฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเก่ียวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ 
มิติของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ (the definition and dimensions of perceived service 
quality) นักวิชาการเห็นพ้องกันว่าประกอบไปด้วย (๑) เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสินใจว่าจะใช้บริการ
เมื่อใดหรือในช่วงใด (๒) เหตุผล ในการตัดสินใจใช้บริการนั้น เป็นการตัดสินใจที่ผู้ใช้บริการเปรียบเทียบ
ระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป (๓) การบริการ เนื่องจากคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงต้องมีการประเมินหรือการวัดคุณภาพการให้บริการจาก
ผู้รับบริการหรือลูกค้า (๔) เนื้อหา โดยคุณภาพการให้บริการครอบคลุมถึงความรู้ (cognitive) ความรู้สึก 
(affective) และแนวโน้มของพฤติกรรม (behavioral) ของผู้รับบริการ (๕) บริบท (context) ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากบริการหรือปัจจัยสถานการณ์ และ (๖) การรวม (aggregation) โดยที่พฤติกรรมการใช้บริการนั้น จะได้รับ
การพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการท าธุรกิจ หรือความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ  
 
๓) ประสบกำรณ์กำรรับบริกำรกับคุณภำพกำรให้บริกำร  
 
          ประสบการณ์ในอดีตที่เก่ียวกับการรับบริการในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลหรือ
ส่งผล หรือเป็นตัวก าหนดความคาดหวังต่อคุณภาพในการให้บริการของผู้รับบริการเช่นที่ได้กล่าวโดยอาศัย
ทัศนะของซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry)๒๕ อันมีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ ในทางการตลาด ประสบการณ์ของการเคยรับบริการ นับเป็น
ส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ของธุรกิจบริการหนึ่งใน ๗ องค์ประกอบ (๗ P’ s) ที่นักการตลาด
ค านึงถึงในการจัดการทางด้านการตลาดของสินค้าหรือบริการ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำคุณภำพกำรให้บริกำร 

          เนื่องจากคุณภาพเป็นเรื่องท่ีสลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
อันส่งผลให้การมองคุณภาพจ าเป็นต้องท าการมองจากหลายด้าน ดังที่สมวงศ์ พงศ์สถาพร (๒๕๕๐: ๕๐) 
อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพื้นฐานแล้วนับเป็นเรื่องท่ียากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอน
ของงานบริการที่จับต้องไม่ได้และคาดหมายล าบาก จึงได้มีความพยายามจากนักวิชาการมาโดยต่อเนื่องในการ
พยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพการให้บริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติ
และสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเด่นชัดที่สุด  
กรอนรูส (Gronroos, ๑๙๘๔) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) และคุณภาพเชิง
หนา้ที่ (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิง
เทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้ กรอนรูส ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่า
สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ตามหลัก ๖ ประการ กล่าวคือ  
 
          ๑. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็นการพิจารณา
ว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะในงานบริการ ซ่ึง
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน  
          ๒. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้



 ๑๒ 

จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
          ๓. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility and flexibility) 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบการ
บริการที่จัดเตรียมไว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  
          ๔. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะท าการ
พิจารณาหลังจากท่ีไดรับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับ
การตกลงกัน  
          ๕. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการนั้นๆ ได้
ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งท าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ  
          ๖. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่องถือในชื่อเสียงของ
ผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการด าเนินกิจการด้วยดีมาตลอด  
 
          ค าอธิบายและผลงานของการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของกรอนรูส (Gronroos, ๑๙๘๓; 
๑๙๘๔) ตามท่ีได้กล่าวนั้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาคุณภาพที่เน้นหนักในเชิงคุณภาพการให้บริการ
อย่างแท้จริง ผลงานที่ส าคัญอันเป็นแนวคิดของกรอนรูสคือข้อเสนอในเชิงแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการที่เขาเรียกว่า “คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service Quality-PSQ)” และ 
“คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ)” ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการ
วิจัยเกี่ยวกับพฤตอกรรมของผู้บริโภคและผลกระทบที่เกิดจากความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับ
คุณภาพของการให้บริการ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพของบริการภายหลังจากท่ีได้รับบริการแล้ว (ปรับปรุง
จาก ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, ๒๕๔๗: ๑๘๒ โดยผู้เขียน)๒๖  
 
          ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๙๐ กรอนรูส (Gronroos, ๑๙๙๐ : ๔๐ - ๔๒)๒๗ ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องคุณภาพ
ที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด ว่า เป็นคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่ส าคัญ ๒ ประการคือ  
 
          ๑. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ๆ
ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาด (marketing communication) ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate image) 
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (word-of-mouth communication) และความต้องการของลูกค้า (customer 
needs)  
          ๒. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ (experiences 
quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate image) 
คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality)  
ทัศนะเรื่องคุณภาพการให้บริการของกรอนรูสดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าท่ีรับบริการมักจะท าการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยการเปรียบเทียบคุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์
ของการใช้บริการ ว่า คุณภาพท้ังสองด้านนั้น สอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเมื่อ
น ามาพิจารณาร่วมกันแล้ว จะกลายเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ) และ
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ท าการสรุปผลขั้นสุดท้ายเป็นคุณภาพที่รับรู้ได้ (Perceived Service Quality-PSQ) นั่นเอง ซึ่งหากผลจาก
การเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ไม่เป็นไปหรือไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่คาดหวังจะท า
ให้มีการรับรู้ของลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร  
 
          สว่นนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ให้ความสนใจท าการศึกษาเครื่องมือเพ่ือใช้ชี้วัดคุณภาพการให้บริการ 
และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายก็คือ พาราซุรามานและคณะในผลงานการวิจัยเชิงส ารวจและบทความ
ตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ผลงานเมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๕, ๑๙๘๘ และ ๑๙๙๐ ซึ่งได้ต่อยอดจาก
ผลงานความคิดของกรอนรูส (Gronroos, ๑๙๘๒; ๑๙๘๔)๒๘ และได้รับการพัฒนามาเป็นกรอบแนวคิด
พ้ืนฐานเรื่องการศึกษาคุณภาพการให้บริการ  
 
          บัซเซลและเกลล์  (Buzzle and Gale, ๑๙๘๕ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ, ๕๔๒ : ๒ - ๓)๒๙      
ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้  
 
          ๑. คุณภาพการให้บริการ จะถูกก าหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้
พิจารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการท าให้การบริการเกิดข้ึนนั้นเป็นอย่างไร 
อย่างไรก็ดี ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่องคุณภาพท่ีอาจแตกต่างกันไปบ้าง  
          ๒. คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุด โดยที่เราไม่
สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสูตรส าเร็จตายตัวได้ การให้บริการ
ที่ดีมีคุณภาพจึงต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการด าเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ตาม  
          ๓. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การให้บริการที่มีคุณภาพได้ สิง่ที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อการ
ให้บริการ และการน าเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับบริการ  
          ๔. คุณภาพการให้บริการ การบริหารการบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจาก
กันได้ ในการน าเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจค าติชม
ผลงาน ซึ่งให้การนี้ ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยความ
จริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี  
          ๕. คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม  
          ๖. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การที่เน้นความ
เป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากรขององค์การได้
อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง  
          ๗. คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บริการจะไม่
สามารถหรือยากท่ีจะก าหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมของการบริการไว้ล่วงหน้า 
รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมก่อให้เกิดการ
บริการที่มีคุณภาพที่ดี  
          ๘. คุณภาพการให้บริการ หมายถึงการรักษาค ามั่นสัญญาว่าองค์การจะให้บริการลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการได้อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไจที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ  
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นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว สตีฟ และคุ๊ก (Steve and Cook, ๑๙๙๕: ๕๓)๓๐ ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า การ
เลือกใช้บริการของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่นอกจากจะค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์การและความต้องการส่วน
บุคคลแล้ว คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ ๙ 
ประการดังต่อไปนี้  
 
          ๑.การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ  
          ๒.ความสะดวกของท าเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ  
          ๓.ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ  
          ๔.การให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน  
          ๕.ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ  
          ๖.คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับบริการ  
          ๗.ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ  
          ๘.ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  
          ๙.ความรวดเร็วในการให้บริการ  
 
          นักวิชาการท่ีได้กล่าวถึงหลักการพิจารณาคุณภาพการให้บริการยังได้แก่ เคอร์ซและโคลว (Krutz and 
Clow, ๑๙๙๘) ซึ่งได้เสนอ หลักพิจารณา ๓ ประการ ประกอบด้วย (๑) คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้า
ประเมินได้ยากกว่าคุณภาพของสินค้า (๒) คุณภาพการให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับ
ผลผลิตของการให้บริการ และจะประเมินจากกระบวนการที่บริการนั้นเกิดขึ้น และ (๓) คุณภาพการให้บริการ
เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ กับระดับของการบริการที่ได้รับจริง  
 
          จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการนั้น เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย
ในแง่มุมของการพิจารณา แต่กระนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งผู้บริหาร
ขององค์การพึงให้ความส าคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การที่ต้องการความส าเร็จของการประกอบการไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องคุณภาพการให้บริการที่พิจารณาหรือท าความ
เข้าใจจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ได้อย่างเด่นชัด 
 
          หลักการสร้างทีมงาน (Team Building) หลักการสร้างทีมงานเป็นกระบวนการที่จ าเป็นของการ
ท างานเป็นทีม คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  การป้อนข้อมูลย้อนกลับ  
ตลอดจนสื่อสารที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกันเป็นผลดีในการสร้างความสามัคคี   และการ
ท างานเป็นกลุ่มท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันและอนาคตของหน่วยงาน   ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นผลส าเร็จ
และความภูมิใจของแต่ละคนซึ่งจะน าไปถึงการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   ซึ่งก็หมายถึงความเจริญ
ของหน่วยงานนั่นเอง 
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๒.๒ แนวทำง / ข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำ 

          ได้น ำข้อคิดพื้นฐำนในกำรแก้ปัญหำ โดยน ำ G – SPOTT factors มำใช้ 

Geography  คือ สภาพภูมิศาสตร์หรือสถานที่ 

Situation  คือ สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม 

People   คือ คนรอบตัว 

Opposite party  คือ ฝ่ายตรงข้าม 

Technology / Trend คือ วิทยาการสมัยใหม่ แนวโน้ม 

Time   คือ เวลาที่เหมาะสม 

          จำกกำรกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อก ำหนดกลยุทธ์และพัฒนำ (SWOT Analysis) จึงมี
เป้ำหมำยดังนี้ 

๑.การให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าให้ผู้รับบริการยอมรับและมีการใช้บริการมากข้ึน   คนไข้ได้รับความ
สะดวกในการที่ไม่ต้องรอคอยในขั้นตอนการยื่นบัตร   การตรวจสอบสิทธิ 

๒.เป้าหมายต่อไปคือการให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าให้ครอบคลุมคนไข้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ในทุกคลินิกของผู้ป่วยนอก 

๓.เป้าหมายต่อไปคือการให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าให้ครอบคลุมคนไข้สิทธิข้าราชการ  สิทธิเงินสดใน
ทุกคลินิกของผู้ป่วยนอก 

๔.เป้าหมายต่อไปคือการให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าให้ครอบคลุมคนไข้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในทุกคลินิกของผู้ป่วยนอก 
 
๒.๓ ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ปัจจัยภำยใน 
 ๑.ผู้น าองค์กร (ผู้อ านวยการโรงพยาบาล) และฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

๒.วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ชัดเจนต่อการพัฒนาการบริการ 
๓.ศูนย์ประกันสุขภาพที่มีหน้าที่รับผิดชอบคนไข้สิทธิประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

การบริการ 
๔.การประสานงานที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.ความพร้อมของระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

 ปัจจัยภำยนอก 
 -เป็นนโยบายของส านักการแพทย์กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้บริการ 
  
 



 ๑๖ 

กำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค์ต่อกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  และภายนอกองค์กร 

 ปัจจัยภำยในองค์กร 
 S : Strength (จุดแข็ง) หมายถึงความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกซ่ึงองค์กร
น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 W : Weakness (จุดอ่อน) หมายถึงสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ  ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการท างาน 
 ปัจจัยภำยนอกองค์กร 
 O : Opportunities (โอกาส) หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยในการท างานของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 T : Threats (อุปสรรค) หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีกีดขวางการท างานขององค์กร
ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรตามกระบวนการวิเคราะห์ Swot  
ของการพัฒนาการบริการตรวจล่วงหน้าของศูนย์ประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สามารถ
ประเมินได้ดังนี้  
 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength)  
 ด้ำนกำรบริกำร 
 ๑.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพการบริการ 
 ๒.รพ.มีวิสัยทัศที่ชัดเจนในการพัฒนางานบริการ อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.ศูนย์ประกันสุขภาพที่ดูแลคนไข้สิทธิประกันสังคมถือว่าเป็นภารกิจในการพัฒนาการบริการตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล 

๔.มีระบบสารสนเทศและบุคคลากรที่สามารถรองรับงานที่เพ่ิมข้ึนได้ 
    ๕.มีการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.เป็นการท ากระบวนการ LEAN ของหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ 



 ๑๗ 

 
บทที่ ๓ กำรวำงแผน 

 
 Action Plan ระยะที่ ๑  ริเริ่ม P – PAT 
  P = Plan = วางแผนการใช้ทรัพยากร 
  P = Propose = เสนอแนวทาง 
  A = get Approval = ขออนุมัติ 
  T = Team Formation = ฟอร์มทีม 
 Action Plan ระยะที่ ๒ ปฏิบัติจริง E R I C C C 
  E = Educate = ให้เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
  R = Rule Setting = วางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติการให้ชัดเจน 
  I = set Incentive = set แรงจูงใจในการปฏิบัติการ 
  C = Coordinate = ประสานระหว่างหน่วยงานนอกองค์กร 
  C = Conduct = เริ่มปฏิบัติจริง 
  C = Cultivate = สร้างความต่อเนื่อง 
 Action Plan ระยะที่ ๓ ติดตามผล / สืบสาน M I K E 
  M = Monitoring = ควบคุม / ดูแล 
  I = Identify = ระบุจุดเด่น – จุดด้อย / สิ่งที่ต้องคงไว้ – สิ่งที่ต้องแก้ไข 
  K = Keep Commitment ในการพัฒนาและปรับปรุง 
  E = Evaluation & Feedback  
 



 ๑๘ 

 
๓.๑ กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำร 
แผนกำรด ำเนนิงำน (Action plan) 
งำน/กิจกรรมหลกั รำยละเอียดงำน/

กิจกรรมหลกั 
ผลที่คำดหวัง งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
การให้บริการนดั
ตรวจล่วงหน้าของ

ผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลเจรญิ
กรุงประชารักษ ์

 

ขั้นตอนท่ี ๑ : เตรียมคาวามพร้อมในการด าเนินงาน 
๑.๑ จัดตั้ง
คณะท างานก าหนด
แผนงาน 

- คณะท างาน  ศูนย์ประกัน
สุขภาพ 

เมษายน 
๒๕๕๗ 

๑.๒ จดัท าแผนการ
สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ 

- แผนการ
สื่อสาร 

 ศูนย์ประกัน
สุขภาพ / ศูนย์
ประชาสมัพันธ์ / 
ฝ่ายเวชนิทัศน ์

เมษายน 
๒๕๕๗ 

ขั้นตอนท่ี ๒ : ก าหนดแผนงานท่ีเหมาะสม 
๒.๑ ประชุมกับ
คณะท างานก าหนด
แผนปฏิบัติงาน  
โดยพิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ และ
ภารกิจขององค์กร 

- แผนการ
ปฏิบัติงาน 

 ศูนย์ประกัน
สุขภาพ / ศูนย์
ประชาสมัพันธ์ / 
ฝ่ายเวชนิทัศน ์

พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๒.๒ ประชุมกับ
คณะท างานเพื่อหา
อุปกรณ์ วัสดุ ทีม
ท างานท่ีต้องใช้  
โดยพิจารณาจาก
ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของลักษณะงาน 

  ศูนย์ประกัน
สุขภาพ / ศูนย์
ประชาสมัพันธ์ / 
ฝ่ายเวชนิทัศน ์

พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

ขั้นตอน ๓ : เริ่มปฏิบัติงาน 
๓.๑ คณะท างานมี
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ก าหนด
แนวทางแก้ปัญหา 

- ปฏิบัติงาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

 ศูนย์ประกัน
สุขภาพ / ศูนย์
ประชาสมัพันธ์ 

มิถุนายน 
๒๕๕๗ – 
กันยายน 
๒๕๕๗ 

๓.๒ สรุปผล
ปฏิบัติงานให้กับ
กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเจรญิ
กรุงประชารักษ ์

- ปฏิบัติงาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

 ศูนย์ประกัน
สุขภาพ / ศูนย์
ประชาสมัพันธ์ / 
ฝ่ายเวชนิทัศน ์

ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 



 ๑๙ 

กำรก ำหนดกลยุทธ์และโครงกำรสนับสนุนเพื่อให้กำรพัฒนำงำนส ำเร็จ 
          - กลยุทธ์ด้ำนนโยบำย มีการประชุมกับผอ.โรงพยาบาลเพื่อขอความเห็น  และความสนับสนุน โดยมี
หนังสือเป็นลายลักอักษรซึ่งสามารถน ามาใช้อ้างอิงในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น  ฝ่าย
วิชาการ ที่ดูแลงานระบบสารสนเทศและการจัดเก็บ ค้นหาเวชระเบียน 

- กลยุทธ์ด้ำนวิธีกำร  มีการประชุมกันในหน่วยงาน คือศูนย์ประกันสุขภาพ ให้ทราบถึงจุดมุ่งหมาย
งาน  ความจ าเป็นในงานพัฒนางานบริการ การเตรียมความพร้อมในการวางก าลังคนผู้รับผิดชอบงาน  การ
เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  การประชุมกับฝ่ายวิชาการ ที่ดูแลระบบสารสนเทศ  ออกแบบ
การท าเว็บเพจที่สะดุดตาของผู้ใช้บริการ  และใช้งานง่ายมีค าอธิบายชัดเจน  รวมถึงประสานกับเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ในการจัดท าบัตรผู้ป่วย  การค้นหาประวัติผู้ป่วย   
มีการประเมินความพร้อมของความสามารถในการให้บริการซึ่งในที่สุด ได้ข้อสรุปว่า จะเริ่มให้บริการ ที่
สามารถท าได้ง่าย  ไม่ซับซ้อนในเบื้องต้นก่อน  เมื่อพบปัญหาและแก้ไขรวมถึงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นแล้ว  จึง
ขยายขอบเขตการให้บริการ 
 
๓.๒ แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - ความเสี่ยงของการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดล่วงหน้าของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

หัวข้อ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ปัจจัยภายนอก - จ านวนผู้ใช้บริการมากเกินกว่าที่จะให้บริการได้ 
- เตรียมบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
- เพ่ิมจ านวนคู่สายโทรศัพท์สาย
ตรง 

ปัจจัยภายใน - จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ - จ้างเป็นเจ้าหน้าที่ล่วงเวลา 

การปฏิบัติ 
- คณะท างานไม่ได้มีการติดตามปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการให้บริการ 

- ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นการ
ควบคุมความรับผิดชอบ 

เครื่องมือ - หมายเลขโทรศัพท์สายตรงไม่เพียงพอ 
- เสนอผู้บริหารน าหมายเลข
โทรศัพท์จากแผนกอ่ืนที่มีการใช้
งานน้อยมาใช้งาน 

กฎเกณฑ์ 
- ทีมท างานไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน
ให้บริการในแผนที่ก าหนดไว้ 

- ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นการ
ควบคุมความรับผิดชอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.สามารถควบคุมกระบวนการการให้บริการ 
 ๒.สามารถประหยัดงบประมาณในเรื่องการด าเนินการ 
 - Monitor / Control สอดส่องดูแลผลงาน / ควบคุมคุณภาพ ตามขั้นตอน 
 - ป้องกันปัญหา / รองรับปัญหาที่ไม่คาดคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 - มีการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ  
 - การก าหนด Exit Plan ไว้ หากโครงการไม่สามารถส าเร็จได้จริง 
 ๓.๒.๑ ด้านบุคลากรได้เตรียมทีมท างานสนับสนุนกรณีท่ีทีมหลักมีคนไม่พอ 
 ๓.๒.๒ ด้านอุปกรณ์ มีการแยกโทรศัพท์สายตรงจ านวน ๒ เลขหมายเพื่อการปฏิบัติงาน 
 ๓.๒.๓ ด้านระบบอินเทอร์เน็ทมีการสร้างเว็บเพจเพื่อรองรับการนัดตรวจล่วงหน้า 
 



 ๒๐ 

บทที่ ๔ สรุป 
 
๔.๑ สรุปผลกำรศึกษำ 

การให้บริการผู้ป่วยนอกท่ีไม่ได้นัดล่วงหน้าของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นการให้บริการ
นัดตรวจล่วงหน้าเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยที่คนไข้ท่ีต้องการมาตรวจสามารถแจ้ง
ข้อมูลให้ทางโรงพยาบาลทราบว่าจะมาตรวจในวันไหน   ผ่าน ๒ ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ (Hot Line) และ
ทางอินเทอร์เน็ต (On Line) ท าให้ผู้ป่วยลดขั้นตอนในการมารับการบริการที่โรงพยาบาล 

เป็นการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว  และพัฒนาการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความ
ประทับใจให้เกิดข้ึนในการให้บริการ 
 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ มากกว่าร้อยละ ๘๐  และพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าโดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริการผู้ป่วยนอก 
 คาดการณ์ว่าอัตราผู้ใช้บริการผ่านระบบนัดหมายล่วงหน้าผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ์มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดในงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
๔.๒ กำรประเมินผล 
 โดยการดูตัวชี้วัดผู้ป่วยมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มากกว่าร้อยละ ๘๐  และมีการพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าโดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการอย่างต่อเนื่อง 
  
๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตการให้บริการที่ลดขั้นตอนการให้บริการจะท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  เพราะสามรถ
ประหยัดเวลา  ในส่วนของผู้ให้บริการเป็นการบริหาร  จัดการ  การท างาน  ท าให้สามารถบริหารเวลาที่มีอยู่
จ ากัด   จึงขอเสนอแนะให้หน่วยบริการของกรุงเทพมหานครน าแนวคิดของการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัด
ล่วงหน้าของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ไปประยุกต์ใช้
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- เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ท าให้ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจจาก
ส านักงานประกันสังคม ปี ๒๕๕๔ อันดับที่ ๑ ในกลุ่มผู้ประกันตน ๕๐,๐๐๐ -  
๑๐๐,๐๐๐ คน 

 
 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การให้บริการผู้ป่วยนอกท่ีไม่ได้นัดล่วงหน้าของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นการ
ให้บริการนัดตรวจล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยที่คนไข้ที่ต้องการมา
ตรวจสามารถแจ้งข้อมูลให้ทางโรงพยาบาลทราบว่าจะมาตรวจในวันไหน   ผ่าน ๒ ช่องทาง คือ ทาง
โทรศัพท์ (Hot Line) และทางอินเทอร์เน็ต (On Line) ท าให้ผู้ป่วยลดขั้นตอนในการมารับการบริการ
ที่โรงพยาบาล 

เป็นการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว  และพัฒนาการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
สร้างความประทับใจให้เกิดข้ึนในการให้บริการ 
 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ มากกว่าร้อยละ ๘๐  และพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าโดยการประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการผู้ป่วยนอก 
 คาดการณ์ว่าอัตราผู้ใช้บริการผ่านระบบนัดหมายล่วงหน้าผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ์มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดในงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 โดยการดูตัวชี้วัดผู้ป่วยมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มากกว่าร้อยละ ๘๐  และมีการพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าโดย
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการอย่างต่อเนื่อง 
 ในอนาคตการให้บริการที่ลดขั้นตอนการให้บริการจะท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
เพราะสามรถประหยัดเวลา  ในส่วนของผู้ให้บริการเป็นการบริหาร  จัดการ  การท างาน  ท าให้
สามารถบริหารเวลาที่มีอยู่จ ากัด   จึงขอเสนอแนะให้หน่วยบริการของกรุงเทพมหานครน าแนวคิด
ของการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดล่วงหน้าของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ไปประยุกต์ใช้ 
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