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ABSTRACT
The purpose of this research was to study find and analyze model of an excellent service of private hospitals in
Thailand at 2017. An Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique was applied. Twenty experts including
3 private hospital administrators, 5 members from nursing organizations, 4 Staff from administration, 5 operation
nursing and 3 nursing instructors were participated in this study. The study instruments were: 1) an interview guide
for asking the experts to describe the excellent nursing service department, and 2) a questionnaire developed from
the interview contents to ask a prior panel of experts for confirming the previous opinion. Study data were analyzed
by using median and inter-quartile range to summarize the characteristics of excellent nursing service department.
The results revealed that the excellent service of private hospitals was classified into 4 categories:
1. Physician and nursing service, consisting of 4 subcategories: 1) General management 2) Human resources
management 3) Applying knowledge management, and 4) Budgeting management.
2. Diagnostic service, consisting of 2 subcategories: 1) A variety of diagnostic models and 2) Effective quality
of diagnostic and continuous of quality improvement.
3. Receptionist staff service consisting of 2 subcategories: 1) Basic competency and 2) Specific competency
of receptionist staff.
4. Cashier staff service consisting of 2 subcategories: 1) Basic competency and 2) Specific competency
of cashier staff.
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รูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ1
มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร 10160, ประเทศไทย

1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และค้นหารูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 20 คน คัดเลือกตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดและการบอกต่อของผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหาร
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาล จ�ำนวน 5 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรการ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการ จ�ำนวน 4 คน 4) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการพยาบาล จ�ำนวน 5 คน และ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
พยาบาล ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ ส่วนรอบที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 ประกอบ
ด้วย 4 หมวด ดังนี้
1. การบริการของแพทย์และนางพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ 1) การจัดการทั่วไป 2) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 3) การจัดการความรู้ และ 4) การจัดการงบประมาณ
2. การบริการวินิจฉัยโรค ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ 1) รูปแบบการบริการวินิจฉัยโรค และ 2) คุณภาพ
การบริการและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3. การบริการของพนักงานต้อนรับ ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ 1) สมรรถนะทั่วไป และ 2) สมรรถนะเฉพาะ
ต�ำแหน่งผู้น�ำพนักงานต้อนรับและผู้ปฏิบัติงานต้อนรับ
4. การบริการของพนักงานรับช�ำระเงิน ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ 1) สมรรถนะทั่วไป และ 2) สมรรถนะ
เฉพาะต�ำแหน่งผู้น�ำพนักงานรับช�ำระเงินและผู้ปฏิบัติงานช�ำระเงิน
ค�ำส�ำคัญ: การบริการที่เป็นเลิศ, คุณภาพการบริการ, โรงพยาบาลเอกชน

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

โรงพยาบาลเอกชนเป็นหน่วยงานทางสุขภาพที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือพันธกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชน ทั้งการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาล และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่งมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

เนื่ อ งจากการพั ฒ นาคุ ณ ภาพเข้ า มามี บ ทบาทในวงการ
สุขภาพมากขึ้น มีการประเมินคุณภาพบริการโดยองค์การ
และสถาบันหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
ก� ำ หนดเกณฑ์ ใ นการมอบรางวั ล เพื่ อ แสดงว่ า องค์ ก าร
เหล่านัน้ ผ่านการรับรองคุณภาพความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
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ในระดับประเทศ คือ มาตรฐาน HA แต่อาจจะไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อดึงดูดใจให้
มาใช้บริการ เทียบเท่ากับมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
เช่ น Joint Commission International Accreditation
หรือ Magnet ซึ่งแสดงถึงความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ที่สามารถแข่งขันกับองค์การสุขภาพอื่นๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศได้
โรงพยาบาลเอกชนซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ
บริการสุขภาพและมีการให้บริการกับผูป้ ว่ ยเป็นจ�ำนวนมาก
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ และ
การบริการที่มีคุณภาพดังกล่าว ประกอบกับจรรยาบรรณ
การพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2546 ข้อที่ 5 ที่กล่าวว่า “การ
พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ ปฏิบัติการ
พยาบาลโดยมีความรู้ในการกระท�ำ และสามารถอธิบาย
เหตุผลได้ในทุกกรณี พัฒนาความรู้ และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง รักษาสมรรถภาพในการท�ำงาน ประเมินผลงาน
และประกอบวิชาชีพทุกด้านด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้” ดังนัน้ โรงพยาบาลเอกชนจึงต้องก�ำหนดทิศทาง
ที่พึงประสงค์ หาแนวทางการด�ำเนินการให้เกิดผลส�ำเร็จ
และเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยการผลักดันปรับเปลี่ยนการ
จัดการภายในโรงพยาบาลเอกชนให้ทันสมัย เหมาะสม
รวดเร็ว ก้าวทันไปกับการเปลีย่ นแปลงของโรงพยาบาล และ
วงการแพทย์ ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งด้านการบริหาร ด้าน
การบริการพยาบาล ด้านวิชาการพยาบาล และด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำพาไปสูก่ ารพัฒนา
รูปแบบการบริการสู่ระดับความเป็นเลิศในการบริการ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา "รูปแบบการบริการ
ที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย" เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์
และการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษา ค้นหา และวิเคราะห์รปู แบบการบริการที่
เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการบริการ
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มบริหาร
โรงพยาบาลเอกชน 2) กลุ่มบริหารการพยาบาล 3) กลุ่ม
บริหารธุรการ 4) กลุม่ ปฏิบตั กิ ารพยาบาล และ 5) การศึกษา
พยาบาล โดยการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงอนาคต Ethnographic
Delphi Future Research (EDFR) ด้วยการสัมภาษณ์ใน
รอบแรกและตอบแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์อีก
2 รอบ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556
– วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

แนวคิดและทฤษฏีในการวิจัย

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน
แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2441
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
ฯพณฯ หลุยส์เวย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก แห่งกรุงสยาม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 มีจำ� นวนโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น
28 แห่ง และเพิม่ ขึน้ เป็น 473 แห่ง ในปี พ.ศ. 2541 (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557) จ�ำนวนโรงพยาบาลเอกชนเริ่มลดลง
และเหลืออยู่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นผลจากการ
บังคับใช้กฎกระทรวงสาธารณสุขรองรับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล ปี พ.ศ.2541 อย่างจริงจังตัง้ แต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2546 โดยจ� ำ แนกสถานพยาบาลภาคเอกชนตาม
โครงสร้าง และศักยภาพบริการทีแ่ ท้จริง โดยใช้จำ� นวนเตียง
และศักยภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลทีส่ ามารถรองรับ
การบริการได้จริง เช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กทีไ่ ม่มผี ปู้ ว่ ยใน
ต้ อ งแจ้ ง ยกเลิ ก และขออนุ ญ าตเปิ ด ใหม่ เ ป็ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดเตียงผู้ป่วยต�่ำกว่า 30 เตียง
เปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม ส�ำหรับจ�ำนวนเตียง
ผู้ป่วย ในปี พ.ศ. 2512 มีจำ� นวนเตียงรวม 2,281 เตียง ในปี
พ.ศ. 2543 มีจำ� นวนเตียงรวมเพิ่มขึ้นเป็น 29,361 เตียง ในปี
พ.ศ. 2550 มีจ�ำนวนเตียงเพิ่มขึ้นเป็น 36,004 เตียง และในปี
พ.ศ. 2556 มีจำ� นวนเตียงลดลงเหลือ 33,608 เตียง (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557) การเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
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นโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
Assael (1998, p. 218) ได้ให้ความหมายของการ
รับรู้ว่าเป็นกระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select)
ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) สิ่งเร้า จนเกิด
เป็นภาพของสิง่ นัน้ ๆการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคแต่ละคนจึงแตก
ต่างกัน เนื่องจากการรับรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการค่านิยม
ความคาดหวังของบุคคลเป็นสิง่ ส�ำคัญ ดังนัน้ แม้สถานการณ์
ที่มีสิ่งเร้าเหมือนกันผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ที่แตก
ต่างกัน กระบวนการรับรูม้ อี งค์ประกอบของ Assael (1998,
p. 218) ประกอบไปด้วยการเลือกรับรู้ (Perceptual Selection)
การเลือกประมวลข้อมูล (Perceptual Organization) และ
การเลือกตีความ (Perceptual Interpretation)
Zeithaml and Bitner (2000) ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพ
การบริการ หมายถึง สิ่งที่ก�ำหนดความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ มีปจั จัย 5 ประการด้วยกัน ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระดับของคุณภาพบริการ และใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการ ดังนี้ 1) ความเชือ่ ถือ และ
ไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติได้อย่างอิสระในการให้บริการที่องค์กรสัญญาต่อ
ผูร้ บั บริการถึงความเชือ่ ถือได้ในบริการ มีความถูกต้อง และ
มีความแน่นอนในการให้บริการทุกครั้ง นั่นหมายความว่า
ผูร้ บั บริการจะได้รบั การสนองตอบความพึงพอใจในทุกครัง้
ทีใ่ ช้บริการ 2) การตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ (Responsiveness)
หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้การ
ช่วยเหลือและพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่ผรู้ บั บริการในทุกเรือ่ ง
3) การรับรองความเชื่อมั่น การรับประกัน (Assurance)
หมายถึง ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสุภาพอ่อนน้อม
มีมารยาทอันงามในการให้บริการของบุคลากร และความ
สามารถของบุคลากรในการให้บริการที่สร้างความเชื่อถือ
ศรัทธา และความเชือ่ มัน่ แก่ผรู้ บั บริการ 4) การเอาใจใส่ผรู้ บั
บริการ (Empathy) หมายถึง ความพยายามของผู้ให้บริการ
ในการเข้าใจถึงความต้องการของผูร้ บั บริการ และจัดการให้
บริการที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลด้วย พฤติกรรมที่เอื้ออาทร
ห่วงใย และเข้าใจความรู้สึกความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นอย่างดี 5) การสามารถจับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง
ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนทางกายภาพ ของ
สถานที่สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องมือ
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บุคลากร และอุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น การจัดสถานที่
และตกแต่งให้สวยงาม การตกแต่งห้องตรวจให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เสื้อผ้า เครื่องแบบของผู้ให้
บริการที่สวยงามเหมาะสมกับลักษณะงาน และสร้างความ
พอใจให้กับผู้รับบริการ หรือการตกแต่งอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการตรวจผู้ป่วยเด็กให้ดูเหมือนของเล่นเพื่อลดความ
น่ากลัวลง รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วย
ในการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในระหว่างรอคอย เป็นต้น
Hertzberg (1959) ได้ท�ำการวิจัยกับนักวิศวกรและ
นักบัญชี จ�ำนวน 200 คน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัย
ของการจูงใจที่แตกต่างกันอยู่ 2 อย่าง คือ สิ่งที่ท�ำให้เกิด
ความพอใจ (Satisfaction) และสิ่งที่ท�ำให้เกิดความไม่พอใจ
(Dissatisfaction) การวิจัยได้ก่อให้เกิดข้อสรุปที่ส�ำคัญ
2 อย่าง คือ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีลักษณะ
สัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของงาน ถ้ามีปัจจัยจ�ำพวกนี้ จะท�ำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท�ำงานและเป็น
สิ่งจูงใจบุคคลให้มีความตั้งใจในการท�ำงาน ได้แก่ ลักษณะ
ของงาน ความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ
การได้รับความยอมรับนับถือ และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 2) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัย
ทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมของการท�ำงาน ปัจจัยเหล่านีจ้ ะท�ำ
หน้าที่ค�้ำจุนไม่ให้เกิดความท้อถอย ไม่อยากท�ำงานและ
ป้องกันมิให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการท�ำงาน ได้แก่ ฐานะ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปกครอง
บังคับบัญชา นโยบายและการท�ำงาน ความมั่นคงปลอดภัย
ในการท�ำงาน สภาพการท�ำงาน เงินเดือน และชีวิตส่วนตัว
Lovelock (2007) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) เป็นทัศนคติหลังการประเมินจากการซื้อ
สินค้าหรือปฏิสมั พันธ์จากการรับบริการ การประเมินความ
พึงพอใจจากคุณค่าจากคุณภาพการบริการที่ ลูกค้าได้รับ
กับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ความพึงพอใจทางบวกที่ยั่งยืน และ
ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ เรียกว่า Customer Delight โดย
Customer Delight ประกอบด้วยองค์ประกอบ (Component)
3 ประการ ได้แก่ 1) ความประทับใจจากการบริการที่เกิน
ความคาดหวังของผู้ป่วย (Unexpectedly high levels of
performance) 2) ความประทับใจด้วยความตื้นตันหรือ
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5 แห่ง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นักศึกษาปริญญาตรี ในเขต กรุงเทพฯ
จ�ำนวน 102 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากผูป้ ว่ ย ในโรงพยาบาล
เอกชน 5 แห่งจ�ำนวน 380 ตัวอย่าง และวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้แบบ Focus Group จากกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อให้
ได้ข้อมูลมาจัดท�ำแบบสอบถาม และใช้แบบวัดคุณภาพ
การบริการ ตามแบบ SERVPERF Liker scale 7 ระดับ
การวิเคราะห์กลุ่มตัวแปรใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
Analysis) จากคุณภาพบริการ 13 ปัจจัยวิเคราะห์เหลือ
4 ปัจจัย และหาอิทธิพลของตัวแปรการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบสองตัวแปร และใช้โปรแกรม LESREAL ในการ
วิเคราะห์Structural Equation Modeling ผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพการบริการ (Service Quality) และคุณค่าการบริการ
(Service Value) มีความสัมพันธ์ในระดับมากเท่ากับ 0.93
กับความจงรักภักดีตอ่ การใช้บริการของผูร้ บั บริการ (Service
Loyalty) ของโรงพยาบาลคุณภาพการบริการ (Service Quality)
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Patient Satisfaction)
มีความสัมพันธ์ในระดับมาก 0.92 กับความจงรักภักดีต่อ
การใช้บริการของผู้รับบริการ (Service Loyalty) คุณภาพ
การบริการ (Service Quality) มีความสัมพันธ์โดยตรงใน
ระดับความสัมพันธ์ 0.40 กับความจงรักภักดีต่อการใช้
บริการของผูร้ บั บริการ (Service Loyalty) โรงพยาบาลเอกชน
Akinci (2004) ได้วจิ ยั เรือ่ ง Hospital Choice Factors:
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Panjaka jornsak (2008) ท� ำ การวิ จั ย เรื่ อ ง A A Case Study in Turkey เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจความคิด
Comprehensive Model Service Loyalty in The Context เห็นผู้ใช้บริการ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 869 คนใน
of Thai Private Hospitals งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่งและโรงพยาบาลรัฐบาล 3 แห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ (Service Quality) ในเมือง Ankara ประเทศตุรกี เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
คุณค่าการบริการ (Service Value) ความพึงพอใจของผู้รับ ต่อการเลือกใช้บริการของคนอเมริกนั ทีใ่ ช้บริการโรงพยาบาล
บริการ (Patient Satisfaction) และความจงรักภักดีต่อ นอกประเทศ ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วย สถิตพิ รรณนา
การใช้บริการของผู้รับบริการ (Service Loyalty) ซึ่งวัดจาก ค่าความถี่ ร้อยละในส่วนปัจจัยคุณลักษณะผู้ใช้บริการด้าน
พฤติ ก รรมการตั้ ง ใจซื้ อ ของผู ้ รั บ บริ ก าร (Behavioral ประชากรศาสตร์ (ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิล�ำเนา
Intension) ได้แก่ การใช้บริการซ�้ำ (Repurchase Intensions) ประเภทของสิทธิ์การประกันสุขภาพ อาชีพ รายได้ ความถี่
การแนะน�ำบอกต่อทางบวก (Positive Word of Mouth) ในการใช้บริการ) และใช้คา่ เฉลีย่ เลขคณิต และค่าส่วนเบีย่ ง
ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก (Positive Attitude) การใช้ บ ริ ก าร เบนมาตรฐานในการอธิบายความคิดเห็นต่อปัจจัยในการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (Cross-buying Intension) การยินดีจา่ ยค่าบริการ เลือกใช้บริการ (ได้แก่ ค่าบริการ สถานทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล
ในระดับ Premium Price โดยศึกษาในโรงพยาบาลเอกชน อยูใ่ กล้บา้ น ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล การมีสทิ ธิค์ มุ้ ครอง
ประหลาดใจ 3) ความประทับใจด้วยความรู้สึกทางบวก
และ Lovelock (2007) ได้กล่าวถึงผลงานวิจัย พบว่า ความ
พึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ส่งผลท�ำให้
ลูกค้าเกิดการใช้บริการซ�้ำ (Repeat) และเกิดการบอกต่อ
(Word of Mouth)
จุมพล พูลภัทรชีวติ (2552) ได้พฒ
ั นาเทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures
Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิค
การวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และ
เทคนิค Delphi เข้าด้วยกันทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อน
ของแต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี การวิจยั แบบเทคนิค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิควิธกี าร
วิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พื้นฐาน
ของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
เทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR
และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกัน การรวมข้อดีของสองเทคนิค
ดังกล่าว เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR และ
เทคนิค Delphi เข้าด้วยกัน โดยหลักการเทคนิค EDFR
คล้ายๆกับเทคนิค Delphi เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีให้
มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

ค่ารักษาพยาบาลด้วยประกันสุขภาพหรือประกันสังคม
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ศักยภาพของทีม
แพทย์เฉพาะทางและการบริการ และการมีกฎระเบียบใช้ใน
การควบคุมโดยรัฐบาล ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ F-test ผล
การวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ใช้
บริการที่ส�ำคัญมากได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงการ
บริการได้แก่ สถานทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลอยูใ่ กล้บา้ น และค่า
บริการที่เหมาะสม ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล เครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ศักยภาพของทีมแพทย์เฉพาะ
ทางและการบริการที่ดี
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ฝ่ายการพยาบาล จ�ำนวน 5 คน 3) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหาร
ธุรการ ซึง่ เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการ จ�ำนวน 4 คน 4) ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล ซึง่ เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ิ
การพยาบาล จ�ำนวน 5 คน และ 5) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษา
พยาบาล ซึง่ เป็นอาจารย์พยาบาลทีส่ อนระดับบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง เป็นค�ำถามปลาย
เปิด (Open Ended Questions) ประกอบด้วยค�ำถาม 2 ข้อ คือ
1) ลักษณะการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive และ 2) ลักษณะดังกล่าวมีรายละเอียดย่อย อะไรบ้าง
ชุดที่ 2 แบบสอบถาม น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
research) ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR) โดยการรวบรวมความคิดเห็น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์เนื้อหา
ที่เป็นฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการวิจัย (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ในแต่ละด้าน แล้วจัดท�ำ
เป็นแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale)
ดังนี้
ประชากร ได้ แ ก่ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน 5 ระดับ (ส�ำคัญมากทีส่ ดุ – ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ ) และมีขอ้ ค�ำถาม
โรงพยาบาลเอกชน โดยศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน อิสระ
ชุดที่ 3 แบบสอบถาม น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมได้ในรอบ
15 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชล (AHC)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (BCH) โรงพยาบาลกรุงเทพดุสิต ที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระ
เวชการ (BGH) โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ (BH) โรงพยาบาล หว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพือ่ หาแนวโน้มค�ำตอบ
จุฬารัตน์ (CHG) โรงพยาบาลลานนา (CMR) โรงพยาบาล ทีเ่ ป็นฉันทามติ หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามจากรอบที่ 2
กรุงเทพ (KDH) โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI) โรงพยาบาล ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
วัฒนา (NEW) โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) โรงพยาบาล ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญกลุ ่ ม เดิ ม ยื น ยั น ค� ำ ตอบหรื อ เปลี่ ย นแปลง
รามค� ำ แหง (RAM) โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ (SKR) ค�ำตอบของตน เพื่อวิเคราะห์ค�ำตอบที่เป็นฉันทามติแล้ว
โรงพยาบาลสมิติเวช (SVH) โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) สรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป
และโรงพยาบาลวิชัยเวช (VIH) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาล
เอกชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทั้งที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกแบบเฉพาะ ต�ำรา วารสาร เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
เจาะจงตามเกณฑ์ ที่ ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดร่ ว มกั บ การบอกต่ อ แนวคิดและทฤษฎีคณ
ุ ภาพการให้บริการ และความเป็นเลิศ
(Snowball) ของผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง ขององค์การธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร จากการศึ ก ษามาเป็ น กรอบแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ ใช้
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน ประกอบการก�ำหนดในแต่ละด้าน
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล ซึ่งเป็นหัวหน้า
จากวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาจากการสัมภาษณ์
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ผูเ้ ชีย่ วชาญ เอกสารทีน่ ำ� มาศึกษาและวิเคราะห์ประกอบด้วย
แนวคิดการรับรู้คุณภาพของ Assael (1998) แนวคิดการ
บริการที่เป็นเลิศ และแนวคิดรางวัล Magnet
ส่วนการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญตามวิธกี ารของ EDFR
ผู้วิจัยใช้คำ� ถามกว้าง ๆเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เชี่ยวชาญแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยไม่ใช้คำ� ถามน�ำ ค�ำถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ 1) ลักษณะ
การบริการทีเ่ ป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560 ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และ 2) ลักษณะ
ดังกล่าวมีรายละเอียดย่อย อะไรบ้าง
ขั้นตอนที่ 2 ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่ 1
ด้วยการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ รวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 เมื่อผู้วิจัยได้รายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนินการติดต่อประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการแนะน�ำตัวทางโทรศัพท์ ชี้แจงราย
ละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารวิจยั แบบ EDFR เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการท�ำวิจัย และจัดส่งโครงการวิจัยและแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้า หลังจากนั้นนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการให้สัมภาษณ์ตามความสะดวก
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน ขณะสัมภาษณ์มีการบันทึกเทป
และจดบันทึกการสัมภาษณ์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
เฉลี่ยคนละประมาณ 30 นาที ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
น�ำมาวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) โดยการจัดหมวด
หมูเ่ ป็นหมวดหมูใ่ หญ่ และหมวดหมูย่ อ่ ย ซึง่ อิงการก�ำหนด
หมวดหมู่จากข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมใน
ขั้นตอนที่ 1 เป็นหลัก แล้วน�ำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดหมู่ใหญ่ 10 ด้าน มีจ�ำนวนข้อ
ค�ำถามทั้งหมด 71 ข้อ ได้แก่
หมวดที่ 1 การบริการของแพทย์และนางพยาบาล
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดการทั่วไป (6 ข้อ)
2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (6 ข้อ) 3) การจัดการความรู้
(5 ข้อ) และ 4) การจัดการงบประมาณ (3 ข้อ) รวมจ�ำนวน
ข้อค�ำถาม 20 ข้อ
หมวดที่ 2 การบริการวินิจฉัยโรค ประกอบด้วย
2 ด้าน ดังนี้ 1) รูปแบบการบริการวินิจฉัยโรค (9 ข้อ) และ
2) คุณภาพบริการและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

(14 ข้อ) รวมจ�ำนวนข้อค�ำถาม 23 ข้อ
หมวดที่ 3 การบริการของพนักงานต้อนรับ ประกอบ
ด้ ว ย 2 ด้ า น ดั ง นี้ 1) สมรรถนะทั่ ว ไป (8 ข้ อ ) และ
2) สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง (6 ข้อ) รวมจ�ำนวนข้อค�ำถาม
14 ข้อ
หมวดที่ 4 การบริการของพนักงานรับช�ำระเงิน
ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 1) สมรรถนะทั่วไป (8 ข้อ) และ
2) สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง (6 ข้อ) รวมจ�ำนวนข้อค�ำถาม
14 ข้อ
ขัน้ ตอนที่ 3 ส่งแบบสอบถามกลับไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
กลุ่มเดิมแสดงความคิดเห็นแต่ละข้อว่ารูปแบบการบริการ
ที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย มีระดับ
ความส�ำคัญมากหรือน้อยเพียงใด การรวบรวมความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 นี้ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ประมาณค่าแนวโน้มความน่าจะเป็นของการ
บริการที่เป็นเลิศแต่ละด้าน หลังจากได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 คนแล้ว น�ำมาวิเคราะห์หา
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
ข้อค�ำถามทั้ง 71 ข้อมีความส�ำคัญมากถึงมากที่สุดในการ
เป็นรูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทสไทย ปี พ.ศ. 2560 (พิจารณาจากค่า IR ไม่เกิน 1.5)
ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถามทีม่ กี ารเพิม่ ต�ำแหน่ง
ของค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน และต�ำแหน่งที่
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็น แล้วส่งกลับไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเดิม ได้นำ� ค�ำตอบของตนเองทีใ่ ห้ไว้ในแบบสอบถาม
รอบที่ 2 มาพิจารณาอีกครั้งว่าจะยังคงยืนยันความคิดเห็น
เดิม หรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่ ซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูล
ในรอบที่ 3 ข้อมูลที่ส่งกลับจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์
อีกครั้งหนึ่ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามรอบที่ 3 มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลในแบบสอบถามรอบที่ 2 มีการเปลีย่ นแปลงฉันทามติ
เป็นส่วนน้อย คือร้อยละ 9.34 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถ
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น�ำผลมาสรุปงานวิจัยได้ ตามเกณฑ์ของ Linestone and
Turoff (1975) ที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
น้อยกว่าร้อยละ 15 สามารถยุติการสอบถามครั้งถัดไปได้
รวมระยะเวลาเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
จ�ำนวน 3 รอบ เป็นเวลา 96 วัน การวิเคราะห์และสรุปผล
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การศึกษา โดยยึดเกณฑ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละข้อความมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ซึง่ มีคา่ มัธยฐาน
อยูใ่ นช่วง 2.9 - 4.4 และค่าพิสยั ระหว่าง ควอไทล์ ไม่เกิน 1.5
สรุปเป็นผลการวิจัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ลักษณะการบริการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1 การบริการของแพทย์และนางพยาบาล
1. การบริการของแพทย์และนางพยาบาล

รายละเอียด

1.1 การจัดการทั่วไป
		
		
		
		

การมอบหมายงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
เปิดโอกาสให้แพทย์และนางพยาบาลมีส่วนร่วมในงานบริหาร
ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน
เน้นการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
ท�ำงานประสานกับบุคลากร องค์การอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		
		
		
		

ก�ำหนดสมรรถนะของแพทย์และนางพยาบาลแต่ละต�ำแหน่งชัดเจน
สรรหา คัดเลือกแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสามารถมาร่วมงาน
มีแผนพัฒนาแพทย์และนางพยาบาลที่ชัดเจน
มีการธ�ำรงรักษาแพทย์และนางพยาบาลทีม่ คี วามสามารถให้อยูใ่ นแผนก ฯ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของแพทย์และนางพยาบาล

1.3 การจัดการความรู้
		
		
		
		
		

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้
มีการสร้างความรู้ด้านวิชาการและด้านบริการในแผนก ฯ
มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิชาการ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาในการฝึกปฏิบัติ
น�ำความรู้จากองค์การภายนอกมาพัฒนาแพทย์และนางพยาบาล

1.4 การจัดการงบประมาณ
		
		
		

จัดท�ำงบประมาณของแพทย์และนางพยาบาลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 		
บริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงานของแพทย์และนางพยาบาล		
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยจ�ำนวนเพียงพอพร้อมใช้
สามารถตรวจสอบงบประมาณที่จ่ายให้แพทย์และนางพยาบาลได้
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ตารางที่ 2 ลักษณะการบริการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 2 การบริการวินิจฉัยโรค
2. การบริการวินิจฉัยโรค

รายละเอียด

2.1 รูปแบบการบริการวินิจฉัยโรค
		
		
		

ให้การวินิจฉัยโรคที่หลายหลากเหมาะสมกับโรคและปัญหาของผู้ป่วย
มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาอ้างอิงในการวินิจฉัยโรค
ตระหนักถึงความถูกต้องแม่นย�ำในการวินิจโรค
ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรค

2.2 คุณภาพการบริการและ
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
		

การวินิจฉัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้การบริการในเชิงรุกร่วมกับทีมวินิจฉัยในแพทย์หลายสาขา
ก�ำหนดผลลัพธ์ทางการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนถูกต้อง		

ตารางที่ 3 ลักษณะการบริการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 3 การบริการของพนักงานต้อนรับ
3. การบริการของพนักงานต้อนรับ

รายละเอียด

3.1 สมรรถนะทั่วไป
มีความรู้ด้านการให้บริการเป็นอย่างดี
		
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
			มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
มีภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับที่ดี
		
มีภาวะผู้น�ำ
3.2 สมรรถนะเฉพาะของพนักงานต้อนรับ			
3.2.1 ผู้นำ� พนักงานต้อนรับ
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างดี
		
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน และการตลาด
		
มีภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
		
กระตุ้นพนักงานต้อนรับให้ปฏิบัติงาตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำ� หนดไว้
		
สร้างเครือข่ายการให้บริการในโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ
3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานต้อนรับ
มีความรู้ความสามารถในการบริการที่มีคุณภาพ
		
ตัดสินใจได้ดี มีวิจารณญาณ
		
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้
		
สามารถท�ำงานวิจัยได้
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ตารางที่ 4 ลักษณะการบริการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 4 การบริการของพนักงานรับช�ำระเงิน
4. การบริการของพนักงานรับช�ำระเงิน
4.1 สมรรถนะทั่วไป
		
		
		
		

รายละเอียด
มีความรู้เชิงวิชาชีพ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีภาพลักษณ์ของพนักงานรับช�ำระเงินที่ดี
มีภาวะผู้น�ำ

4.2 สมรรถนะเฉพาะของพนักงานรับช�ำระเงิน			
4.2.1 ผู้นำ� พนักงานรับช�ำระเงิน
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างดี
		
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน และการบริการเป็นอย่างดี
		
มีภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
		
กระตุ้นพนักงานรับช�ำระเงินให้ปฏิบัติงาตามพันธกิจ
		
วิสัยทัศน์ ที่ก�ำหนดไว้
4.2.2 ผู้ปฏิบัติงานต้อนรับ
มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและการให้บริการเป็นอย่างดี
		
ตัดสินใจได้ดี มีวิจารณญาณ
		
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้
		
สามารถท�ำงานวิจัยได้

สรุปและอภิปรายผล

1. การบริ ก ารของแพทย์ แ ละนางพยาบาล
ประกอบด้วย การจัดการทัว่ ไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความรู้ และการจัดการงบประมาณ ดังนี้
		 1.1		 การจัดการทั่วไป จากผลการวิจัยพบว่า
การบริการของแพทย์และนางพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ แพทย์และ
นางพยาบาลควรมีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจน แพทย์และ
นางพยาบาลควรมีส่วนร่วมในการบริหาร ท�ำงานประสาน
กับบุคลากร องค์การอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.2		 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลการวิจยั
พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการบริการของแพทย์
และนางพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ ควรมีการก�ำหนดสมรรถนะของ
แพทย์และนางพยาบาลที่ชัดเจน มีแพทย์และนางพยาบาล
ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ การให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยอย่ า ง
มีคณ
ุ ภาพ มีแผนการพัฒนาแพทย์และนางพยาบาลทีช่ ดั เจน

มีการติดตามวัดและประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ และจ่ายค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรม สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินส�ำหรับ
โรงพยาบาลเอกชนที่ดึงดูดใจ (Magnet hospital) ซึ่ง Urden
and Monach กล่าวว่า โรงพยาบาลเอกชนที่ดึงดูดใจต้อง
มีอัตราก�ำลังของแพทย์และนางพยาบาลวิชาชีพเหมาะสม
กับภาระงาน จัดท�ำตารางงานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับชีวิต
ประจ�ำวันของแพทย์และนางพยาบาล และสอดคล้องกับ
การประเมินคุณภาพฝ่ายบริการที่เป็นเลิศของ JCAHO
กล่าวว่าการให้บริการที่เป็นเลิศ ต้องมีการวางแผนการ
ให้ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่ บุ ค ลากรพยาบาลทุ ก ระดั บ
มีการวางแผนโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาระหว่าง
ปฏิบัติงาน (อัมภา ศรารัชต์, 2546)
		 1.3		 การจัดการความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า
การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นเลิศ ควรมี
การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (สุรตั ิ สุพชิ ญางกูร,
2553) โดยมีการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งอาจจะมีการใช้
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เครือ่ งมือต่างๆ เช่น มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือ การปฏิบัติ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidenced Based Practice)
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการที่ไม่
หยุดนิ่ง กล่าวคือมีการคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทางด้านการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล วิธกี ารท�ำงานแบบใหม่ๆ หรือการปฏิบตั ิ
การที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
และคณะ, 2548)
		 1.4		 การจัดการงบประมาณ จากผลการวิจยั พบว่า
โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นเลิศ ควรมีการจัดการงบประมาณ
โดยเฉพาะในเรือ่ งของการจ่ายค่าตอบแทนควรจะอยูบ่ นพืน้
ฐานของความยุติธรรม เหมาะกับภาระงาน สิ่งเหล่านี้
จะสามารถจูงใจบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คงอยู่
ในงาน นอกจาก ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นค่าจ้างแล้ว ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นๆ ที่เพิ่มเติมให้บุคลากร เช่น การประกัน
สุขภาพ การตรวจร่างกายประจ�ำปี หรือผลประโยชน์ทมี่ ตี อ่
ครอบครัว เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ตารางการท�ำงานที่ยืดหยุ่น
ได้ ซึ่ง Schermerhorn (2007) กล่าวว่า การบริหารเรื่อง
ดั ง กล่ า วเป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งแรงจู ง ใจให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคงอยู่และปฏิบัติงานใน
องค์การต่อไป
2. การบริการวินิจฉัยโรค ประกอบด้วย รูปแบบ
การบริ ก ารวิ นิจ ฉั ยโรคและคุณภาพการบริการและการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดังนี้
		 2.1		 รู ป แบบการบริ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรค จากผล
การวิจัยพบว่า รูปแบบการบริการวินิจฉัยโรคที่เป็นเลิศ
โรงพยาบาลเอกชนควรสามารถวินิจฉัยโรคได้หลายหลาก
เหมาะสมกับโรคและปัญหาของผู้ป่วย โดยใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์มาอ้างอิงในการวินิจฉัยโรค ตระหนักถึงความ
ถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ ในการวิ นิ จ ฉั ย โรค และให้ ค วามส� ำ คั ญ
ต่อสิทธิผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรค
		 2.2		 คุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า ควรให้การวินิจฉัยโรค
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ สามารถวิ นิ จ ฉั ย ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค วาม
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการในเชิงรุกผสม
ผสานกับศาสตร์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องมาให้บริการ น�ำงานวิจัย
มาใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั งิ าน หาจุดแข็ง จุดเด่นของ

การบริการเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศในด้านการ
วินจิ ฉัยโรค เน้นผลลัพธ์ทตี่ อบสนองความคาดหวังของผูใ้ ช้
บริการ ทั้งด้านความพึงพอใจ ความสุขสบาย และความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับเพ็ญศรี ช�ำนาญวิทย์ (2547) ทีพ่ บว่า
การศึกษาความต้องการ และการตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ ถือว่าเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั คุณภาพการวินจิ ฉัย
โรคที่เป็นเลิศ
3. การบริการของพนักงานต้อนรับ ประกอบด้วย
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะเฉพาะของพนักงานต้อนรับ ดังนี้
		 3.1		 สมรรถนะทั่ ว ไป จากผลการวิ จั ย พบว่ า
พนักงานต้อนรับต้องมีความรู้และใช้ทฤษฎีทางการให้
บริการร่วมกับทฤษฎีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มีความสามารถ
ในการสื่อสาร และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีภาวะผู้น�ำ ผ่านการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน ก่อนการ
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน มีภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับ
ทีด่ ี เช่น มีความน่าเชือ่ ถือ เอือ้ อาทร ห่วงใย มีจริยธรรม และ
ศี ล ธรรมฯลฯ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ให้ ค วามส� ำคั ญ กั บ
เป้าหมาย และมุ่งสู่จุดหมายของการต้อนรับท�ำงานร่วมกับ
บุคคลากรอื่น ๆได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeithaml
and Bitner (2000) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดคุณภาพการบริการ
ประกอบไปด้วยปัจจัย 5 ประการ ที่ใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้การพยาบาล
ที่มีมาตรฐาน และให้บริการพยาบาลที่เป็นเลิศ
		 3.2		 สมรรถนะเฉพาะของพนักงานต้อนรับ จาก
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะเฉพาะของพนักงานต้อนรับ
ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจดี และมีวิจารณญาณ
มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองทั้งด้านความรู้วิชาการ และ
ด้านบุคลิกภาพ สือ่ สารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ
และมี ค วามสามารถในการท� ำ งานวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ
นงนุช เตชะวีรากร (2551) จากผลการวิจัยพบว่า การให้
บริการและการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้วิชาการ วิจัย
และการใช้เทคโนโลยี การมีภาวะผู้น�ำ และการบริหาร
จั ด การ การมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ แ ละการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การพัฒนาและประกัน
คุ ณ ภาพ และการมี จ ริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
เป็นสมรรถนะที่จำ� เป็นของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน
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4. การบริการของพนักงานรับช�ำระเงิน ประกอบ
ด้วย สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะเฉพาะของพนักงาน
รับช�ำระเงิน ดังนี้
		 4.1		 สมรรถนะทั่ ว ไป จากผลการวิ จั ย พบว่ า
พนักงานรับช�ำระเงินต้องมีความรู้เชิงวิชาชีพในการปฏิบัติ
งาน มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ
สามารถในการสื่ อ สาร และใช้ ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผูน้ ำ� ผ่านการฝึกอบรม การปฏิบตั งิ าน
ก่อนการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน มีภาพลักษณ์ของพนักงาน
รับช�ำระเงินทีด่ ี เช่น มีความน่าเชือ่ ถือในด้านการเงิน เป็นต้น
ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมาย และมุ่งสู่จุดหมายของการ
ต้อนรับท�ำงานร่วมกับบุคคลากรอื่น ๆได้ดีเพื่อให้การรับ
การจัดการทั่วไป
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ช�ำระเงินมีมาตรฐาน
		 4.2		 สมรรถนะเฉพาะของพนักงานรับช�ำระเงิน
จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานรับช�ำระเงินต้องมีความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างดี มีความรู้
ด้านการบริหารจัดการการเงิน และการตลาด มีภาวะผู้น�ำ
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เช่น ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาจีนได้ เป็นต้น
		 จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เชิ ง อนาคตด้ ว ยวิ ธี
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) สามารถ
น�ำมาสร้างรูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไปได้
ดังภาพที่ 1

การบริการของแพทย์และ
นางพยาบาล

การจัดการความรู้

สมรรถนะทั่วไป
สมรรถนะเฉพาะ
พนักงานรับช�ำระเงิน

การจัดการงบประมาณ
การบริการวินิจฉัยโรค

รูปแบบการวินิจฉัยโรค
คุณภาพการบริการและ
การพัฒนา

การบริการที่เป็นเลิศ
โรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2560

การบริการของ
พนักงานต้อนรับ

การบริการของ
พนักงานรับช�ำระเงิน

สมรรถนะทั่วไป
สมรรถนะเฉพาะ
พนักงานต้อนรับ

ภาพที่ 1 รูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่ได้จากการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จะต้องมีการก�ำหนด
นโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการในโรงพยาบาล
เอกชน ด้านการบริการของแพทย์และนางพยาบาล การบริการ
วินจิ ฉัยโรค การบริการของพนักงานต้อนรับ และการบริการ

ของพนักงานรับช�ำระเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ การสร้างบรรยากาศการท�ำงาน ด้านการจัดการ
ซึ่ ง เน้ น การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ไ ด้ บุ ค ลากรตาม
คุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด และมีแผนการพัฒนาบุคลากรทีช่ ดั เจน
ทัง้ ด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในงาน รวมถึงการส่งเสริม
ให้มีการจัดการความรู้ (สุรัติ สุพิชญางกูร, 2553) เพื่อการ
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พัฒนางาน และด้านการบริการวินจิ ฉัยโรค ควรมีการพัฒนา ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างบรรยากาศแบบเอื้ออาทร เพื่อให้
คุณภาพการวินจิ ฉัยโรคอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริการ ทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข
ทีเ่ ป็นเลิศ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารการพยาบาลสามารถน�ำผลการวิจยั
ดังกล่าว เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
พัฒนาการบริการวินจิ ฉัยโรคสูค่ วามเป็นเลิศ ทัง้ ด้านรูปแบบ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบ EDFR ซึ่ ง ผล
การวินิจฉัยโรคและคุณภาพการบริการและการพัฒนา โดย การวิจยั ได้จากการสรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
เฉพาะด้านคุณภาพการบริการวินิจฉัยโรค นับว่าเป็นปัจจัย 20 คน ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นผลยืนยันการวิเคราะห์
ส�ำคัญที่จะท�ำให้โรงพยาบาลเอกชนเกิดการพัฒนาสู่ความ ทางสถิติ จึงควรน�ำผลการวิจัยไปศึกษาองค์ประกอบของ
เป็นเลิศ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนควรมีการพัฒนา รูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนใน
สมรรถนะของตนให้ เ ป็ น ผู ้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามรู ้ ค วาม ประเทศไทย โดยวิธีน�ำไปสอบถามผู้บริหารโรงพยาบาล
สามารถ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการท�ำงานให้กับบุคลากร เอกชน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ให้ได้
อื่ น นอกจากนี้ ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลเอกชนควรมี ก าร องค์ประกอบของลักษณะของการบริการที่เป็นเลิศของ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนในโรงพยาบาลเอกชนได้ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ที่มีความสอดคล้องกับ
รับการพัฒนาทัง้ ด้านความรู้ ทักษะและความสามารถอย่าง โรงพยาบาลเอกชนต่อไป
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