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โรงพยาบาลดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

1. โรงพยาบาลชุมชนเปนสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีเตียงรับผูปวยไวรักษาภายในต้ังแต 10-120 
เตียง เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผูอํานวยการเปนหัวหนา มีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก คือ  
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค ทําการตรวจวินิจฉัยและใหการบําบัดรักษาผูปวย การฟนฟูสุขภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่และหนวยงานสาธารณสุข เจาหนาที่และหนวยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานสาธารณสุขและการแพทยของโรงพยาบาลชุมชนไดผลดีตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว  

2. โรงพยาบาลดอกคําใตและโรงพยาบาลจุนมีปญหาในการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนคลายคลึงกัน 
ไดแก (1) บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานใหบริการประชาชนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลยืดยาวเกินไป (3) ผลการดําเนินงานดานการใหบริการประชาชนไมบรรลุ เปาหมายที่กําหนดไว และ (4) 
ประชาชนพึงพอใจการใหบริการไมมากเทาที่ควร เปนตน

1. ศึกษาเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนระหวางโรงพยาบาลดอกคําใตกับ
โรงพยาบาลจุนในจังหวัดพะเยา

2. ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนระหวางโรงพยาบาลดอกคําใต
กับโรงพยาบาลจุนในจังหวัดพะเยา

3. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน
ระหวางโรงพยาบาลดอกคําใตกับโรงพยาบาลจุนประสบผลสําเร็จ

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง น้ี  คือ  
ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลดอกคําใต ปงบประมาณ 2551 จํานวน 32,890 คน และโรงพยาบาลจุน 
จํานวน 29,711 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมตัวอยางที่มารับบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลดอกคําใต 
จํานวน 574  คน และโรงพยาบาลจุน จํานวน 518 คน จํานวนกลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 97 % โดยใชวิธีสุมแบบบังเอิญ และผูตอบแบบสอบถามที่สมบูรณกลับมา ไดแก กลุมตัวอยางที่มารับบริการ
ทางการแพทยของโรงพยาบาลดอกคําใต จํานวน 562  คน และโรงพยาบาลจุน จํานวน 501 คนสําหรับสถิติที่ใช คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตาง

1. ความคิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม ตอปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของโรงพยาบาล 
2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ซ่ึงไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลการปฏิบัติงาน ดาน
กระบวนการดําเนินงาน ดานผลิตภัณฑ  และดานความพึงพอใจของประชาชน  และปญหาที่สําคัญ  คือ  โรงพยาบาลมีขั้นตอน
การใหบริการที่ไมจําเปน และการใหบริการลาชา

2. ความคิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมตอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของ
โรงพยาบาล 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับมาก ทดสอบหาความแตกตาง (t-test) แตกตางกัน ทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานผลิตภัณฑ และ ดานความพึงพอใจของประชาชน และแนวทาง
การพัฒนาที่สําคัญ คือ บุคลากรควรปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักการปฏิบัติหนาที่เนนความสําเร็จ ลดขั้นตอนการใหบริการที่ไมจําเปน

3. ความคิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมตอปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารของโรงพยาบาล 
2 แหงประสบผลสําเร็จตามกรอบแนวคิด 3M กลุมตัวอยางของโรงพยาบาลดอกคําใตเห็นดวยในระดับมากทั้ง 3 ดาน ขณะที่
โรงพยาบาลจุนเห็นดวยในระดับมาก 2 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน ทดสอบหาความแตกตาง (t-test) ไมแตกตางกัน 2 ดาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ดานบริหารทรัพยากรมนุษย และดานการบริหารจัดการทั่วไป แตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการ
บริหารงบประมาณ และปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการบริหารจัดการของโรงพยาบาลประสบผลสําเร็จ คือ ปจจัยดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

1. โรงพยาบาล 2 แหงควรเพ่ิมมาตรฐาน และกําหนดกรอบเวลาในการใหบริการประชาชนไวอยางชัดเจน มีการฝกอบรม
บุคลากรเพ่ือใหบริการผูปวยดวยความรวดเร็วไดมาตรฐาน และควรประเมินผลการใหบริการเปนประจํา

2. บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลทั้ง 2 แหงควรปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานมุง
ผลสัมฤทธ์ิของงานมากกวายึดกฎระเบียบขอบังคับและลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จัดทําเอกสารคูมือเกี่ยวกับขั้นตอนหรือ
กระบวนการการใหบริการประชาชนที่เขาใจงาย                                                                

3. โรงพยาบาลทั้ง 2 แหงควรกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนสําหรับวัดคุณภาพหรือมาตรฐานของการใหบริการ พรอมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาและดําเนินการปรับปรุงการใหบริการไมใหตํ่ากวามาตรฐาน 

4. โรงพยาบาลทั้ง 2 แหงควรนําเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย มีคุณภาพ มาปรับใชในการบริการประชาชนอยางเพียงพอ
และจัดฝกอบรมการใชใหเกิดความชํานาญ และควรปรับเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ

5. บุคลากรของโรงพยาบาลบาลทั้ง 2 แหงควรมีจิตสํานึกที่ดีงามในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบ เอาใจใสงานอยางสม่ําเสมอ นําหลักธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหบริการดวยความเปนมิตร และใหเกียรติประชาชน
ที่มารับบริการ

ในการศึกษาครั้งน้ี  ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบที่ เรียกวา  เบนชมารคกิ่ง 
(Benchmarking)” 4 ดาน ไดแก ดาน (1) ผลการปฏิบัติงาน (Result) (2) กระบวนการดําเนินงาน (Process) (3) ผลิตภัณฑ 
(Product) และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน (Satisfaction) มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนระหวางโรงพยาบาลดอกคําใตกับโรงพยาบาลจุน เปน
ตัวแปรอิสระ หรือเปนเหตุ (cause) “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหการบริการประชาชนระหวาง
โรงพยาบาลดอกคําใตกับโรงพยาบาลจุนในจังหวัดพะเยา” เปนตัวแปรตาม หรือผล (effect) นอกจากน้ี ผูศึกษายังไดนํา 
“ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M” ที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) และ (3) การบริหารจัดการทั่วไป (Management) มาเปนกรอบแนวคิดรองในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนระหวาง
โรงพยาบาลดอกคําใตกับโรงพยาบาลจุนประสบผลสําเร็จ เปนตัวแปรอิสระ หรือเปนเหตุ สวน “แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนระหวางโรงพยาบาลดอกกับโรงพยาบาลจุนประสบผลสําเร็จ” เปนตัวแปรตาม 
หรือเปนผล 

ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ


