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บทสรุปผูบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มีการจัดทำโครงการจางสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจำป% 2564 มี วัตถุ ประสงคเพื่ อเป0 นช1องทางในการรับฟ3 งเสีย งของ
ผูรับบริการสำหรับใหโรงพยาบาลไดนำขอมูลและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงแกไขบริ ก ารใหมี คุ ณ ภาพยิ่งขึ้น
ซึ่ ง จะส1 ง ผลใหประชาชนไดรั บ ความสะดวกและมี ค วามพึ ง พอใจต1 อ การไดรั บ บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น และเพื่ อ
นำผลสำรวจที่ไดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
จากการสำรวจและประเมินระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีต1อ
การใหบริการโรงพยาบาลบานแพว โดยจำแนกระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจในภาพรวมและในมิติต1าง ๆ
ไดแก1 ประเภทงาน แผนกที่รับบริการ และสาขาที่ รับ บริการ โดยการสำรวจประจำป% 2564 ระหว1างวันที่
31 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2564 ผ1าน Web (Web-based survey) ดวยการสแกน QR Code และผ1าน
แบบสอบถาม (Paper-base survey) พบว1า มีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 900 คน ประกอบดวย ผูรับบริการ
งานผูปUวยนอก งานผูปUวยใน และงานเยี่ยมบาน จำนวน 420 คน 400 คน และ 80 คน ตามลำดับ หรือคิดเป0น
รอยละ 46.67 รอยละ 44.44 และ รอยละ 8.89 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน) ในภาพรวม (ป 2562-2564) พบว1า ผูรับบริการของโรงพยาบาลบานแพวมีความพึงพอใจ
ต1องานบริการของโรงพยาบาลที่ระดับคะแนน 4.25 หรือเทียบเท1ากับ “พึ งพอใจมากที่สุด” คิดเป0นรอยละ
85.04 ของคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสำรวจยอนหลัง พบว1า ในป% 2564 โรงพยาบาลบานแพวมี
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารต1 อ การใหบริ ก ารอยู1 ใ นระดั บ “พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ”
เช1นเดียวกับป% 2562 และผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากป% 2563 ที่อยู1ในระดับ “ความพึงพอใจมาก”
เท1านั้น เมื่อจำแนกผูรับบริการตามประเภทบริการ พบว1า ผูรับบริการงานผูปUวยนอกมีคะแนนความพึงพอใจ
ที่ ระดับ คะแนน 4.19 หรื อเที ยบเท1 ากั บ “พึ งพอใจมาก” คิด เป0 น รอยละ 83.72 ของคะแนนทั้ งหมด และ
ผูรับบริการงานผูปUวยในมีคะแนนความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.35 หรือเทียบเท1ากับ “พึงพอใจมากที่สุด”
คิดเป0นรอยละ 86.93 ของคะแนนทั้งหมด และสำหรับผูรับบริการที่เป0นผูปUวยงานเยี่ยมบานมีคะแนนความพึงพอใจ
ที่ระดับคะแนน 4.12 หรือเทียบเท1ากับ “พึงพอใจมาก” คิดเป0นรอยละ 82.48 ของคะแนนทั้งหมด
เมื่อพิจารณาในประเด็นการสำรวจ 4 ดาน ไดแก1 1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 2) ดาน
การใหบริการของเจาหนาที่ 3) ดานการใหขอมูลและสิ่งอำนวยความสะดวก และ 4) ดานผลการใหบริการ/
คุ ณ ภาพการใหบริก าร และความคุ มค1 า/ราคา/ประโยชนที่ ไดรั บ พบว1า กลุ1 ม ผูรับ บริ ก ารงานผู ปU ว ยนอก
มีช1องว1างความพึงพอใจเทียบกับความคาดหวังมากที่สุดในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (Gap = -0.16)
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โดยเฉพาะความล1าชาของกระบวนการการจ1ายยา ในขณะที่ กลุ1มผูรับบริการงานผูปUวยในมีช1องว1างความพึงพอใจ
เทียบกับความคาดหวังมากที่สุด ในดานการใหขอมูลและสิ่งอำนวยความสะดวก (Gap = -0.17) โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับความไม1เพียงพอของที่จอดรถ สำหรับกลุ1มผูรับบริการงานเยี่ยมบานมีช1องว1างความพึงพอใจ
เทียบกับความคาดหวังมากที่สุด ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (Gap = -0.16) โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ระยะเวลาเยี่ยมบานที่ยังไม1เหมาะสม
ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการของโรงพยาบาลบานแพว ดังนี้
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
 ควรวางแผนการลดขั้นตอนการใหบริการโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ควบคู1กับการฝbกอบรม
บุคลากรใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำวิธีการจัดการความรูต1าง ๆ มาใชพัฒนาทักษะ
ของบุคลากร เช1น การเล1าเรื่อง (Story telling) หรือการสอนงาน (Coaching) เป0นตน
 การปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนต1างๆ ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลหลังจากมีการปรับปรุงแลว
เพื่อวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการใหบริการ
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
 ควรจั ด ทำช1 องทางใหผู ปU ว ยหรื อผู ดู แ ลผู ปU ว ยสามารถให feedback กั บ โรงพยาบาลไดทั น ที ห ลั ง จาก
บุคลากรของโรงพยาบาลลงพื้นที่เยี่ยมบาน หรือผูปUวยมารับบริการที่โรงพยาบาล
 ควรวางแผนการเพิ่มอัตรากำลังใหสอดคลองกับปริมาณงาน โดยพิจารณาปริมาณงานในป3จจุบัน ปริมาณงาน
ในอนาคต และปริมาณงานรองรับกรณีเกิดเหตุการณไม1คาดคิด เช1น การแพร1ระบาดของโรคโควิด 19 เป0นตน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
 ควรจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของสิ่ ง ที่ ต องเร1 ง แกไข ใหสอดคลองกั บ ทรั พ ยากรที่ มี เช1 น งบประมาณ
อัตรากำลัง เป0นตน เพื่อนำมาวางแผนจัดสรรงบประมาณไดอย1างเหมาะสม
 ควรพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทยสมัยใหม1 เพื่อปรับปรุงการบริการ
ของโรงพยาบาลบานแพวใหทันต1อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค1า/ราคา
 ควรมีการฝbกอบรมหรือทำกิจกรรมที่สรางความตระหนักเรื่องการมีจิตใจรักในการบริการ (Service Mind)
อย1างต1อเนื่อง และกระตุนมุมมองความคิดเชิงบวกใหบุคลากร เพื่อมอบบริการที่สามารถสรางความประทับใจ
ใหแก1ผูรับบริการไดอยู1เสมอ
 ควรรั บ ฟ3 ง เสี ย งของลู ก คา (Voice of Customer) โดยเฉพาะผู รั บ บริก ารกลุ1 ม Premium เพื่ อ คนหา
ความตองการ ความคาดหวัง ของลู ก คาในเชิ ง ลึ ก เช1น การจัดสนทนากลุ1ม (Focus Group) เป0นตน
เพื่อนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล
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1. บทนํา
1.1 วัตถุปรสงค
1. เพื่ อนำเสนอผลการสำรวจความพึ งพอใจใชประกอบการพิ จ ารณาประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหโรงพยาบาลไดนำขอมูลไปใชปรับปรุงแกไขการใหบริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส0งผลให
ประชาชนไดรับความสะดวกและมีความพึงพอใจต0อการไดรับบริการเพิ่มขึ้น
1.2 ประโยชนที่จะไดรับ
1. โรงพยาบาลบานแพวสามารถนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการบริการใหมีคุณภาพ มีความรวดเร็ว
ถูกตอง ลดขั้นตอนการใหบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการสู0ระดับสากล
2. ผูบริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลบานแพวรับทราบความพึงพอใจและขอเสนอแนะของ
ผูรับบริการ
3. ผูรับบริการสามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีต0อการใหบริการของโรงพยาบาลโดยตรง
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจต0อการใหบริการของโรงพยาบาลบานแพวมากยิ่งขึ้น
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2. ขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับโรงพยาบาลบานแพว
ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาลบานแพว
โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลของรัฐแหงแรกที่เปนองคการมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคกรมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาล
ของรัฐ ซึ่งเปนการเดินทางไปสู
 การมีสวนรวมของประชาชนในการกำกับดูแล
 การตอบสนองความตองการของชุมชน
 ความเสมอภาคของการกระจายบริการ
 การยกระดับคุณภาพบริการโดยมิไดมุงแสวงหากำไร
 ประสิ ท ธิ ภ าพในการกระจายและใชทรั พ ยากรของระบบบริ การสุ ข ภาพระดั บ ทองถิ่ น และ
ระดับประเทศ
วิสัยทัศน (ป 2563-2565)
เปนโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ “INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สรางเสริมสุขภาพและปLองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ใหการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองครวม
ฟPQนฟูสภาพทั้งรางกายและจิตใจ
เปนแหลงฝSกฝนและเรียนรูแกองคกร สถาบันตางๆ

ค'านิยมองคกร
3S : Save, Safety, Service mind

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ที่ตั้ง
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ตั้งอยูที่ 198 หมู 1 ถ.บานแพว-พระประโทน ต.บานแพว
อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
แผนที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

แผนภาพที่ 2-1 แผนที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงสรางองคกร

แผนภาพที่ 2-1 โครงสรางองคกรของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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การใหบริการ
โรงพยาบาลบานแพว เปhดใหบริการแกประชาชนทั่วไป ทั้งผูปiวยภายในและภายนอกตลอด 24 ชม.
ไมเวนวันหยุด ใหบริการตาง ๆ ดังนี้
- ดานอายุรกรรม
- ดานทันตกรรม
- ดานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ดานศัลยกรรม
- ดานจักษุ
- ดานหู-คอ-จมูก
- ดานสูติ-นรีเวชกรรม
- ดานกุมารเวชกรรม / ศูนยพัฒนาการและการเรียนรู
- ดานรังสีวิทยา
- ดานศัลยกรรมกระดูกและขอ
- ดานชันสูตรโรค
โรงพยาบาลบานแพว ใหบริการลักษณะใกลบานใกลใจแกชุมชน โดยจัดตั้งสาขาการใหบริการ และศูนย
สุขภาพชุมชนในชุมชนตาง ๆ (Primary Care Unit) อีก 3 แหง ไดแก
- โรงพยาบาลบานแพว 2
- โรงพยาบาลบานแพวสาขาเกษตรพัฒนา
- ศูนยสุขภาพชุมชนหลักหา
โดยเนนการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และเกิดประโยชนสูงสุด
 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ใหบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไมเวนวันหยุด
 อุบัติเหตุฉุกเฉิน ใหบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไมเวนวันหยุด
 บริการผาตัดฉุกเฉิน ใหบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไมเวนวันหยุด
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง
 คลินิกกุมารเวชกรรม
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
 คลินิกศัลยกรรมกระดูก
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
 คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
 คลินิกจักษุ
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
และวันเสาร เวลา 9.00-12.00 น.
 คลินิกเบาหวาน
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
 คลินิกรักษาโรคมะเร็ง
ใหบริการวันจันทรและพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00น.
 คลินิกทันตกรรม
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
และวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 8.00-12.00 น.
 คลินิกกายภาพบำบัด
ใหบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
และวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 8.00-12.00 น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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3. กรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินงาน (Methodology)
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช
การสำรวจความพึงพอใจผู รับบริการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจำป" 2564 ในครั้งนี้
ใชทฤษฎีและแนวคิด ไดแก/
1. แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ
2. แนวคิดคุณภาพการใหบริการ หรือ SERVQUAL Model
โดยมีรายละเอียดของแต/ละแนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ
การสำรวจครั้ งนี้ ใชแนวคิดการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative research) ในลักษณะการวิจ ัย แบบ
สำรวจ (Survey Research) ที่ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสำรวจขอมูล/แบบสอบถามในการสัมภาษณ
กับผูรับบริการของโรงพยาบาลบานแพว ซึ่งทั้งหมดประกอบดวย 9 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงค
ของการสํารวจ
(Determining research
objectives)

2) การกําหนดกรอบแนวคิด
ในการสํารวจ
(Conceptual framework)

3) การออกแบบเครื่องมือ
ที่ใชในการสํารวจ
(Research tools)

6) การสุ/มตัวอย/าง
(Sampling)

5) การกําหนดขนาดตัวอย/าง
(Determining
sample size)

4) การกําหนดขอบเขต
การสํารวจ ประชากร
และกลุ/มเปdาหมาย
(Target population)

7) วิธีการและขั้นตอน
การจัดเก็บขอมูล
(Data collection)

8) การประมวลผล วิเคราะห
ขอมูล และการแปลผล
(Data processing,
analysis, interpretation)

9) การเขียนรายงาน
(Reporting)

แผนภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการศึกษา

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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2. แนวคิ ด คุ ณภาพการใหบริ การ หรื อ SERVQUAL Model (Parasuraman, et al., 1985, 88, 93) เปl น
แนวคิดเบื้องตนในการวัดคุณภาพการบริการ และการวัดผลต/างระหว/างความคาดหวังกับบริการที่ไดรับจริง
ตัวแปรสำคัญของลูกคาในตัวแบบ SERVQUAL คือ ความคาดหวังต/อการบริการ (expectations) ซึ่ง
จัดเปlนทัศนคติรูปแบบหนึ่ง โดยเปlนความเชื่อที่คิดว/าผลิตภัณฑ/บริการ (ที่มีส/วนประกอบตามที่ผูใหบริการ/
ผูผลิต ระบุหรือประกาศไว) จะสามารถส/งมอบผลผลิต/หรือมีคุณสมบัติทำงานไดตามที่ระบุ ซึ่งความคาดหวัง
ดังกล/าวจะมากหรือนอยขึ้นอยู/กับประสบการณที่มีมาก/อน จากดานความรู - ความเขาใจและการสัมผัส
โดยตรง แสดงไดดังแผนภาพที่ 3-2
แต/ เ นื ่ อ งจาก “ระดั บ ความคาดหวั ง ก/ อ นซื ้ อ /ใช” เปl น ความนึ ก คิ ด และรู สึ ก ที ่ เ กิ ด จากการนึ ก คิ ด
แต/ระดับความพึงพอใจหลังซื้อ/ใชเปlนประสบการณและความรูสึกที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสและความคิด
ผสมกัน จึงทำใหเกิดช/องว/างสำคัญ 5 จุด ไดแก/
จุดที่ 1 (Gap 1) แสดงความแตกต/างระหว/างความคาดหวังของลูกคากับการบริหารจัดการความคาดหวัง
ของผูใหบริการ
จุดที่ 2 (Gap 2) แสดงความแตกต/างระหว/างการบริหารจัดการความคาดหวังของผูใหบริการกับกรอบความคิด
เกี่ยวกับบริการเปlนคุณภาพ/ลักษณะของบริการที่ดีที่ควรไดรับ
จุดที่ 3 (Gap 3) แสดงความแตกต/างระหว/างกรอบความคิดเกี่ยวกับบริการเปlนคุณภาพ/ลักษณะของบริการที่ดี
ที่ควรไดรับกับจุดบริการ (ก/อน-ระหว/าง-หลังใหบริการ)
จุดที่ 4 (Gap 4) แสดงความแตกต/างระหว/างจุดบริการ (ก/อน-ระหว/าง-หลังใหบริการ) กับการสื่อสารกับลูกคา
จุดที่ 5 (Gap 5) แสดงความแตกต/างระหว/างประสบการณตรงจากการรับบริการกับความคาดหวังต/อบริการ
ทั้งนี้ความแตกต/างที่สำคัญที่สุดซึ่งจะใชในการศึกษาความพึงพอใจในครั้งนี้ คือ จุดที่ 5 (Gap 5)

แผนภาพที่ 3-2 ตัวแบบ SERVQUAL หรือ Customer Expectation Model1
1

ปรับจาก SERVQUAL Model ของ Berry, Parasuraman and Zeithaml (1993)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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3.2 ระเบียบวิธีสำรวจ
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ใชการเก็บขอมูลจากผูรับบริการ (ผูปvวย ครอบครัว ญาติ และ
ผู ดูแลผู ปvว ย) ของโรงพยาบาลที ่ใชบริ การในป" 2564 และใชการวิ จัย เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative)
บางส/วนจากคำถามปลายเปwด เพื่อนำมาปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลไปสู/ SMART Hospital
SMART Service
3.3 ประชากรที่ใชในการศึกษาและจำนวนตัวอย8าง
 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการครั้งนี้ เปlนการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการและญาติหรือ
ผูใกลชิด/ผูดูแลผูปvวย ซึ่งเปlนผูรับบริการของโรงพยาบาลบานแพวในป" 2564
ประชากร ประกอบดวย 3 กลุ/ม ไดแก/ ผูปvวยนอก ผูปvวยใน และงานเยี่ยมบาน
 ผูปvวยนอก 8 แผนก ไดแก/
ผูปvวยนอก*
8 แผนก

ผูปvวยนอก
- ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, อายุรกรรม, จักษุ, ศูนยสุขภาพดี (Checkup)
ผูปvวยนอก Premium
- ศัลยกรรม, อายุรกรรม, คลินิกโรคหัวใจ

หมายเหตุ: *เลือกหน/วยงานผูปvวยนอก 8 แผนก ในการเก็บขอมูลสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณโรคโควิด Covid-19

 ผูปvวยใน 5 แผนก ไดแก/
ผูปvวยใน*
- อายุรกรรมหญิง, พิเศษ 3B, พิเศษ 4B, พิเศษ 6, พิเศษ 8
5 แผนก
หมายเหตุ: *เลือกหน/วยงานผูปvวยใน 5 แผนก ในการเก็บขอมูลสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณโรคโควิด Covid-19

 งานเยี่ยมบาน 1 แห/ง ไดแก/ รพ. บานแพว
 ไม/นับรวมสาขาของโรงพยาบาลบานแพว (สาขาสาทร และสาขาศูนยราชการ แจงวัฒนะ) รวมทั้ง
โรงพยาบาลจักษุบานแพว)
 จากฐานขอมูลผู รับบริการโรงพยาบาลบานแพวในป" 2563 นำมาเปlนขอมูลพื้นฐานในการคำนวณ
ประชากรและขนาดตัวอย/าง แสดงไดดังตารางที่ 3-2

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตารางที่ 3-1 ประชากรและจำนวนตัวอย/างในการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการป" 2564 ของทาโร ยามาเน/
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
งานบริการ
งานผูป>วยนอก
งานผูป>วยใน
งานเยี่ยมบาน
รวม

ประชากร (คน)
193,198
27,937
368
221,493

จำนวนตัวอย8าง (คน)
420
400
80
900

ระดับความคลาดเคลื่อน (e)
รอยละ 5
รอยละ 5
รอยละ 10

โดยรายละเอียดประชากรผูรับบริการของโรงพยาบาลบานแพว มีดังนี้
ตารางที่ 3-2 สถิติผูปvวยโรงพยาบาลบานแพวในป" 2563 (ประชากรในการสำรวจครั้งนี้)
ลำดับ

ผูป>วยนอก

หน8วยงาน*

1
2
3
4
5

ผป.นอก
ผป.นอก
ผป.นอก
ผป.นอก
ผป.นอก

ผูปvวยนอกศัลยกรรม
ผูปvวยนอกศัลยกรรมกระดูก
ผูปvวยนอกอายุรกรรม
ผูปvวยนอกจักษุ
ผูปvวยนอกศูนยสุขภาพดี
(Checkup)

1
2
3

ผป.Premium ผูปvวยนอกศัลยกรรม
ผป.Premium ผูปvวยนอกอายุรกรรม
ผป.Premium คลินกิ โรคหัวใจ
รวม

สถิติผูป>วย 2563 (คน)
รพ.เกษตร
รพ.บานแพว รพ.บานแพว2
พัฒนา
12,862
2,103
16,091
2
65,339
21,224
8,680
32,913
157
29
11,172
3,617
5,982
3,057
151,033

23,486

8,709

หลักหา

รวม

9,425
545
-

14,965
16,093
104,668
33,644
11,172

8,709

3,617
5,982
3,057
193,198

หมายเหตุ: *หน/วยงานที่มีสถิติผูปvวยสูงสุด 5 อันดับแรก โดยไม/นับรวม ผูปvวยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในการเก็บขอมูลสำรวจ
ความพึงพอใจครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณโรคโควิด Covid-19
สถิติผูป>วย ปI 2563 (คน)
รพ. บานแพว
1
ผป.ใน
ผูปvวยในอายุรกรรมหญิง
2,042
2
ผป.ใน
ผูปvวยในพิเศษ 3B
7,032
3
ผป.ใน
ผูปvวยในพิเศษ 4B
6,892
4
หน/วยงานพิเศษ ผูปvวยในพิเศษ 6
6,676
5
หน/วยงานพิเศษ ผูปvวยในพิเศษ 8
5,285
รวม
27,927
หมายเหตุ: *หน/วยงานที่มีสถิติผูปvวยสูงสุด 5 อันดับแรก โดยไม/นับรวม 5 หน/วยงาน ไดแก/ ผูปvวยในสูติ นรีเวช, ผูปvวยในพิเศษ
3A, ผูปvวยในพิเศษ 4A, ผูปvวยในศัลยกรรมกระดูก, ผูปvวยใน ICU2 ในการเก็บขอมูลสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณโรคโควิด Covid-19
ลำดับ

ผูป>วยใน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน8วยงาน*
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งานเยี่ยมบาน
สถิติผูป>วย ปI 2563 (คน)

รพ.บานแพว
368

รวม
368

ตารางที่ 3-3 จำนวนตัวอย/างในการสำรวจความพึ งพอใจของผู รับบริก ารต/ อการใหบริการโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน) ป" 2564
จำนวนตัวอย8าง (คน)
รพ.เกษตร
รพ.บานแพว รพ.บานแพว2
พัฒนา

ลำดับ

ผูป>วยนอก

หน8วยงาน

1

ผป.นอก

2

ผป.นอก

3
4
5

ผป.นอก
ผป.นอก
ผป.นอก

ผูปvวยนอกศัลยกรรม
ผูปvวยนอกศัลยกรรม
กระดูก
ผูปvวยนอกอายุรกรรม
ผูปvวยนอกจักษุ
ผูปvวยนอก ศูนยสุขภาพดี
(Checkup)

2
3
4

ผป.Premium
ผป.Premium
ผป.Premium

ผูปvวยนอกศัลยกรรม
ผูปvวยนอกอายุรกรรม
คลินิกโรคหัวใจ
รวม

ลำดับ

ประเภทผูป>วยใน

1
2
3
4
5

ผูปvวยสามัญ
ผูปvวยหองพิเศษ
ผูปvวยหองพิเศษ
ผูปvวยหองพิเศษ
ผูปvวยหองพิเศษ

1
2

-

-

-

27

34

-

-

-

34

148
69

49
-

20
-

22
-

239
69

24

-

-

-

24

8
13
6
329

49

20

22

8
13
6
420

ผูปvวยในอายุรกรรมหญิง
ผูปvวยในพิเศษ 3B
ผูปvวยในพิเศษ 4B
ผูปvวยในพิเศษ 6
ผูปvวยในพิเศษ 8
รวม

งานเยี่ยมบาน
ผูปvวยประคับประคอง
ผูปvวยโรคเรื้อรัง
จำนวนตัวอย8าง (คน)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รวม

27

หน8วยงาน

ลำดับ

หลักหา

จำนวนตัวอย8าง
(คน)
29
100
99
96
76
400
จำนวนตัวอย8าง
(คน)
40
40
80
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3.4 เครื่องมือในการเก็บขอมูลและการทดสอบความน8าเชื่อถือของแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก/
1. แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการโรงพยาบาลบานแพว (งานผูปvวยนอก)
2. แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการโรงพยาบาลบานแพว (งานผูปvวยใน)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการโรงพยาบาลบานแพว (งานเยี่ยมบาน)
ทั้งนี้ รายละเอียดของแบบสอบถาม แสดงอยู/ในภาคผนวก ค ภาคผนวก ง และภาคผนวก จ
การทดสอบน8าเชื่อถือของแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ส/วน ดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสำรวจฯ โดยใชค/าดัชนีความสอดคลอง
(Indexes of Item-Objective Congruence: IOC)
2. การทดสอบน/าเชื่อถือของแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสำรวจฯ
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสำรวจฯ โดยใชค8าดัชนีความ
สอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC)
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสำรวจฯ พิจารณาจากค/าดัชนี
ความสอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC) โดยใชแบบตรวจสอบเพื่อทดสอบว/า
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันหรือไม/ (IOC : Index Objective Congruence)
โดยมีผูเชี่ยวชาญของ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด ใหความเห็น 3 ท/าน ไดแก/
1. นางสาวบงกช นุตพงษ
ตำแหน/ง : ผูช/วยกรรมการผูจัดการอาวุโส
2. นายวรพัฒน เมฆสวรรค
ตำแหน/ง : ผูอำนวยการ
3. นายประชาธิปไตย บุญอุ/ม
ตำแหน/ง : รองผูจัดการส/วน
คำนวณค/าดัชนีความสอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC)

R

สูตรคำนวณ IOC = คะแนนรวม = N
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ค8า IOC
1
-1
0

แปลผล
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับประเด็นคำถาม
ผูเชี่ยวชาญไม/เห็นดวยกับประเด็นคำถาม
ผูเชี่ยวชาญไม/แน/ใจกับประเด็นคำถาม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3-6

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

สรุปผลที่ได หรือ ดัชนีความเห็นสอดคลองของผูเชี่ยวชาญของทั้ง 3 แบบสอบถาม มีค/า > 0.5 ในทุกประเด็น
ถือว/าขอคำถามทั้งหมดมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำไปใชในการสำรวจฯ ครั้งนี้ได
การทดสอบน8าเชื่อถือของแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหbความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสำรวจฯ
การวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสำรวจฯ จะพิจารณาจากค/าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha
เพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูตอบที่มีต/อคำถาม โดยเก็บแบบสอบถามงานผูปvวยนอก งานผูปvวยใน งานเยี่ยมบาน
เฉพาะในส/วนของโรงพยาบาลบานแพว โดยไม/เก็บในส/วนของโรงพยาบาลสาขา แบบสอบถามละ 25 ตัวอย/าง
จำนวน 3 แบบสอบถาม รวมทั้งหมด 75 ตัวอย/าง อางอิงจากกัลยา วานิชยบัญชา, 2548 กำหนดใหขนาด
ตั ว อย/ า งที ่ ใ ชในการทดสอบแบบสำรวจฯ ไม/ ค วรต่ ำ กว/ า 25 หน/ ว ย เพื ่ อ นำมาหาความน/ า เชื่ อถื อ ของ
แบบสอบถามดวยการทดสอบดัชนีวัดความเที่ยงของครอนบาช (Cronbach's alpha) ดังแสดงในตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 จำนวนตัวอย/างที่ใชในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
งานบริการ
ผูป>วยนอก
ผูป>วยใน
งานเยี่ยมบาน
รวม

จำนวนตัวอย8างสำหรับทดสอบแบบสอบถาม (คน)
25
25
25
75

เมื่อนำแบบสำรวจฯ ฉบับร/างมาทดสอบคุณภาพกับกลุ/มตัวอย/างทั้ง 3 กลุ/ม ๆ ละ 25 ราย สรุปผลที่ได
มีดังนี้
แบบสอบถามผูปvวยนอก มีค/าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha มีค/าเท/ากับ 0.955
แบบสอบถามผูปvวยนอก มีค/าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha มีค/าเท/ากับ 0.954
แบบสอบถามผูปvวยนอก มีค/าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha มีค/าเท/ากับ 0.937
ซึ่งทั้ง 3 แบบสอบถาม มีค/าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha มากกว/า 0.700 หรือสามารถสรุปไดว/า
แบบสอบถามฯ ทั้ง 3 ฉบับนี้มีความน/าเชื่อถือ
3.5 วิธีการสำรวจ
จากการสำรวจและประเมินระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีต/อ
การใหบริการโรงพยาบาลบานแพว โดยจำแนกระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจในภาพรวมและในมิติต/าง ๆ
ไดแก/ ประเภทงาน แผนกที่รับบริการ และสาขาที่รับบริการ โดยการสำรวจประจำป" 2564 ระหว/างวันที่
31 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2564 ผ/าน Web (Web-based survey) ดวยการสแกน QR Code และผ/าน
แบบสอบถาม (Paper-based survey)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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4. ผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มีการจัดทำโครงการจางสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจำป% 2564 มี วัตถุ ประสงคเพื่ อเป0 นช1องทางในการรับฟ3 งเสีย งของ
ผูรับบริการสำหรับใหโรงพยาบาลไดนำขอมูลและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงแกไขบริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะส1 ง ผลใหประชาชนไดรั บ ความสะดวกและมี ค วามพึ ง พอใจต1 อ การไดรั บ บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น และเพื่ อ
นำผลสำรวจที่ไดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
จากการสำรวจและประเมินระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีต1อ
การใหบริการโรงพยาบาลบานแพว ซึ่งสอบถามถึงระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจในภาพรวมและในมิติต1าง ๆ
ไดแก1 ประเภทงาน แผนกที่รับบริการ และสาขาที่ รับ บริการ โดยการสำรวจประจำป% 2564 ระหว1างวันที่
31 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2564 ผ1าน Web (Web-based survey) ดวยการสแกน QR Code และผ1าน
แบบสอบถาม (Paper-base survey) สามารถสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต1อการใหบริการโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) ประจำป% 2564 ไดดังนี้
ผลการสำรวจฯ ประกอบดวย 5 ประเด็นสำคัญ ไดแก1
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม
4.3 ผลการสำรวจความพึ งพอใจจำแนกตาม ประเภทงาน แผนก และสาขาที่รับบริการ (เฉพาะแผนก
อายุรกรรมผูปWวยนอก)
4.4 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการโรงพยาบาลบานแพว
4.5 ขอเสนอแนะของที่ปรึกษา
รายละเอียดมีดังนี้

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที่ 4-1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการต1อการใหบริการ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจำป% 2564
การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการต1อการใหบริการประจำป% 2564 พบว1า มีผูตอบแบบสอบถาม
จำนวน 900 คน ประกอบดวย ผูรับบริการงานผูปWวยนอก งานผูปWวยใน และงานเยี่ยมบาน จำนวน 420 คน
400 คน และ 80 คน ตามลำดับ หรือคิดเป0นรอยละ 46.67 รอยละ 44.44 และ รอยละ 8.89 ตามลำดับ โดย
ผูตอบแบบสอบถามส1วนใหญ1เป0นเพศหญิง 603 คน คิดเป0นรอยละ 67.00 เพศชาย 277 คน คิดเป0นรอยละ
30.78 และเพศทางเลือก 20 คน คิดเป0น รอยละ 2.22 และส1วนใหญ1มีอายุอยู1ในช1วง 18-35 ป% จำนวน 317
คน หรือคิดเป0นรอยละ 35.22 และมีอาชีพเป0นขาราชการ จำนวน 160 คน หรือคิดเป0นรอยละ 17.78 และเป0นผู
มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีจำนวน 396 คน คิดเป0นรอยละ 44.00 นอกจากนั้น ผูใชบริการส1วน
ใหญ1ใชสิทธิค1ารักษาพยาบาลจากสิทธิบัตรทอง 30 บาท จำนวน 367 คน คิดเป0นรอยละ 40.78 นอกจากนั้นส1วนใหญ1
มีสถานะเป0นผูปWวย จำนวน 461 คน คิดเป0นรอยละ 51.22 และเป0นผูใชบริการเดิมที่เคยใชบริการโรงพยาบาลบาน
แพวมากกว1า 1 ครั้ง จำนวน 664 คน คิดเป0นรอยละ 80.98 ดังแสดงในตารางที่ 4-1

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-1 ขอมูลทั่วไปจำแนกตามเพศ ช1วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สิทธิค1ารักษาพยาบาล สถานะ
และประเภทผูรับบริการ
งานผูป-วยนอก
จำนวน รอยละ
(คน)
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
อายุ
ต่ำกว1า 18 ป%
18-35 ป%
36-50 ป%
51-70 ป%
70 ป%ขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว1าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว1าปริญญาตรี
ไม1ไดเรียน
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงาน/เจาหนาที่รัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
รับจาง
ธุรกิจส1วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
อื่น ๆ
สิทธิค6ารักษาพยาบาล
ชำระเงินเอง
สวัสดิการขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
สิทธิบัตรทอง 30 บาท
สิทธิประกันสังคม
อื่นๆ
สถานะ
ผูปWวย
ญาติ/ผูดูแลผูปWวย
รวม

งานผูป-วยใน
จำนวน รอยละ
(คน)

งานเยี่ยมบาน
จำนวน รอยละ
(คน)

รวม
จำนวน
(คน)

รอยละ

124
292
4

29.52
69.52
0.95

132
253
15

33.00
63.25
3.75

21
58
1

26.25
72.50
1.25

277
603
20

30.78
67.00
2.22

4
152
121
119
24

0.95
36.19
28.81
28.33
5.71

14
158
124
86
18

3.50
39.50
31.00
21.50
4.50

0
7
26
27
20

0.00
8.75
32.50
33.75
25.00

18
317
271
232
62

2.00
35.22
30.11
25.78
6.89

181
165
35
39

43.10
39.29
8.33
9.29

154
194
28
24

38.50
48.50
7.00
6.00

29
37
5
9

36.25
46.25
6.25
11.25

364
396
68
72

40.44
44.00
7.56
8.00

75
51
19
63
70
61
9
31
41

17.86
12.14
4.52
15.00
16.67
14.52
2.14
7.38
9.76

72
57
32
57
61
56
14
26
25

18.00
14.25
8.00
14.25
15.25
14.00
3.50
6.50
6.25

13
13
3
9
14
10
0
6
12

16.25
16.25
3.75
11.25
17.50
12.50
0.00
7.50
15.00

160
121
54
129
145
127
23
63
78

17.78
13.44
6.00
14.33
16.11
14.11
2.56
7.00
8.67

45
115

10.71
27.38

90
118

22.50
29.50

2
23

2.50
28.75

137
256

15.22
28.44

184
68
8

43.81
16.19
1.90

140
41
11

35.00
10.25
2.75

43
6
6

53.75
7.50
7.50

367
115
25

40.78
12.78
2.78

251
169
420

59.76
40.24
100.00

201
199
400

50.52
49.57
100.00

9
71
80

11.25
88.75
100.00

461
439
900

51.22
48.78
100.00

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งานผูป-วยนอก
จำนวน รอยละ
(คน)
ประเภทผูรับบริการ
ผูรับบริการใหม1
ผูรับบริการเก1า
รวม

39
381
420

งานผูป-วยใน
จำนวน รอยละ
(คน)

9.29
90.71
100.00

117
283
400

29.25
70.75
100.00

งานเยี่ยมบาน
จำนวน รอยละ
(คน)
-

-

รวม
จำนวน
(คน)

รอยละ

156
664
820

19.02
80.98
100.00

4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม
จากการสำรวจระดั บ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารต1 อ การใหบริ ก ารของ
โรงพยาบาลบานแพว โดยใชหลักเกณฑ Likert Scale สามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้
ความหมาย

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ระดับคะแนน

1.00-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5.00

รอยละคะแนน 20.00-36.00% 36.01-52.00% 52.01-68.00% 68.01-84.00% 84.01-100.00%

ภาพรวมของโรงพยาบาลบานแพว
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

งานผูป-วยนอก
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก

งานผูป-วยใน
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

งานเยี่ยมบาน
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.25
(85.04%)
ih
4.19
(83.72%)
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.35
(86.93%)
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.12
(82.48%)
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แผนภูมิที่ 4-2 คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ
ต1อการใหบริการโรงพยาบาลบานแพว ภาพรวม (ป% 2562-2564)
ตารางที่ 4-2 คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการต1อการใหบริการโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน)
คะแนนเฉลี่ยความ รอยละคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ปC
แปลผล
พึงพอใจ
ความพึงพอใจ
เมื่อเทียบกับปCก6อน
2562
4.37
87.40
พึงพอใจมากที่สุด
2563
3.90
78.01
พึงพอใจมาก
2564*
4.25
85.04
พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ: * ป% 2564 สำรวจโดย บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) ในภาพรวม (ปC 2562-2564) พบว1า ผูรับบริการของโรงพยาบาลบานแพวมีความ
พึงพอใจต1องานบริการของโรงพยาบาลที่ระดับคะแนน 4.25 หรือเทียบเท1ากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเป0น
รอยละ 85.04 ของคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสำรวจยอนหลัง พบว1า ในป% 2564 โรงพยาบาล
บานแพวมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการต1อการใหบริการอยู1ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด”
เช1นเดียวกับป% 2562 และผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากป% 2563 ที่อยู1ในระดับ “ความพึงพอใจมาก” เท1านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-3 เหตุผลที่เลือกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
หน1วยงาน
1) โรงพยาบาลมีมาตรฐาน น1าเชื่อถือ
2) มีแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ
3) สะดวกในการเดินทาง/ใกลบาน
4) การใหบริการดี และรวดเร็ว
5) เครื่องมือที่ทันสมัยและครบครัน
6) ราคา/ค1าใชจ1ายในการรักษาพยาบาลเหมาะสม
7) ไม1ไดเลือก แต1ถูกส1งตัวมารับการรักษาต1อที่นี่
อื่นๆ

งานผูปWวยนอก
จำนวน
รอยละ
คำตอบ
296
70.48
292
69.52
265
63.10
234
55.71
207
49.29
124
29.52
17
4.05
13
3.10

งานผูปWวยใน
จำนวน
รอยละ
คำตอบ
319
79.75
312
78.00
277
69.25
303
75.75
286
71.50
227
56.75
26
6.50
4
1.00

รวม
จำนวน
คำตอบ
615
604
542
537
493
351
43
17

รอยละ
75.00
73.66
66.10
65.49
60.12
42.80
5.24
2.07

จากผลการสำรวจ พบว1 า ในภาพรวมของผู รั บ บริ ก ารเลื อกมาใชบริ ก ารที่ โรงพยาบาลบานแพว
ส1วนใหญ1ใหเหตุผลว1า โรงพยาบาลมีมาตรฐาน น1าเชื่อถือ รองมาคือ มีแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ และสะดวกใน
การเดิ นทาง/ใกลบาน คิดเป0 นรอยละ 75.00 รอยละ 73.66 รอยละ 66.10 ของคำตอบทั้ งหมด ซึ่ งทั้ ง 3 เหตุ ผล
ถือเป0นจุดเด1นในการบริการของโรงพยาบาลบานแพว
4.3 ผลการสำรวจจำแนกตามประเภทงาน แผนก และสาขาที่รับบริการ
เนื้อหาประกอบดวย 3 หัวขอย1อย ไดแก1
1) ผลการสำรวจจำแนกตามประเภทงาน
2) ผลการสำรวจจำแนกตามประเภทงานและแผนก
3) ผลการสำรวจจำแนกตามสาขาที่รับบริการ (เฉพาะแผนกอายุรกรรมผูปWวยนอก)
โดยรายละเอียด มีดังนี้
1) ผลการสำรวจจำแนกตามประเภทงาน (งานผูป-วยนอก งานผูป-วยใน งานเยี่ยมบาน)

แผนภูมิที่ 4-3 ระดับคะแนนความคาดหวัง/ความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทงานบริการ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) จำแนกตามประเภทงาน (งานผูปWวยนอก งานผูปWวยใน งานเยี่ยมบาน) ในภาพรวม
พบว1า ผูรับบริการงานผูปWวยในมีความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.35 หรือเทียบเท1ากับ “พึงพอใจมากที่สุด”
คิดเป0น รอยละ 86.93 ของคะแนนทั้งหมด ในขณะที่ ผูรับบริการงานผูปWวยนอกและงานเยี่ยมบาน มีระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท1ากับ 4.19 และ 4.12 หรือคิดเป0น รอยละ 83.72
และรอยละ 82.48 ของคะแนนทั้งหมดตามลำดับ อย1างไรก็ตาม เมื่อพิ จารณาระดับ คะแนนความพึ งพอใจ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังในภาพรวม พบว1า ในภาพรวมผูรับบริการของโรงพยาบาลบานแพวมีระดับ
ความพึงพอใจต่ำกว1าระดับความคาดหวัง หรือมีช1องว1าง (Gap) เท1ากับ -0.11 โดยงานผูปWวยนอกมีช1องว1าง
(Gap) มากที่สุดเท1ากับ -0.15 คะแนน รองมาคืองานเยี่ยมบาน และงานผูปWวยใน เท1ากับระดับคะแนน –0.09
และ -0.07 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-4 ระดับคะแนนความคาดหวัง และการแปลผล จำแนกตามประเภทงานที่รับบริการ
ความคาดหวัง
1) ผูรับบริการงานผูปWวยนอก
2) ผูรับบริการงานผูปWวยใน
3) ผูรับบริการงานเยีย่ มบาน
รวม

คะแนนเฉลีย่ ความคาดหวัง
4.34
4.42
4.21
4.36

รอยละของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง
86.53
88.39
84.25
87.26

แปลผล
คาดหวังมากที่สดุ
คาดหวังมากที่สดุ
คาดหวังมากที่สดุ
คาดหวังมากที่สุด

ตารางที่ 4-5 ระดับคะแนนความพึงพอใจ และการแปลผล จำแนกตามประเภทงานที่รับบริการ
ความพึงพอใจ
1) ผูรับบริการงานผูปWวยนอก
2) ผูรับบริการงานผูปWวยใน
3) ผูรับบริการงานเยีย่ มบาน
รวม

คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจ รอยละของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
แปลผล
4.19
83.72
พึงพอใจมาก
4.35
86.93
พึงพอใจมากที่สุด
4.12
82.48
พึงพอใจมาก
4.25
85.04
พึงพอใจมากที่สุด

ตารางที่ 4-6 ระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง จำแนกตามประเภทงานที่รับบริการ
ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
1) ผูรับบริการงานผูปWวยนอก
2) ผูรับบริการงานผูปWวยใน
3) ผูรับบริการงานเยีย่ มบาน
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พึงพอใจ
(S)
4.19
4.35
4.12
4.25

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
(E)
4.34
4.42
4.21
4.36

ช6องว6างระหว6าง
(S)-(E)
-0.15
-0.07
-0.09
-0.11
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

โดยระดั บคะแนนเฉลี่ยความพึ งพอใจเปรีย บเที ยบกับ ความคาดหวังของผูรับบริก าร จำแนกตาม 3 ประเภทงานบริก าร
มีรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิที่ 4-4 ระดับคะแนนความพึงพอใจและช1องว1าง (Gap) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวัง
จำแนกตามประเภทงาน (งานผูปWวยนอก งานผูปWวยใน งานเยี่ยมบาน)
เมื่อพิจารณาในประเด็นการสำรวจ 4 ดาน ไดแก1 1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 2) ดาน
การใหบริการของเจาหนาที่ 3) ดานการใหขอมูลและสิ่งอำนวยความสะดวก และ 4) ดานผลการใหบริการ/
คุ ณ ภาพการใหบริก าร และความคุ มค1 า/ราคา/ประโยชนที่ ไดรั บ พบว1า กลุ1 ม ผูรับ บริ ก ารงานผู ปW ว ยนอก
มีช1องว1างความพึงพอใจเทียบกับความคาดหวังมากที่สุดในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (Gap = -0.16)
โดยเฉพาะความล1าชาของกระบวนการการจ1ายยา ในขณะที่ กลุ1มผูรับบริการงานผูปWวยในมีช1องว1างความพึงพอใจ
เทียบกับความคาดหวังมากที่สุด ในดานการใหขอมูลและสิ่งอำนวยความสะดวก (Gap = -0.17) โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับความไม1เพียงพอของที่จอดรถ สำหรับกลุ1มผูรับบริการงานเยี่ยมบานมีช1องว1างความพึงพอใจ
เทียบกับความคาดหวังมากที่สุด ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (Gap = -0.16) โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ระยะเวลาเยี่ยมบานที่ยังไม1เหมาะสม รายละเอียดแสดงดังตาราง
ตารางที่ 4-7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูปWวยนอก)
งานผูป-วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บปWวยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ
และความคุมค1า/ราคา/ประโยชนที่ไดรับ
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พึงพอใจ
(S)
4.24
4.39
4.03

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช6องว6างระหว6าง
(E)
(S)-(E)
4.40
-0.16
4.34
+0.05
4.33
-0.30

4.21

4.29

-0.08

4.19

4.34

-0.15
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-8 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูปWวยใน)
งานผูปWวยใน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บปWวยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ
และความคุมค1า/ราคา/ประโยชนที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.40
4.51
4.26

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช6องว6างระหว6าง
(E)
(S)-(E)
4.44
-0.04
4.46
+0.05
4.43
-0.17

4.31

4.38

-0.07

4.35

4.42

-0.07

ตารางที่ 4-9 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานเยี่ยมบาน)
งานเยี่ยมบาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บปWวยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ
และความคุมค1า/ราคา/ประโยชนที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.13
4.19
4.04

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช6องว6างระหว6าง
(E)
(S)-(E)
4.30
-0.17
4.24
-0.05
4.18
-0.14

4.13

4.18

-0.05

4.12

4.21

-0.09

แผนภูมิที่ 4-5 ระดับคะแนนความพึงพอใจรายประเด็น งานผูปWวยนอก

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-10 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการ 4 ดาน (งานผูปWวยนอก)
กระบวนการ/ขั้นตอน

จำนวน

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหท1านทราบอย1างชัดเจน เขาใจง1าย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทยใหความสำคัญกับการตรวจร1างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอย1างละเอียด
แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่ ใหการดูแลท1านอย1างเท1าเทียมและไม1เลือกปฏิบัติ
แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บปWวยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแก1ท1าน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่ เปpดโอกาสใหท1านไดซักถาม และสามารถตอบ
คำถามและขอสงสัยไดชัดเจน
อุปกรณทางการแพทยและเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค1า/ราคา/ประโยชนทีไ่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการส1งต1อขอมูลที่ดี (หน1วยงานในและนอก รพ.) ทำใหท1าน
ไดรับการดูแลอย1างต1อเนื่อง
ท1านไดรับขอมูลการรักษาที่เป0นประโยชนจนสามารถกลับไปดูแลตนเอง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลได
ค1าใชจ1ายในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีความคุมค1าเหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

420
420

4.30
4.19

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

420
420
420

4.41
4.39
4.37

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

420

4.32

พึงพอใจมากที่สุด

420

4.33

พึงพอใจมากที่สุด

420
420
420

4.32
3.86
3.30

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

420

4.16

พึงพอใจมาก

420

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

420
420

4.22
4.19

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แผนภูมิที่ 4-6 ระดับคะแนนความพึงพอใจรายประเด็น งานผูปWวยใน
ตารางที่ 4-11 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการ 4 ดาน (งานผูปWวยใน)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหท1านทราบอย1างชัดเจน เขาใจง1าย
การเขาพักรักษาเป0นไปตามขั้นตอนที่แจงใหท1านทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทยใหความสำคัญกับการตรวจร1างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอย1างละเอียด
แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอย1างเท1าเทียมและไม1เลือกปฏิบัติ
แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บปWวยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทยใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแก1ท1านไดละเอียดชัดเจน
แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่ เปpดโอกาสใหผูปWวย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
ท1าน/ญาติมีส1วนร1วมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณทางการแพทยและเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสำหรับผูปWวย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวน

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล

400
400
400

4.42
4.41
4.38

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

400
400
400

4.51
4.50
4.51

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

400

4.45

พึงพอใจมากที่สุด

400

4.47

พึงพอใจมากที่สุด

400
400
400
400

4.41
4.44
4.41
3.37

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจปานกลาง
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค1า/ราคา/ประโยชนทีไ่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการส1งต1อขอมูลที่ดี (หน1วยงานในและนอก รพ.) ทำใหท1าน
ไดรับการดูแลอย1างต1อเนื่อง
ท1านไดรับขอมูลการรักษาที่เป0นประโยชนจนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
ค1าใชจ1ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมค1า เหมาะสม
รวม

จำนวน

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล

400

4.33

พึงพอใจมากที่สุด

400

4.38

พึงพอใจมากที่สุด

400
400

4.23
4.35

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

แผนภูมิที่ 4-7 ระดับคะแนนความพึงพอใจรายประเด็น งานเยี่ยมบาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 4-12 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต1อการใหบริการ 4 ดาน (งานเยี่ยมบาน)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การนัดหมายวันและเวลาในการเขาเยี่ยม (ก1อนเยีย่ ม และหลังเยี่ยม) มีความ
สะดวก เช1น ผ1านโทรศัพท มือถือ Line Facebook Messenger เป0นตน
พยาบาลและทีมงานมาเยี่ยมบานตรงตามเวลานัดหมาย ใชระยะเวลารอคอยไม1นาน
ระยะเวลาการเยีย่ มบานมีความเหมาะสม ไม1สั้นหรือนานเกินไป
มีการวางแผนการดูแลพยาบาลไดเหมาะสมตามป3ญหาสุขภาพของผูปWวย
โดยกำหนดเปuาหมายหรือผลที่ตองการแก1ผูปWวยและครอบครัว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
พยาบาลและทีมงานพูดจาสุภาพ ใชภาษาที่เขาใจง1าย
พยาบาลและทีมงานเขาใจความตองการของผูปWวยและครอบครัว ใหการดูแล
ผูปWวยและเขากับครอบครัวผูปWวยไดดี
พยาบาลสนใจและเอาใจใส1ผปWู วย
พยาบาลมีการตรวจเยีย่ มบานผูปWวยสม่ำเสมอ
พยาบาล ผูช1วยพยาบาล และทีมงานมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการตรวจ
รักษาโรค หรือใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บปWวยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ท1านไดรับคำอธิบายและแนะนำอย1างละเอียดครบถวน เกีย่ วกับโรค วิธีการ
รักษา การปฏิบตั ิตัวและดูแลสุขภาพที่บานเมื่อเจ็บปWวย/ปuองกันการเจ็บปWวย/
ปuองกันภาวะแทรกซอนต1าง ๆ หากปฏิบัติตัวไม1เหมาะสม
มีการเปpดโอกาสใหผูปWวยและครอบครัวมีส1วนร1วมตัดสินใจเลือกการรักษาที่
เหมาะสมกับตัวของผูปWวย
มีการเปpดโอกาสใหท1านสอบถามขอของใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เครื่องพ1นออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่ใชทันสมัย (ตอบเฉพาะท1านทีเ่ คยยืม
เครื่องมือในการรักษาไปใชที่บาน)
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค1า/ราคา/ประโยชนที่ไดรับ
งานบริการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลทำใหผูปWวยและญาติมีความรู ความสามารถ
และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองหรือผูปWวยที่บานมากขึ้น
ค1าใชจ1ายบริการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลมีความคุมค1า เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวน

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

80

4.19

พึงพอใจมาก

80
80
80
80

4.13
3.99
4.18
4.15

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

80

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

80

4.16

พึงพอใจมาก

80
80

4.33
3.96

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

80

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

80

4.15

พึงพอใจมาก

80

4.19

พึงพอใจมาก

80

4.15

พึงพอใจมาก

80

3.65

พึงพอใจมาก

80

4.24

พึงพอใจมากที่สุด

80
80

4.03
4.12

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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2)

ผลการสำรวจจำแนกตามประเภทงานและแผนก

เมื่อพิจารณารอยละของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็มรอยละ 100.00 ของคะแนนทั้งหมด) ของผูรับบริการ
งานผูปWวยนอก พบว1า มี 6 แผนกที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก1 คลินิกโรคหัวใจ (Premium)
ผูปWว ยนอกศัล ยกรรม ศู นยสุข ภาพดี (Check up) ผูปWว ยนอกจักษุ ผูปWวยนอกอายุร กรรม (Premium) และ
ผูปWวยนอกศัลยกรรมกระดูก คิดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท1ากับ รอยละ 91.54 รอยละ 89.63
รอยละ 88.33 รอยละ 86.80 รอยละ 85.92 และรอยละ 84.98 ตามลำดับ ในขณะที่ มี 2 แผนกที่ผูรับบ1ริการ
มีความพึ งพอใจมาก ไดแก1 ผูปWวยนอกศัลยกรรม (Premium) และผูปWวยนอกอายุรกรรม คิดเป0นรอยละคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ เท1ากับ รอยละ 81.73 และรอยละ 81.27 ตามลำดับ

หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

แผนภูมิที่ 4-8 ผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทงานบริการและแผนก
(งานผูปWวยนอก งานผูปWวยใน งานเยี่ยมบาน)
สำหรับผูรับบริการงานผูปWวยใน พบว1า มี 4 แผนกที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก1 ผูปWวยใน
พิ เศษ 4B ผูปW วยในพิ เศษ 6 ผูปW วยในพิ เศษ 3B และผูปW วยในพิเศษ 8 คิ ดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท1 ากั บ รอยละ 89.74 รอยละ 89.50 รอยละ 86.12 และรอยละ 85.34 ตามลำดั บ ในขณะที่ มี 1 แผนก
ที่ผูรับบริการ มีความพึงพอใจมาก ไดแก1 ผูปWวยในอายุรกรรมหญิง คิดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท1ากับ รอยละ 75.86
สำหรับผูรับบริการงานเยี่ยมบาน พบว1า งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก1 งานผูปWวย
ระยะสุดทาย คิดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท1ากับ รอยละ 84.16 ในขณะที่ งานที่ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจมาก ไดแก1 งานผูปWวยโรคเรื้อรัง คิดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท1ากับ รอยละ 80.80
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตารางที่ 4-13 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ และการแปลผล จำแนกตาม
ประเภทงานที่รับบริการ และแผนกที่รับบริการ
ประเภทงานบริการ/
แผนกที่รับบริการ
1) ผูรับบริการงานผูปWวยนอก
- คลินิกโรคหัวใจ (Premium)
- ผูปWวยนอกศัลยกรรม
- ผูปWวยนอกศูนยสุขภาพดี (Checkup)
- ผูปWวยนอกจักษุ
- ผูปWวยนอกอายุรกรรม (Premium)
- ผูปWวยนอกศัลยกรรมกระดูก
- ผูปWวยนอกศัลยกรรม (Premium)
- ผูปWวยนอกอายุรกรรม
2) ผูรับบริการงานผูปWวยใน
- ผูปWวยในพิเศษ 4B
- ผูปWวยในพิเศษ 6
- ผูปWวยในพิเศษ 3B
- ผูปWวยในพิเศษ 8
- ผูปWวยในอายุรกรรมหญิง
3) ผูรับบริการงานเยีย่ มบาน
- ผูปWวยประคับประคอง
- ผูปWวยโรคเรื้อรัง
รวม

คะแนนเฉลีย่
ความพึงพอใจ
4.19
4.58
4.48
4.42
4.34
4.30
4.25
4.09
4.06
4.35
4.49
4.48
4.31
4.27
3.79
4.12
4.21
4.04
4.25

รอยละคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
83.72
91.54
89.63
88.33
86.80
85.92
84.98
81.73
81.27
86.93
89.74
89.50
86.12
85.34
75.86
82.48
84.16
80.80
85.04

แปลผล
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดคะแนนเฉลี่ย และรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ และการแปลผล
จำแนกตามประเภทงานและแผนกที่รับบริการไดที่ภาคผนวก ก

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4 - 15

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

3) ผลการสำรวจจำแนกตามสาขาที่รับบริการ (เฉพาะแผนกอายุรกรรมผูป-วยนอก)

หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก

หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

แผนภูมิที่ 4-9 ผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามสาขาที่รับบริการ (เฉพาะแผนกอายุรกรรมผูปWวยนอก)
เมื่ อ พิ จ ารณารอยละของคะแนนเฉลี่ ย (เต็ ม รอยละ 100.00 ของคะแนนทั้ งหมด) ของผู รั บบริ การ
แผนกอายุ รกรรรมผูปWวยนอก พบว1า มี 2 สาขาที่ ผูรับบริก ารมี ความพึ งพอใจมากที่ สุด ไดแก1 โรงพยาบาล
บานแพวสาขาหลักหา และโรงพยาบาลบานแพว 2 คิดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท1ากับ รอยละ 86.71
และรอยละ 85.22 ตามลำดับ ในขณะที่ มี 2 สาขาที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก ไดแก1 โรงพยาบาลบานแพว
สาขาเกษตรพัฒนา และโรงพยาบาลบานแพว คิดเป0นรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท1ากับ รอยละ 82.46
และรอยละ 78.99 ตามลำดับ
ตารางที่ 4-14 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ และการแปลผล จำแนกตาม
สาขาที่รับบริการ (เฉพาะแผนกอายุรกรรมผูปWวยนอก)
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการงานผูปWวยนอก
- โรงพยาบาลบานแพวสาขาหลักหา
- โรงพยาบาลบานแพว 2
- โรงพยาบาลบานแพวสาขาเกษตรพัฒนา
- โรงพยาบาลบานแพว
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คะแนนเฉลีย่
ความพึงพอใจ

รอยละคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

แปลผล

4.34
4.26
4.12
3.95
4.06

86.71
85.22
82.46
78.99
81.27

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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4.4 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีต6อการใหบริการโรงพยาบาลบานแพว
ประเด็น

งาน
ผูป-วยนอก ผูป-วยใน

เยี่ยมบาน

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาบริการ เช1น ระบบเลื่อนนัด
ออนไลน ระบบลงทะเบียนเขาตรวจผ1าน QR Code และการ Share Location
เพื่อส1งพิกัดที่อยู1บานผูปWวย เป0นตน
 ขยายการบริการ (ระยะเวลาออกตรวจ เช1น นอกเวลาทำการ เป0นตน)





 ปรับกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
1. บริการใหรวดเร็ว โดยเฉพาะการจ1ายยา
2. การบริ ก ารในช1 วงสถานการณแพร1ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 เช1 น พื้ น ที่
ใหบริการ การประสานงาน เป0นตน
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
 การพูดจาของเจาหนาที่ใหสุภาพ เต็มใจใหบริการ (บางท1าน)
 เพิ่มจำนวนบุคลากร ไดแก1 เจาหนาที่เวรเปล บุคลากรเยี่ยมบาน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
 ปรับปรุงเครื่องมือแพทยใหมีความทันสมัย




 ปรับปรุงหองตรวจโรค เพิ่มเกาอี้ และปรับปรุงหองพัก/เพิ่มบริการสัญญาณ Wi-Fi



 เพิ่มที่จอดรถ และรถรับส1งจากที่จอดรถมายังโรงพยาบาล



 ปรับปรุงหองอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของอาหาร



 เพิ่มจำนวนหองน้ำผูปWวยนอก และปรับปรุงหองน้ำ/ความสะอาดของเตียงผูปWวยใน



 ปรับปรุงช1องทางติดต1อสื่อสารทางโทรศัพท (สายไม1ว1าง) และเพิ่มช1องทาง Online



 เพิ่มช1องทางรับฟ3งความคิดเห็น/ และจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินบุคลากร



หมายถึง ผูรับบริการมีขอเสนอแนะต1อการบริการของโรงพยาบาลบานแพว

4.5 ขอเสนอแนะของที่ปรึกษา
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
 ควรวางแผนการลดขั้นตอนการใหบริการโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ควบคู1กับการฝ{กอบรม
บุคลากรใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเครื่องมือการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
มาหาช1องว1างดานความสามารถ หรือ Competency Gap จากนั้นจึงนำวิธีการจัดการความรูต1าง ๆ มาใช
เช1น การเล1าเรื่อง (Story telling) หรือการสอนงาน (Coaching) เป0นตน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากบุคลากรรุ1นใหม1ที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

 การปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนต1างๆ ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลหลังจากมีการปรับปรุงแลว
เพื่อวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการใหบริการ เช1น ระยะเวลาที่ใหบริการเฉลี่ยที่ลดลง ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่เพิ่มขึ้น เป0นตน เพื่อพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการอย1างต1อเนื่อง
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
 ควรจั ด ทำช1 องทางใหผู ปW ว ยหรื อผู ดู แ ลผู ปW ว ยสามารถให feedback กั บ โรงพยาบาลไดทั น ที ห ลั ง จาก
บุคลากรของโรงพยาบาลลงพื้นที่เยี่ยมบาน หรือผูปWวยมารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงกำหนดระยะเวลา
ในการประมวลผลขอมูลและรายงานผลที่ไดรับ เช1น ทุก 3 เดือน 6 เดือน เป0นตน โดยไม1ตองรอการสำรวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเป0นรายป%
 ควรวางแผนการเพิ่มอัตรากำลังใหสอดคลองกับปริมาณงาน โดยพิจารณาปริมาณงานในป3จจุบัน ปริมาณงาน
ในอนาคต และปริมาณงานรองรับกรณีเกิดเหตุการณไม1คาดคิด เช1น การแพร1ระบาดของโรคโควิด 19 เป0นตน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
 ควรจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งที่ตองเร1งแกไข และสำรวจทรัพยากรที่มี เช1น งบประมาณ อัตรากำลัง
เป0 นตน เพื่ อนำมาวางแผนจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องมือทาง การแพทย และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต1าง ๆ เพื่อรองรับจำนวนผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ควรพิ จารณาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทยสมัยใหม1 เพื่อปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลบานแพวใหทัน
ต1อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค6า/ราคา
 ควรมีการฝ{กอบรมหรือทำกิจกรรมที่สรางความตระหนักเรื่องการมีจิตใจรักในการบริการ (Service Mind)
อย1างต1อเนื่อง และกระตุนมุมมองความคิดเชิงบวกใหบุคลากร เพื่อมอบบริการที่สามารถสรางความประทับใจ
ใหแก1ผูรับบริการไดอยู1เสมอ
 ควรรั บ ฟ3 ง เสี ย งของลู ก คา (Voice of Customer) โดยเฉพาะผู รั บ บริก ารกลุ1 ม Premium เพื่ อ คนหา
ความตองการ ความคาดหวังในเชิงลึก เช1น การจัดสนทนากลุ1ม (Focus Group) เป0นตน เพื่อนำขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะมาปรั บ ปรุ งการบริ ก ารของโรงพยาบาลใหตรงตามความตองการและตอบสนอง
ผูรับบริการใหเหนือความคาดหวัง และสรางใหผูรับบริการรูสึกคุมค1าเมื่อเปรียบเทียบระหว1างค1าใชจ1าย
ที่เสียไปกับคุณภาพของบริการที่ไดรับ
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ก
คะแนนเฉลี่ยและรอยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จำแนกตาม
ประเภทงานและแผนกที่รับบริการ
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ก

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ก
รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนของผูรับบริการจําแนกตามแผนก
ตารางที่ ก-1 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ จำแนกตาม
ประเภท และแผนกที่รับบริการ
ประเภทงานบริการ/
แผนกที่รับบริการ
1) ผูรับบริการงานผูป%วยนอก
- ผูป%วยนอกอายุรกรรม
- ผูป%วยนอกศัลยกรรม (Premium)
- ผูป%วยนอกศัลยกรรมกระดูก
- ผูป%วยนอกอายุรกรรม (Premium)
- ผูป%วยนอกจักษุ
- ผูป%วยนอกศูนย;สุขภาพดี (Checkup)
- ผูป%วยนอกศัลยกรรม
- คลินิกโรคหัวใจ (Premium)
2) ผูรับบริการงานผูป%วยใน
- ผูป%วยในอายุรกรรมหญิง
- ผูป%วยในพิเศษ 8
- ผูป%วยในพิเศษ 3B
- ผูป%วยในพิเศษ 6
- ผูป%วยในพิเศษ 4B
3) ผูรับบริการงานเยีย่ มบาน
- ผูป%วยโรคเรื้อรัง
- ผูป%วยประคับประคอง
รวม

รอยละคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
83.72
81.27
81.73
84.98
85.92
86.8
88.33
89.63
91.54
86.93
75.86
85.34
86.12
89.50
89.74
82.48
80.80
84.16
85.04

คะแนนเฉลีย่
ความพึงพอใจ
4.19
4.06
4.09
4.25
4.30
4.34
4.42
4.48
4.58
4.35
3.79
4.27
4.31
4.48
4.49
4.12
4.04
4.21
4.25

แปลผล
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

โดยแตGละแผนก มีรายละเอียด ดังตGอไปนี้
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ก-1

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-2 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก:แผนกอายุรกรรม)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหทGานไดซักถาม และสามารถตอบ
คำถามและขอสงสัยไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม
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รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

83.43
82.26

4.17
4.11

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

85.61
85.36
85.69

4.28
4.27
4.28

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

83.68

4.18

พึงพอใจมาก

84.35

4.22

พึงพอใจมากที่สุด

83.03
72.05
64.35

4.15
3.60
3.22

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

81.59

4.08

พึงพอใจมาก

82.51

4.13

พึงพอใจมาก

82.59
81.27

4.13
4.06

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

ก-2

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก:แผนกอายุรกรรม)
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.14
4.28
3.87
4.11
4.06

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.28
-0.14
4.23
+0.05
4.21
-0.34
4.19
-0.08
4.23

-0.17

จากการสำรวจความพึ งพอใจของผู รั บบริ การงานผู ป%วยนอก แผนกอายุรกรรม พบวGา ในภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมาก” คิดเปTน รอยละ 81.27
ของคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
ที่ระดับคะแนน 4.28 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวย
ความสะดวก ที่ระดับคะแนน 3.87
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกอายุรกรรม มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.17 โดยดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.34
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก-3

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-4 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก:แผนกศัลยกรรม (Premium))
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

82.50
80.00

4.13
4.00

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

90.00
87.50
87.50

4.50
4.38
4.38

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

87.50

4.38

พึงพอใจมากที่สุด

85.00

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

87.50
70.00
57.50

4.38
3.50
2.88

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

77.50

3.88

พึงพอใจมาก

85.00

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

85.00
81.73

4.25
4.09

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

ก-4

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก:แผนกศัลยกรรม
(Premium))
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.06
4.42
3.88
4.13
4.09

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.13
-0.07
4.00
+0.42
4.25
-0.37
4.13
0.00
4.13

-0.04

จากการสำรวจความพึ งพอใจของผู รั บบริ การงานผู ป% วยนอก แผนกศั ลยกรรม (Premium) พบวGา
ในภาพรวมผู รับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมาก” คิดเปTน
รอยละ 81.73 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 4.42 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ระดับคะแนน 3.88
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผู ป%วยนอก แผนกศัลยกรรม (Premium) มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง
(Gap) เทGากับ -0.04 โดยดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุด
เทGากับ -0.37 คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก-5

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-6 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก:แผนกศัลยกรรมกระดูก)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

85.88
82.94

4.29
4.15

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

91.18
89.41
87.65

4.56
4.47
4.38

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

88.82

4.44

พึงพอใจมากที่สุด

89.41

4.47

พึงพอใจมากที่สุด

87.65
81.76
67.06

4.38
4.09
3.35

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง

82.35

4.12

พึงพอใจมาก

84.71

4.24

พึงพอใจมากที่สุด

85.88
84.98

4.29
4.25

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก-6

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-7 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก:แผนกศัลยกรรมกระดูก)
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.22
4.47
4.15
4.22
4.25

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.44
-0.22
4.29
+0.18
4.32
-0.17
4.41
-0.19
4.37

-0.12

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยนอก แผนกศัลยกรรมกระดูก พบวGา ในภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.25 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ
84.98 ของคะแนนทั้ ง หมด โดยมี ระดับคะแนนความพึ งพอใจสู งสุดในดานการใหบริ การของเจาหนาที ่ หรื อ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 4.47 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่ง
อำนวยความสะดวก ที่ระดับคะแนน 4.15
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกศัลยกรรมกระดูก มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap)
เทGากับ -0.12 โดยดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.22 คะแนน
ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก-7

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-8 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก:แผนกอายุรกรรม (Premium))
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

89.23
86.15

4.46
4.31

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

92.31
92.31
93.85

4.62
4.62
4.69

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

87.69

4.38

พึงพอใจมากที่สุด

86.15

4.31

พึงพอใจมากที่สุด

90.77
81.54
61.54

4.54
4.08
3.08

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

86.15

4.31

พึงพอใจมากที่สุด

84.62

4.23

พึงพอใจมากที่สุด

84.62
85.92

4.23
4.30

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก-8

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-9 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก:แผนกอายุรกรรม
(Premium))
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.38
4.64
4.08
4.26
4.30

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.69
-0.31
4.62
+0.02
4.69
-0.61
4.46
-0.20
4.62

-0.32

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู รั บ บริ ก ารงานผู ป% ว ยนอก แผนกอายุรกรรม (Premium) พบวGา
ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.30 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน
รอยละ 85.92 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 4.64 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการให ข อมู ล การเจ็บป%วย
และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ระดับคะแนน 4.08
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกอายุรกรรม (Premium) มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง
(Gap) เทGากับ -0.32 โดยดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุด
เทGากับ -0.61 คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก-9

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-10 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก:แผนกจักษุ)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

88.99
86.09

4.45
4.30

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

90.14
89.86
88.41

4.51
4.49
4.42

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

89.57

4.48

พึงพอใจมากที่สุด

88.99

4.45

พึงพอใจมากที่สุด

90.43
83.19
71.30

4.52
4.16
3.57

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

86.38

4.32

พึงพอใจมากที่สุด

88.12

4.41

พึงพอใจมากที่สุด

86.96
86.80

4.35
4.34

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 10

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-11 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก:แผนกจักษุ)
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.38
4.47
4.23
4.36
4.34

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.55
-0.17
4.42
+0.05
4.42
-0.19
4.32
+0.04
4.43

-0.09

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยนอก แผนกจักษุ พบวGา ในภาพรวมผูรับ บริ ก าร
มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ 86.80 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร ที่ระดับ
คะแนน 4.47 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ระดับคะแนน 4.23
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกจักษุ มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ -0.09
โดยดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.19 คะแนน
ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 11

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-12 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก: ศูนย;สุขภาพดี (Checkup))
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

90.00
86.67

4.50
4.33

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจปานกลาง

94.17
94.17
90.00

4.71
4.71
4.50

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

90.83

4.54

พึงพอใจมากที่สุด

90.83

4.54

พึงพอใจมากที่สุด

92.50
91.67
68.33

4.63
4.58
3.42

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

85.83

4.29

พึงพอใจมากที่สุด

89.17

4.46

พึงพอใจมากที่สุด

84.17
88.33

4.21
4.42

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 12

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-13 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก: ศูนย;สุขภาพดี
(Checkup))
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.42
4.64
4.34
4.32
4.42

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.67
-0.25
4.67
-0.03
4.54
-0.20
4.42
-0.10
4.57

-0.15

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยนอก แผนกศู น ย; สุ ขภาพดี (Checkup) พบวGา
ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.42 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน
รอยละ 88.33 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 4.64 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานผลการใหบริการ/คุณภาพการ
ใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ที่ไดรับ ที่ระดับคะแนน 4.32
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกศูนย;สุขภาพดี (Checkup) มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง
(Gap) เทGากับ -0.15 โดยดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.25
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 13

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-14 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก: แผนกศัลยกรรม)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

94.07
88.89

4.70
4.44

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

93.33
93.33
94.07

4.67
4.67
4.70

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

92.59

4.63

พึงพอใจมากที่สุด

92.59

4.63

พึงพอใจมากที่สุด

91.11
85.93
69.63

4.56
4.30
3.48

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

88.15

4.41

พึงพอใจมากที่สุด

93.33

4.67

พึงพอใจมากที่สุด

88.15
89.63

4.41
4.48

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 14

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-15 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก: แผนกศัลยกรรม)
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.57
4.68
4.32
4.49
4.48

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.63
-0.06
4.74
-0.06
4.63
-0.31
4.56
-0.07
4.64

-0.16

จากการสำรวจความพึ ง พอใจของผู รั บบริการงานผู ป%วยนอก แผนกศัล ยกรรม พบวGา ในภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.48 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTนรอยละ
89.63 ของคะแนนทั้ ง หมด โดยมี ระดับคะแนนความพึ งพอใจสู งสุดในดานการใหบริ การของเจาหนาที ่ หรื อ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 4.68 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ระดับคะแนน 4.32
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกศัลยกรรม มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.16 โดยดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.31
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 15

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-16 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยนอก: แผนกคลินิคโรคหัวใจ (Premium))
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแกGทGาน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

93.33
86.67

4.67
4.33

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

100.00
93.33
93.33

5.00
4.67
4.67

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

93.33

4.67

พึงพอใจมากที่สุด

93.33

4.67

พึงพอใจมากที่สุด

96.67
93.33
66.67

4.83
4.67
3.33

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจปานกลาง

90.00

4.50

พึงพอใจมากที่สุด

93.33

4.67

พึงพอใจมากที่สุด

96.67
91.54

4.83
4.58

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 16

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-18 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยนอก: แผนกคลินิค
โรคหัวใจ (Premium))
งานผูป3วยนอก
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.50
4.78
4.43
4.67
4.58

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.83
-0.33
4.67
+0.11
4.83
-0.40
4.67
0.00
4.75

-0.17

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยนอก แผนกคลินิคโรคหัวใจ (Premium) พบวGา
ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.58 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน
รอยละ 91.54 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 4.78 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมู ล การเจ็บป%วยและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ระดับคะแนน 4.43
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผูป%วยนอก แผนกศัลยกรรม มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.17 โดยดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.40
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 17

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-19 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยใน: แผนกอายุรกรรมหญิง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
การเขาพักรักษาเปTนไปตามขั้นตอนที่แจงใหทGานทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;ใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแกGทGานไดละเอียด
ชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
ทGาน/ญาติมีสGวนรGวมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสำหรับผูป%วย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

76.55
77.24
77.24

3.83
3.86
3.86

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

80.00
77.93
80.00

4.00
3.90
4.00

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

77.24

3.86

พึงพอใจมาก

75.17

3.76

พึงพอใจมาก

75.86
77.24
75.86
66.90

3.79
3.86
3.79
3.34

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

74.48

3.72

พึงพอใจมาก

73.79

3.69

พึงพอใจมาก

72.41
75.86

3.62
3.79

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

ก - 18

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-20 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยใน: แผนกอายุรกรรมหญิง)
งานผูป3วยใน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
3.85
3.97
3.74
3.68
3.79

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.07
-0.22
3.93
+0.04
3.93
-0.19
3.83
-0.15
3.94

-0.15

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู รับบริการงานผูป%วยใน แผนกอายุรกรรมหญิง พบวGา ในภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.79 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมาก” คิดเปTน รอยละ 75.86
ของคะแนนทั ้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพ อใจ สู งสุ ดใ นดานการใหบริ การข อ งเ จ าห น า ที ่ หรื อ
บุคลากร ที่ระดับคะแนน 3.97 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานผลการใหบริการ/คุณภาพการ
ใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ที่ไดรับ ที่ระดับคะแนน 3.68
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผู ป%วยใน แผนกอายุรกรรมหญิง มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap)
เทGากับ -0.15 โดยดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.22 คะแนน
ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 19

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-21 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 8)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
การเขาพักรักษาเปTนไปตามขั้นตอนที่แจงใหทGานทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;ใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแกGทGานไดละเอียด
ชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
ทGาน/ญาติมีสGวนรGวมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสำหรับผูป%วย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

87.11
86.05
84.21

4.36
4.30
4.21

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

89.21
89.47
88.95

4.46
4.47
4.45

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

87.63

4.38

พึงพอใจมากที่สุด

88.00

4.40

พึงพอใจมากที่สุด

85.53
86.84
87.89
66.32

4.28
4.34
4.39
3.32

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจปานกลาง

84.21

4.21

พึงพอใจมากที่สุด

86.05

4.30

พึงพอใจมากที่สุด

82.63
85.34

4.13
4.27

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 20

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-22 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 8)
งานผูป3วยใน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.29
4.46
4.19
4.21
4.27

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.43
-0.14
4.34
+0.12
4.36
-0.17
4.24
-0.03
4.34

-0.07

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยใน แผนกพิเศษ 8 พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.27 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ 85.34 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร ที่ระดับ
คะแนน 4.46 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความ
สะดวก ที่ระดับคะแนน 4.21
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผู ป%วยใน แผนกพิเศษ 8 มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.07 โดยการใหขอมูล การเจ็บ ป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากั บ -0.17
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 21

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-23 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 3B)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
การเขาพักรักษาเปTนไปตามขั้นตอนที่แจงใหทGานทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;ใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแกGทGานไดละเอียด
ชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
ทGาน/ญาติมีสGวนรGวมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสำหรับผูป%วย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

86.60
87.60
87.20

4.33
4.38
4.36

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

88.60
88.60
88.40

4.43
4.43
4.42

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

86.80

4.34

พึงพอใจมากที่สุด

88.80

4.44

พึงพอใจมากที่สุด

87.60
86.60
87.00
73.00

4.38
4.33
4.35
3.65

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

84.20

4.21

พึงพอใจมากที่สุด

86.40

4.32

พึงพอใจมากที่สุด

84.40
86.12

4.22
4.31

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 22

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-24 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 3B)
งานผูป3วยใน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.36
4.43
4.25
4.25
4.31

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.34
+0.02
4.37
+0.06
4.29
-0.04
4.30
-0.05
4.33

-0.02

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยใน แผนกพิเศษ 3B พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ 86.12 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร ที่ระดับ
คะแนน 4.43 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
และผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุ มคGา/ราคา/ประโยชน;ที่ไดรับ ที่ระดับคะแนน 4.25
เทGากันทั้งสองดาน
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผู ป%วยใน แผนกพิเศษ 3B มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.02 โดยผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ที่ไดรับ มีชGองวGาง (Gap)
มากที่สุดเทGากับ -0.05 คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 23

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-25 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 6)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
การเขาพักรักษาเปTนไปตามขั้นตอนที่แจงใหทGานทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;ใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแกGทGานไดละเอียด
ชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
ทGาน/ญาติมีสGวนรGวมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสำหรับผูป%วย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

91.67
90.42
88.96

4.58
4.52
4.45

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

93.13
93.54
94.79

4.66
4.68
4.74

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

93.75

4.69

พึงพอใจมากที่สุด

94.38

4.72

พึงพอใจมากที่สุด

93.96
92.08
94.38
55.83

4.70
4.60
4.72
2.79

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจปานกลาง

89.38

4.47

พึงพอใจมากที่สุด

90.42

4.52

พึงพอใจมากที่สุด

85.83
89.50

4.29
4.48

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 24

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-26 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 6)
งานผูป3วยใน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.52
4.69
4.37
4.43
4.48

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.53
-0.01
4.54
+0.15
4.57
-0.20
4.49
-0.06
4.53

-0.05

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยใน แผนกพิเศษ 6 พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.48 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ 89.50 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร ที่ระดับ
คะแนน 4.69 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ระดับคะแนน 4.37
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผู ป%วยใน แผนกพิเศษ 6 มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.05 โดยการใหขอมูล การเจ็บ ป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากั บ -0.20
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 25

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-27 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 4B)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหทGานทราบอยGางชัดเจน เขาใจงGาย
การเขาพักรักษาเปTนไปตามขั้นตอนที่แจงใหทGานทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย;ใหความสำคัญกับการตรวจรGางกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอยGางละเอียด
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอยGางเทGาเทียมและไมGเลือกปฏิบัติ
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย;ใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแกGทGานไดละเอียด
ชัดเจน
แพทย;/พยาบาล/เจาหนาที่ เปQดโอกาสใหผูป%วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
ทGาน/ญาติมีสGวนรGวมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณ;ทางการแพทย;และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสำหรับผูป%วย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการสGงตGอขอมูลที่ดี (หนGวยงานในและนอก รพ.) ทำใหทGาน
ไดรับการดูแลอยGางตGอเนื่อง
ทGานไดรับขอมูลการรักษาที่เปTนประโยชน;จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลได
คGาใชจGายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

91.72
91.11
91.92

4.59
4.56
4.60

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

92.32
92.12
91.72

4.62
4.61
4.59

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

90.91

4.55

พึงพอใจมากที่สุด

90.71

4.54

พึงพอใจมากที่สุด

88.89
92.32
87.07
73.94

4.44
4.62
4.35
3.70

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

91.52

4.58

พึงพอใจมากที่สุด

91.11

4.56

พึงพอใจมากที่สุด

88.69
89.74

4.43
4.49

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 26

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-28 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานผูป%วยใน: แผนกพิเศษ 4B)
งานผูป3วยใน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.58
4.60
4.37
4.52
4.49

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.56
+0.02
4.62
-0.02
4.63
-0.26
4.62
-0.10
4.60

-0.11

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานผูป%วยใน แผนกพิเศษ 4B พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ 89.74 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร ที่ระดับ
คะแนน 4.60 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ระดับคะแนน 4.37
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานผู ป%วยใน แผนกพิเศษ 4B มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ
-0.11 โดยการใหขอมูล การเจ็บ ป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากั บ -0.26
คะแนน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-29 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานเยี่ยมบาน : ประเภทผูป%วยเรื้อรัง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การนัดหมายวันและเวลาในการเขาเยี่ยม (กGอนเยีย่ ม และหลังเยี่ยม) มีความ
สะดวก เชGน ผGานโทรศัพท; มือถือ Line Facebook Messenger เปTนตน
พยาบาลและทีมงานมาเยี่ยมบานตรงตามเวลานัดหมาย ใชระยะเวลารอคอยไมG
นาน
ระยะเวลาการเยีย่ มบานมีความเหมาะสม ไมGสั้นหรือนานเกินไป
มีการวางแผนการดูแลพยาบาลไดเหมาะสมตามปcญหาสุขภาพของผูป%วยโดย
กำหนดเปdาหมายหรือผลที่ตองการแกGผูป%วยและครอบครัว
มีการติดตามผลการรักษาและการดูแลสุขภาพในระยะยาวและตGอเนือ่ ง
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
พยาบาลและทีมงานพูดจาสุภาพ ใชภาษาที่เขาใจงGาย
พยาบาลและทีมงานเขาใจความตองการของผูป%วยและครอบครัว ใหการดูแล
ผูป%วยและเขากับครอบครัวผูป%วยไดดี
พยาบาลสนใจและเอาใจใสGผป%ู วย
พยาบาลมีการตรวจเยีย่ มบานผูป%วยสม่ำเสมอ
พยาบาล ผูชGวยพยาบาล และทีมงานมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการตรวจ
รักษาโรค หรือใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทGานไดรับคำอธิบายและแนะนำอยGางละเอียดครบถวน เกีย่ วกับโรค วิธีการรักษา
การปฏิบัตติ ัวและดูแลสุขภาพที่บานเมื่อเจ็บป%วย/ปdองกันการเจ็บป%วย/ปdองกัน
ภาวะแทรกซอนตGาง ๆ หากปฏิบตั ติ ัวไมGเหมาะสม
มีการเปQดโอกาสใหผูป%วยและครอบครัวมีสGวนรGวมตัดสินใจเลือกการรักษาที่
เหมาะสมกับตัวของผูป%วย
มีการเปQดโอกาสใหทGานสอบถามขอของใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เครื่องพGนออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่ใชทันสมัย (ตอบเฉพาะทGานทีเ่ คยยืม
เครื่องมือในการรักษาไปใชที่บาน)
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
งานบริการเยีย่ มบานของโรงพยาบาลทำใหผูป%วยและญาติมีความรู
ความสามารถ และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองหรือผูป%วยที่บานมากขึ้น
คGาใชจGายบริการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

81.00

4.05

พึงพอใจมาก

80.50

4.03

พึงพอใจมาก

80.50
80.50

4.03
4.03

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

79.50

3.98

พึงพอใจมาก

80.50
80.00

4.03
4.00

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

84.00
80.00
83.00

4.20
4.00
4.15

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

82.00

4.10

พึงพอใจมาก

81.00

4.05

พึงพอใจมาก

81.00
75.90

4.05
3.79

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

82.50

4.13

พึงพอใจมาก

81.00
80.80

4.05
4.04

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-30 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานเยี่ยมบาน : ประเภทผูป%วยเรื้อรัง)
งานเยี่ยมบาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.02
4.08
4.00
4.09
4.04

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.25
-0.23
4.13
-0.05
4.13
-0.13
4.13
-0.04
4.16

-0.12

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งานเยี่ยมบาน ประเภทผูป%วยเรื้อรัง พบวGา ในภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.04 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมาก” คิดเปTน รอยละ 80.80
ของคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และ
ความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ที่ไดรับ ที่ระดับคะแนน 4.09 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการ
ใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ระดับคะแนน 4.00
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานเยี่ยมบาน ประเภทผู ป%วยเรื้อรัง มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap)
เทGากับ -0.12 โดยกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.23 คะแนน ดังนั้น
จึงควรนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-31 รอยละคะแนนความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งานเยี่ยมบาน : ประเภทผูป%วยระยะสุดทายหรือผูป%วยที่ตองการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative
care) หรือผูป%วยติดเตียง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การนัดหมายวันและเวลาในการเขาเยี่ยม (กGอนเยีย่ ม และหลังเยี่ยม) มีความ
สะดวก เชGน ผGานโทรศัพท; มือถือ Line Facebook Messenger เปTนตน
พยาบาลและทีมงานมาเยี่ยมบานตรงตามเวลานัดหมาย ใชระยะเวลารอคอยไมG
นาน
ระยะเวลาการเยีย่ มบานมีความเหมาะสม ไมGสั้นหรือนานเกินไป
มีการวางแผนการดูแลพยาบาลไดเหมาะสมตามปcญหาสุขภาพของผูป%วยโดย
กำหนดเปdาหมายหรือผลที่ตองการแกGผูป%วยและครอบครัว
มีการติดตามผลการรักษาและการดูแลสุขภาพในระยะยาวและตGอเนือ่ ง
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
พยาบาลและทีมงานพูดจาสุภาพ ใชภาษาที่เขาใจงGาย
พยาบาลและทีมงานเขาใจความตองการของผูป%วยและครอบครัว ใหการดูแล
ผูป%วยและเขากับครอบครัวผูป%วยไดดี
พยาบาลสนใจและเอาใจใสGผป%ู วย
พยาบาลมีการตรวจเยีย่ มบานผูป%วยสม่ำเสมอ
พยาบาล ผูชGวยพยาบาล และทีมงานมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการตรวจ
รักษาโรค หรือใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทGานไดรับคำอธิบายและแนะนำอยGางละเอียดครบถวน เกีย่ วกับโรค วิธีการรักษา
การปฏิบัตติ ัวและดูแลสุขภาพที่บานเมื่อเจ็บป%วย/ปdองกันการเจ็บป%วย/ปdองกัน
ภาวะแทรกซอนตGาง ๆ หากปฏิบตั ติ ัวไมGเหมาะสม
มีการเปQดโอกาสใหผูป%วยและครอบครัวมีสGวนรGวมตัดสินใจเลือกการรักษาที่
เหมาะสมกับตัวของผูป%วย
มีการเปQดโอกาสใหทGานสอบถามขอของใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เครื่องพGนออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่ใชทันสมัย (ตอบเฉพาะทGานทีเ่ คยยืม
เครื่องมือในการรักษาไปใชที่บาน)
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/ประโยชน;ทไี่ ดรับ
งานบริการเยีย่ มบานของโรงพยาบาลทำใหผูป%วยและญาติมีความรู
ความสามารถ และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองหรือผูป%วยที่บานมากขึ้น
คGาใชจGายบริการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลมีความคุมคGา เหมาะสม
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
แปลผล

86.50

4.33

พึงพอใจมากที่สุด

84.50

4.23

พึงพอใจมากที่สุด

79.00
86.50

3.95
4.33

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

86.50

4.33

พึงพอใจมากที่สุด

89.50
86.50

4.48
4.33

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

89.00
78.50
87.00

4.45
3.93
4.35

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

84.00

4.20

พึงพอใจมาก

87.00

4.35

พึงพอใจมากที่สุด

85.00
70.00

4.25
3.50

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

87.00

4.35

พึงพอใจมากที่สุด

80.00
84.16

4.00
4.21

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

ก - 30

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตารางที่ ก-32 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (งานเยี่ยมบาน : ประเภทผูป%วย
ระยะสุดทายหรือผูป%วยที่ตองการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หรือผูป%วยติดเตียง)
งานเยี่ยมบาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
การใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมคGา/ราคา/
ประโยชน;ที่ไดรับ
รวม

พึงพอใจ
(S)
4.23
4.31
4.08
4.18
4.21

ระดับคะแนนเฉลีย่
คาดหวัง
ช:องว:างระหว:าง
(E)
(S)-(E)
4.35
-0.12
4.28
+0.03
4.23
-0.15
4.23
-0.05
4.27

-0.06

จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งานเยี่ยมบาน ประเภทผูป%วยระยะสุดทายหรือผูป%วยที่
ตองการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หรือผู ป%วยติดเตียงพบวGา ในภาพรวมผู รับบริการมี
ความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 หรือเทียบเทGากับ “พึงพอใจมากที่สุด” คิดเปTน รอยละ 84.16 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร ที่ระดับ
คะแนน 4.31 และมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการใหขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ระดับคะแนน 4.08
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง พบวGา ในภาพรวมผูรับบริการ
งานเยี่ยมบาน ประเภทผูป%วยระยะสุดทายหรือผูป%วยที่ตองการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หรือ
ผูป%วยติดเตียง มีระดับความพึงพอใจต่ำกวGาระดับความคาดหวัง หรือมีชGองวGาง (Gap) เทGากับ -0.06 โดยการให
ขอมูลการเจ็บป%วยและสิ่งอำนวยความสะดวกมีชGองวGาง (Gap) มากที่สุดเทGากับ -0.15 คะแนน ดังนั้นจึงควร
นำมาพิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงการบริการตGอไป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก - 31

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ข
เอกสารสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
การใหบริการโรงพยาบาลบานแพวป# 2564 เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข

โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)

1

ประเด็นนาเสนอ
01

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

02

ระเบียบวิธีการสารวจ

03

ผลการสารวจ
2

01

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1. เพื่อนาเสนอผลการสารวจความพึงพอใจ
ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้โรงพยาบาลได้นาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงแก้ไข
การให้บริการให้มคี ุณภาพยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ
เพิ่มขึ้น

3

02

ระเบียบวิธีการสารวจ

4

2.1

ระเบียบวิธกี ารสารวจ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)
• ใช้การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ (ผู้ป่วย/ ผู้ดูแลผู้ป่วย)
ของโรงพยาบาล ซึ่งใช้บริการในปี 2564
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)
• ใช้การเก็บข้อมูลจากคาถามปลายเปิด เพื่อนามาปรับปรุงบริการ
ของโรงพยาบาลไปสู่ SMART Hospital SMART Service

5

2.2

ประชากรและจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ

• การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครัง้ นี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ ผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้รับบริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ในปี 2564
• เก็บข้อมูลจากผู้รบั บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขา (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 โรงพยาบาลเกษตรพัฒนา โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาหลักห้า)
• ประชากร ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงานเยีย่ มบ้าน
8 แผนก

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

• ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, อายุรกรรม, จักษุ, ศูนย์สุขภาพดี (Checkup)

ผู้ป่วยนอก Premium

• ศัลยกรรม, อายุรกรรม, คลินิกโรคหัวใจ

5 แผนก

ผู้ป่วยใน

งานเยี่ยมบ้าน

• อายุรกรรมหญิง, พิเศษ 3B, พิเศษ 4B, พิเศษ 6, พิเศษ 8

• ผู้ป่วยประคับประคอง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

หมายเหตุ: *เลือกหน่วยงานผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ในการเก็บข้อมูลสารวจความพึงพอใจครั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด Covid-19
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2.2 ประชากร จานวนตัวอย่าง และวิธกี ารเก็บข้อมูล
• ประชากรและจานวนตัวอย่างในการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการปี 2564 ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

งานบริการ

จานวน
ระดับความ
ประชากร (คน)
ตัวอย่าง (คน) คลาดเคลื่อน (e)

งานผู้ป่วยนอก

190,362

420

ร้อยละ 5

งานผู้ป่วยใน

27,927

400

ร้อยละ 5

งานเยี่ยมบ้าน

368

80

ร้อยละ 10

รวม

218,657

900

วิธีการเก็บข้อมูล
สารวจ Online
สารวจด้วย
แบบสอบถาม
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ประชากรและจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ

2.2

ผู้ป่วยนอก
ลาดับ ประเภทผู้ป่วย

1

ผป.นอก

2

ผป.นอก

3
4

ผป.นอก
ผป.นอก

5

ผป.นอก

หน่วยงาน

ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
กระดูก
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
ผู้ป่วยนอกจักษุ
ผู้ป่วยนอกศูนย์
สุขภาพดี (Checkup)

รพ.บ้าน
แพ้ว

จานวนตัวอย่าง (คน)
รพ.บ้าน รพ.เกษตร
หลักห้า
พัฒนา
แพ้ว2

ผู้ป่วยใน
รวม

27

-

-

-

27

34

-

-

-

34

148
69

49
-

20
-

22
-

239
69

24

-

-

-

24

ประเภทผู้ป่วย

หน่วยงาน

1
2
3
4
5

ผู้ป่วยสามัญ
ผู้ป่วยห้องพิเศษ
ผู้ป่วยห้องพิเศษ
ผู้ป่วยห้องพิเศษ
ผู้ป่วยห้องพิเศษ

ผู้ป่วยในอายุรกรรมหญิง
ผู้ป่วยในพิเศษ 3B
ผู้ป่วยในพิเศษ 4B
ผู้ป่วยในพิเศษ 6
ผู้ป่วยในพิเศษ 8
รวม

จานวนตัวอย่าง
(คน)
29
100
99
96
76
400

งานเยี่ยมบ้าน

1

ผป.Premium ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

8

-

-

-

8

2

ผป.Premium ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

13

-

-

-

13

3

ผป.Premium คลินิกโรคหัวใจ

6

-

-

-

6

329

49

20

22

420

รวม

ลาดับ

ลาดับ
1
2

ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยประคับประคอง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จานวนตัวอย่าง (คน)

รวม
40
40
80
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03

ผลการสารวจ
ระยะเวลาเก็บข้อมูล
(31 ก.ค. – 26 ส.ค. 2564)
9

ผลการสารวจ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

10

3.1

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2%

เพศ

อายุ

ชาย

หญิง

2%

7%

เพศทางเลือก
31%

67%

อาชีพ

ต่ากว่า18 ปี

70ปีขี้นไป
26%

35%

51-70ปี

18-35ปี

30%

36-50ปี

สิทธิค่ารักษาพยาบาล

สิทธิ
ประกันสังคม
13%

อื่น ๆ 3%

ชาระเงินเอง
15%
สวัสดิการ
สิทธิ
ข้าราชการ/
บัตรทอง รัฐวิสาหกิจ
41%
28%

สถานะ

วัยทางาน

7%
ข้าราชการ
18%
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3%9%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13%
14%
เกษตรกร
รับจ้าง
6%
16%
ธุรกิจส่วนตัว
14%
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
อื่น ๆ

ข้าราชการ

ประเภทผูร้ บั บริการ
ผู้รับบริการใหม่
19% (มาครั้งแรก)

49%
ญาติ/
ผู้ดูแลผู้ป่วย

51%

ผู้ป่วย

ผู้รับบริการเก่า
81%

Existing Customers
11

3.1

ผลการสารวจ

ข้อมูลทัว่ ไป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 900 คน แบ่งเป็น
420 คน

ผู้ป่วยนอก

400 คน

ผู้ป่วยใน

80 คน

งานเยี่ยมบ้าน

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และเป็นผู้รับบริการเก่าที่เคยใช้บริการ เพศหญิง
มีอายุระหว่าง 18-35 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ
และใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทในการรักษา

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และเป็นผู้รับบริการเก่าที่เคยใช้บริการ เพศหญิง
มีอายุระหว่าง 18-35 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ
และใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทในการรักษา

ส่วนใหญ่ญาติ/ ผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-70 ปี
มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง และใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท
ในการรักษา
12

ผลการสารวจ
ระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
ผลการสารวจความพึงพอใจในภาพรวม

3.2

ผลการสารวจจาแนกตาม ประเภทงาน
และแผนกที่รบั บริการ

3.3
3.4

ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
3.5

ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
13

3.2

ผลการสารวจความพึงพอใจ (ภาพรวม)
คะแนนความพึงพอใจ ปี 2564

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี ่อการให้บริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ภาพรวม (ปี 2562-2564)
ร้อยละ

100
95
90
85
80
75
70

ระดับคะแนน

4.37
3.90
87.40

4.25

5.00

85.04

2.00

78.01

1.00
2562

2563

ความหมาย

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ระดับคะแนน

1.00-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5.00

4.00
3.00

2564*

4.25

ปี

ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

แปลผล

2562

87.40

4.37

พึงพอใจมากที่สุด

2563
2564*

78.01
85.04

3.90
4.25

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

หมายเหตุ: * ปี 2564 สารวจโดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ
ระดับคะแนนความคาดหวัง/ความพึงพอใจ จาแนกตามประเภทงานบริการ
คะแนน

คะแนน
Max

5.00

0.40
Min

4.34

4.42
4.21

4.20

4.19
(83.72%)
-0.15

3.40

ผู้ป่วยนอก

4.36

0.30
0.20

4.35
(86.93%)

4.12 (82.48%)

-0.07

-0.09

-0.11

ผู้ป่วยใน

งานเยี่ยมบ้าน

ภาพรวม

4.25 (85.04%)
0.10
0.00

Gap
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ผลสารวจ พบว่า
• ในภาพรวม ผู้รับบริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความพึงพอใจต่องานบริการของโรงพยาบาลที่ระดับคะแนน 4.25 หรือเทียบเท่ากับ “พึงพอใจมากที่สุด”
คิดเป็น ร้อยละ 85.04 ของคะแนนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีคะแนนความพึงพอใจต่ากว่าคะแนนความคาดหวังของผูร้ ับบริการ เท่ากับ 0.11
• โดยมี 1 ใน 3 งาน ได้แก่ งานผู้ป่วยใน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (4.35) หรือเทียบเท่ากับพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่อีกผู้รับบริการของ
15
2 งานที่เหลือ ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก และงานเยี่ยมบ้าน มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.19 และ 4.12

3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ
ระดับคะแนนความพึงพอใจ และช่องว่างใน 4 ด้าน (งานผู้ป่วยนอก)
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

4.24

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

4.39

ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก

4.03

ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.21

รวม

4.19

งานผู้ป่วยนอก

คะแนน
ความพึงพอใจ

คะแนน
ความคาดหวัง

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ
และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.24
4.39
4.03

4.40
4.34
4.33

4.21

4.29

รวม

4.19

4.34

3.40

-0.16
+0.05
-0.30
-0.08
-0.15
4.20

ความพึงพอใจ

5.00

คะแนน

Gap
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3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ

ระดับคะแนนความพึงพอใจรายประเด็น งานผู้ป่วยนอก

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
มีการอธิบายขัน้ ตอนการรับบริการให้ท่านทราบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย

4.30

กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว

4.19

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
แพทย์ให้ความสาคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด

ผู้ป่วยนอก

4.41
4.39
4.37

แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ ให้การดูแลท่านอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่พดู จาสุภาพ

Mean = 4.19

ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก
แพทย์/พยาบาลสามารถให้ข้อมูล/แนะนาวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแก่ท่านได้ละเอียดชัดเจน

4.32
4.33
4.32
3.86

แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ เปิดโอกาสให้ท่านได้ซักถาม และสามารถตอบคาถามและข้อสงสัยได้ชัดเจน
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย
ห้องน้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจานวนเพียงพอ เหมาะสม
ที่จอดรถมีจานวนเพียงพอ เหมาะสม

3.30

ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.16

โรงพยาบาลมีระบบการส่งต่อข้อมูลทีด่ ี (หน่วยงานในและนอก รพ.) ทาให้ท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ท่านได้รับข้อมูลการรักษาทีเ่ ป็นประโยชน์จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้

4.25
4.22

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีความคุ้มค่าเหมาะสม

2.60

3.40

4.20

5.00

คะแนน
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3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ
ระดับคะแนนความพึงพอใจและช่องว่าง (Gap) งานผู้ป่วยใน
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

4.26

ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.31

รวม

4.35

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ
และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ
รวม

คะแนน
ความพึงพอใจ

คะแนน
ความคาดหวัง

4.40
4.51
4.26

4.44
4.44
4.43

4.31

4.38

4.35

4.42

3.40

+0.07

4.51

ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก

งานผู้ป่วยนอก

-0.04

4.4

-0.17
-0.07
-0.07
4.20

ความพึงพอใจ

5.00

คะแนน

Gap
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3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ
ระดับคะแนนความพึงพอใจรายประเด็น งานผู้ป่วยใน

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

4.42
4.41
4.38

มีการอธิบายขัน้ ตอนการเข้าพักรักษาให้ทา่ นทราบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
การเข้าพักรักษาเป็นไปตามขัน้ ตอนที่แจ้งให้ท่านทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
4.51
4.50
4.51

แพทย์ให้ความสาคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ให้การดูแลอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่พดู จาสุภาพ

ผู้ป่วยใน Mean = 4.35

ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก
4.45
4.47
4.41
4.44
4.41

แพทย์ให้ข้อมูล/แนะนาวิธีการและทางเลือกในการรักษาแก่ท่านได้ละเอียดชัดเจน
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม และสามารถตอบคาถามได้ชัดเจน

ท่าน/ญาติมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษามีความทันสมัย
ห้องพักและห้องน้าภายในห้องพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ที่จอดรถสาหรับผู้ป่วย ญาติและผู้มาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม

3.37

ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.33
4.38
4.23

โรงพยาบาลมีระบบการส่งต่อข้อมูลทีด่ ี (หน่วยงานในและนอก รพ.) ทาให้ท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับข้อมูลการรักษาทีเ่ ป็นประโยชน์จนสามารถกลับไปดูแลตนเองหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้
ค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุม้ ค่า เหมาะสม

2.60

3.40

4.20

5.00

คะแนน
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3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ
ระดับคะแนนความพึงพอใจและช่องว่าง (Gap) งานเยี่ยมบ้าน
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก

-0.01

4.19

-0.14

4.04

ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.13

-0.05

รวม

4.12

-0.09

งานผู้ป่วยนอก
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ
และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ
รวม

-0.17

4.13

คะแนน
ความพึงพอใจ

คะแนน
ความคาดหวัง

4.13
4.19
4.04

4.30
4.20
4.18

4.13

4.18

4.12

4.21

3.40

4.20
ความพึงพอใจ

5.00

คะแนน

Gap
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3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการ

ระดับคะแนนความพึงพอใจรายประเด็น งานเยี่ยมบ้าน

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

4.19
4.13
3.99
4.18
4.15

การนัดหมายวันและเวลาในการเข้าเยี่ยม (ก่อนเยี่ยม และหลังเยี่ยม) มีความสะดวก เช่น ผ่านโทรศัพท์ มือถือ Line Facebook Messenger
พยาบาลและทีมงานมาเยี่ยมบ้านตรงตามเวลานัดหมาย ใช้ระยะเวลารอคอยไม่นาน
ระยะเวลาการเยี่ยมบ้านมีความเหมาะสม ไม่สั้นหรือนานเกินไป
มีการวางแผนการดูแลพยาบาลได้เหมาะสมตามปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
โดยกาหนดเป้าหมายหรือผลที่ต้องการแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร

งานเยี่ยมบ้าน

Mean = 4.12

4.25
4.16
4.33
3.96
4.25

พยาบาลและทีมงานพูดจาสุภาพ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
พยาบาลและทีมงานเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ให้การดูแลผู้ป่วยและเข้ากับครอบครัวผู้ป่วยได้ดี
พยาบาลสนใจและเอาใจใส่ผู้ป่วย
พยาบาลมีการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสม่าเสมอ
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และทีมงานมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรค หรือให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

ด้านการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยและสิ่งอานวยความสะดวก
ท่านได้รับคาอธิบายและแนะนาอย่างละเอียดครบถ้วน เกี่ยวกับโรค วิธีการรักษา การปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพที่บ้านเมื่อเจ็บป่วย/
ป้องกันการเจ็บป่วย/ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หากปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
มีการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับตัวของผู้ป่วย

4.15
4.19
4.15
3.65

มีการเปิดโอกาสให้ท่านสอบถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เครื่องพ่นออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่ใช้ทันสมัย (ตอบเฉพาะท่านที่เคยยืมเครื่องมือในการรักษาไปใช้ที่บ้าน)

ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.24

งานบริการเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลทาให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองหรือผู้ป่วยที่บ้าน
ค่าใช้จ่ายบริการเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลมีความคุ้มค่า เหมาะสม

2.60

3.40

4.03
4.20

5.00

คะแนน
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ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการและแผนก

3.3
ร้อยละ

ผู้ป่วยนอก Mean =83.72

100.00
90.00
81.27

81.73

อายุรกรรม

ศัลยกรรม
(Premium)

84.98

85.92

86.80

88.33

ศัลยกรรมกระดูก

อายุรกรรม
(Premium)

จักษุ

ศูนย์สุขภาพดี
(Checkup)

ผู้ป่วยใน

Mean =86.93

89.63

91.54

ศัลยกรรม

คลินิกโรคหัวใจ
(Premium)

80.00

70.00
ร้อยละ

100.00
90.00
80.00
70.00

85.34

86.12

89.50

89.74

ร้อยละ

100.00
90.00

75.86

80.80

84.16

80.00
70.00

อายุรกรรม
หญิง

งานเยี่ยมบ้าน Mean =82.48

พิเศษ 8

พิเศษ 3B

พิเศษ 6

พิเศษ 4B

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
22

3.3

ผลการสารวจจาแนกตามประเภทงานบริการและแผนก
ร้อยละ

ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

Mean =81.27

100.00
90.00
80.00
70.00

78.99

รพ.บ้านแพ้ว

82.46

85.22

รพ.บ้านแพ้ว
รพ.บ้านแพ้ว 2
สาขาเกษตรพัฒนา

86.71

รพ.บ้านแพ้ว
สาขาหลักห้า

23

3.4

ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ประเด็น

ด้านกgระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
• นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบริการ เช่น ระบบเลื่อนนัดออนไลน์ ระบบ
ลงทะเบียนเข้าตรวจผ่าน QR Code และการ Share Location เพื่อส่งพิกัดที่อยู่บ้านผูป้ ่วย เป็นต้น
• ขยายการบริการ (ระยะเวลาออกตรวจ เช่น นอกเวลาทาการ เป็นต้น)
• ปรับกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
1. บริการให้รวดเร็ว โดยเฉพาะการจ่ายยา
2. การบริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น พื้นที่ให้บริการ การประสานงาน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
• การพูดจาของเจ้าหน้าที่ให้สุภาพ เต็มใจให้บริการ (บางท่าน)
• เพิ่มจานวนบุคลากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่เวรเปล บุคลากรเยี่ยมบ้าน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
• ปรับปรุงเครื่องมือแพทย์ให้มีความทันสมัย
• ปรับปรุงห้องตรวจโรค เพิ่มเก้าอี้ และปรับปรุงห้องพัก/เพิ่มบริการสัญญาณ Wi-Fi
• เพิ่มที่จอดรถ และรถรับส่งจากที่จอดรถมายังโรงพยาบาล
• ปรับปรุงห้องอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของอาหาร
• เพิ่มจานวนห้องน้าผูป้ ่วยนอก และปรับปรุงห้องน้า/ความสะอาดของเตียงผู้ป่วยใน
• ปรับปรุงช่องทางติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ (สายไม่ว่าง) และเพิ่มช่องทาง Online
• เพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ และจัดทาแบบสารวจเพื่อประเมินบุคลากร
หมายถึง ผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะต่อการบริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานเยี่ยมบ้าน

−
−

−

−

−
−

−
−
−
−
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3.5

ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
• ควรวางแผนการลดขั้น ตอนการให้บ ริก ารโดยน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ควบคู่กั บการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรมาหาช่องว่างด้านความสามารถ หรือ Competency Gap จากนั้นจึงนาวิธีการจัดการ
ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ เช่น การเล่าเรื่อง (Story telling) หรือการสอนงาน (Coaching) เป็นต้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลหลังจากมีการ
ปรับปรุงแล้ว เพื่อวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการให้บริการ เช่น ระยะเวลาที่ให้บริการเฉลี่ย
ที่ล ดลง ความพึ ง พอใจของผู้รั บ บริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็น ต้ น เพื่อ พั ฒนากระบวนการ ขั้น ตอนการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
• ควรจัดทาช่องทางให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถให้ feedback กับโรงพยาบาลได้ทันทีหลังจาก
บุคลากรของโรงพยาบาลลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน หรือผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงกาหนด
ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลและรายงานผลที่ได้รับ เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น โดยไม่ต้อง
รอการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นรายปี
• ควรวางแผนการเพิ่มอัตรากาลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยพิจารณาปริมาณงานในปัจจุบัน
ปริมาณงานในอนาคต และปริมาณงานรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 เป็นต้น
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3.5

ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา (ต่อ)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
• ควรจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข และสารวจทรัพยากรที่มี เช่น งบประมาณ
อัตรากาลัง เป็นต้น เพื่อนามาวางแผนจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องมือทาง
การแพทย์ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เพื่ อ รองรั บ จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนั้นควรพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่
เพื่อปรับปรุงการบริการให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ด้านผลการให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า/ราคา/ประโยชน์ที่ได้รับ
• ควรมีการฝึกอบรมหรือทากิจกรรมที่สร้างความตระหนักเรื่องการมีจิตใจรักในการบริการ
(Service Mind) อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นมุมมองความคิดเชิงบวกให้บุคลากร เพื่อมอบบริการ
ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการได้อยู่เสมอ

• ควรรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) โดยเฉพาะผู้รับบริการกลุ่ม Premium เพื่อ
ค้นหาความต้องการ ความคาดหวัง ของในเชิงลึก เช่น การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เป็นต้น เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลให้ตรงตาม
ความต้องการและตอบสนองผู้รับบริการให้เหนือความคาดหวัง และสร้างให้ผู้รับบริการ
รู้สึกคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับคุณภาพของบริการที่ได้รับ
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 032 3000

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการโรงพยาบาลบานแพว
(งานผูปวยใน)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ค

โรงพยาบาลบานแพว
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป%วยในต'อการใหบริการของโรงพยาบาล
วัตถุประสงคในการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
1. เพื่อรับฟงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะจากผูใชบริการโรงพยาบาลบานแพว
2. เพื่อนำขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดมาพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลบานแพว
ดังนั้น จึงใคร.ขอความกรุณาจากท.าน ใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อประโยชน4 ในการพั ฒนาการบริการ โดย
โรงพยาบาลบานแพวไดมอบหมายใหบริษัท ทริส คอร4ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เป8นผูเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ทริส ขอรับรองว'า
ขอมูลที่ท'านตอบในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะหและประมวลผลในภาพรวมเท'านั้น โดยปกป/ดแหล'งที่มาของขอมูลเป0นความลับ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ.งเป8น 3 ส.วน ดังนี้
ส.วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ส.วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามต.อบริการที่ไดรับ
ส.วนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
กรุณาตอบแบบสอบถามออนไลน4ตามลิงค4ที่ส.งมาใหนี้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
สามารถสแกน QR Code
Link --> https://trissurvey.tris-db.com/index.php/827378?newtest=Y&lang=th
เพื่อตอบแบบสอบถาม
ส'วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในช.อง ที่ตรงกับท.าน และ/หรือกรอกขอความลงในช.องว.าง
1.1 สถานะของท.าน
1.2 ท.านมาใชบริการ
1.3 เพศ
1.4 อายุ
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.6 อาชีพ

1.7 สิทธิค.ารักษาพยาบาล
1.8 ท.านเป8นผูป=วยในแผนก
1.9 เหตุผลที่เลือกมารับการรักษา
(เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)

1) ผูป=วย
2) ญาติ/ผูดูแลผูป=วย
1) ครั้งแรก
2) มากกว.า 1 ครั้ง
1) ชาย
2) หญิง
3) เพศทางเลือก
1) ต่ำกว.า 18 ปB
2) 18-35 ปB
3) 36-50 ปB
4) 51-70 ปB
5) 70 ปBขึ้นไป
1) ต่ำกว.าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว.าปริญญาตรี
4) ไม.ไดเรียน
1) ขาราชการ
2) พนักงาน/เจาหนาที่ของรัฐ
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) เกษตรกร
5) รับจาง
6) ธุรกิจส.วนตัว
7) นักเรียน/นักศึกษา
8) อื่น ๆ ระบุ___(เช.น ว.างงาน เป8นตน)
9) พนักงานเอกชน
1) ชำระเงินเอง
2) สวัสดิการขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
3) สิทธิบัตรทอง 30 บาท
4) สิทธิประกันสังคม
5) อื่น ๆ ระบุ_________
1) ผูป=วยในอายุรกรรมหญิง
2) ผูป=วยในพิเศษ 3B
3) ผูป=วยในพิเศษ 4B
4) ผูป=วยในพิเศษ 6
5) ผูป=วยในพิเศษ 8
1) โรงพยาบาลมีมาตรฐาน น.าเชื่อถือ
2) มีแพทย4ที่มีความเชี่ยวชาญ
3) เครื่องมือที่ทันสมัยและครบครัน
4) การใหบริการดี และรวดเร็ว
5) ราคา/ค.าใชจ.ายในการ
6) สะดวกในการเดินทาง/ใกลบาน
รักษาพยาบาลเหมาะสม
7) ไม.ไดเลือก แต.ถูกส.งตัวมารับการ
8) อื่นๆ ระบุ_______________________
รักษาต.อที่นี่
----- ค - 1 -----

โรงพยาบาลบานแพว
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

ส'วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีต'อบริการที่ไดรับ
คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต.อไปนี้ ดวยการทำเครื่องหมาย ในช.องที่ตรงกับระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของท.าน
ตอนที่ 1 ความคาดหวังในบริการดานต.าง ๆ ของโรงพยาบาล
ระดับความคาดหวัง
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) ความคาดหวังดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
5 4 3 2 1
(2) ความคาดหวังดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
5 4 3 2 1
(3) ความคาดหวังดานการใหขอมูลการเจ็บป=วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
5 4 3 2 1
(4) ความคาดหวังดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค.า/ราคา/
5 4 3 2 1
ประโยชน4ทไี่ ดรับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในบริการแต.ละดานที่ท.านมีต.อโรงพยาบาล

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ไม'
ทราบ

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการเขาพักรักษาใหท.านทราบอย.างชัดเจน เขาใจง.าย
การเขาพักรักษาเป8นไปตามขั้นตอนที่แจงใหท.านทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
แพทย4ใหความสำคัญกับการตรวจร.างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอย.างละเอียด
แพทย4/พยาบาล/เจาหนาที่ใหการดูแลอย.างเท.าเทียมและไม.เลือกปฏิบัติ
แพทย4/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ

ดานการใหขอมูลการเจ็บป=วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย4ใหขอมูล/แนะนำวิธีการและทางเลือกในการรักษาแก.ท.านไดละเอียด
ชัดเจน
2.8 แพทย4/พยาบาล/เจาหนาที่ เปOดโอกาสใหผูป=วย/ญาติไดซักถาม และสามารถ
ตอบคำถามไดชัดเจน
2.9 ท.าน/ญาติมีส.วนร.วมในการตัดสินใจเรื่องการรักษา
2.10 อุปกรณ4ทางการแพทย4และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
2.7
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โรงพยาบาลบานแพว
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5 4 3 2 1
หองพักและหองน้ำภายในหองพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ
5 4 3 2 1
ที่จอดรถสำหรับผูป=วย ญาติและผูมาเยี่ยมมีเพียงพอและเหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค.า/ราคา/ประโยชน4ที่ไดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการส.งต.อขอมูลที่ดี (หน.วยงานในและนอก รพ.) ทำใหท.าน 5 4 3 2 1
ไดรับการดูแลอย.างต.อเนื่อง
5 4 3 2 1
ท.านไดรับขอมูลการรักษาที่เป8นประโยชน4จนสามารถกลับไปดูแลตนเอง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลได
5 4 3 2 1
ค.าใชจ.ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความคุมค.า เหมาะสม

2.16 หากท.านเจ็บป=วยอีกครั้งจะกลับมาใชบริการโรงพยาบาลแห.งนี้อีกหรือไม. ❑ กลับมา ❑ ไม.กลับมา
เพราะ______________________________________________________________________________________
2.17 ท.านจะแนะนำญาติหรือคนรูจัก ใหมาใชบริการที่โรงพยาบาลนีห้ รือไม. ❑ แนะนำ ❑ ไม.แนะนำ
เพราะ______________________________________________________________________________________
ส'วนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่ท.านใหความร.วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการโรงพยาบาลบานแพว
(งานผูปวยนอก)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ง

โรงพยาบาลบานแพว
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป%วยนอกต'อการใหบริการของโรงพยาบาล
วัตถุประสงคในการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
1. เพื่อรับฟงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะจากผูใชบริการโรงพยาบาลบานแพว
2. เพื่อนำขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดมาพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลบานแพว
ดังนั้น จึงใคร.ขอความกรุณาจากท.าน ใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อประโยชน4ในการพัฒนาการบริการ โดย
โรงพยาบาลบานแพวไดมอบหมายใหบริษัท ทริส คอร4ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เป8นผูเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ทริส ขอรับรองว'า
ขอมูลที่ท'านตอบในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะหและประมวลผลในภาพรวมเท'านั้น โดยปกป/ดแหล'งที่มาของขอมูลเป0นความลับ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ.งเป8น 3 ส.วน ดังนี้
ส.วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม
ส.วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถามที่มตี อ. บริการที่ไดรับ
ส.วนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
กรุณาตอบแบบสอบถามออนไลน4ตามลิงค4ที่ส.งมาใหนี้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
สามารถสแกน QR Code
Link --> https://trissurvey.tris-db.com/index.php/369178?newtest=Y&lang=th
เพื่อตอบแบบสอบถาม
ส'วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในช.อง ที่ตรงกับท.าน และ/หรือกรอกขอความลงในช.องว.าง
1.1 สถานะของท.าน
1.2 ท.านมาใชบริการ
1.3 เพศ
1.4 อายุ

1) ผูป=วย
1) ครั้งแรก
1) ชาย
1) ต่ำกว.า 18 ปB
4) 51-70 ปB
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ำกว.าปริญญาตรี
3) สูงกว.าปริญญาตรี
1.6 อาชีพ
1) ขาราชการ
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5) รับจาง
7) นักเรียน/นักศึกษา
9) พนักงานเอกชน
1.7 สิทธิค.ารักษาพยาบาล
1) ชำระเงินเอง
3) สิทธิบัตรทอง 30 บาท
5) อื่น ๆ ระบุ___________
1.8 โรงพยาบาลบานแพว หรือสาขาของโรงพยาบาลบานแพวที่ท.านใชบริการ
1) รพ.บานแพว
3) รพ.บานแพว สาขาเกษตรพัฒนา
1) ผูป=วยนอก
1.9 ท.านเป8นผูป=วยนอกแผนก
ผูป=วยนอกอายุรกรรม
ผูป=วยนอกจักษุ
ผูป=วยนอก ศูนย4สุขภาพดี (Checkup)
ผูป=วยนอกศัลยกรรมกระดูก
ผูป=วยนอกศัลยกรรม
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2) ญาติ/ผูดูแลผูป=วย
2) มากกว.า 1 ครั้ง
2) หญิง
3) เพศทางเลือก
2) 18-35 ปB
3) 36-50 ปB
5) 70 ปBขึ้นไป
2) ปริญญาตรี
4) ไม.ไดเรียน
2) พนักงาน/เจาหนาที่ของรัฐ
4) เกษตรกร
6) ธุรกิจส.วนตัว
8) อื่น ๆ ระบุ___(เช.น ว.างงาน เป8นตน)
2) สวัสดิการขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
4) สิทธิประกันสังคม
2) รพ.บานแพว 2
4) รพ.บานแพว สาขาหลักหา
2) ผูป=วย Premium
ผูป=วยนอกอายุรกรรม
ผูป=วยนอกศัลยกรรม
คลินิกโรคหัวใจ

โรงพยาบาลบานแพว
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

1.11 เหตุผลที่เลือกมารับ
การรักษา
(เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)

1) โรงพยาบาลมีมาตรฐาน น.าเชื่อถือ
3) เครื่องมือที่ทันสมัยและครบครัน
5) ราคา/ค.าใชจ.ายในการรักษาพยาบาลเหมาะสม
7) ไม.ไดเลือก แต.ถูกส.งตัวมารับการรักษาต.อที่นี่

2) มีแพทย4ที่มีความเชี่ยวชาญ
4) การใหบริการดี และรวดเร็ว
6) สะดวกในการเดินทาง/ใกลบาน
8) อื่นๆ
ระบุ_______________________

ส'วนที่ 2 ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามต'อบริการที่ไดรับ
คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต.อไปนี้ ดวยการทำเครื่องหมาย ในช.องที่ตรงกับระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของท.าน
ตอนที่ 1 ความคาดหวังในบริการดานต.าง ๆ ของโรงพยาบาล
ระดับความคาดหวัง
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) ความคาดหวังดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
5 4 3 2 1
(2) ความคาดหวังดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
5 4 3 2 1
(3) ความคาดหวังดานการใหขอมูลการเจ็บป=วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
5 4 3 2 1
(4) ความคาดหวังดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค.า/ราคา/
5 4 3 2 1
ประโยชน4ทไี่ ดรับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่ท.านมีต.อบริการที่ไดรับจากโรงพยาบาล
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการใหท.านทราบอย.างชัดเจน เขาใจง.าย
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
แพทย4ใหความสำคัญกับการตรวจร.างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคอย.างละเอียด
แพทย4/พยาบาล/เจาหนาที่ ใหการดูแลท.านอย.างเท.าเทียมและไม.เลือกปฏิบัติ
แพทย4/พยาบาล/เจาหนาที่พูดจาสุภาพ

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย ไม'
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ทราบ
2.6
2.7
2.8

ดานการใหขอมูลการเจ็บป=วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
แพทย4/พยาบาลสามารถใหขอมูล/แนะนำวิธีการ/ทางเลือกในการรักษาแก.ท.าน
ไดละเอียดชัดเจน
แพทย4/พยาบาล/เจาหนาที่ เปYดโอกาสใหท.านไดซักถาม และสามารถตอบ
คำถามและขอสงสัยไดชัดเจน
อุปกรณ4ทางการแพทย4และเครื่องมือที่ใชในการรักษามีความทันสมัย
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โรงพยาบาลบานแพว
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

2.9 หองน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
2.10 ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค.า/ราคา/ประโยชน4
ที่ไดรับ
2.11 โรงพยาบาลมีระบบการส.งต.อขอมูลที่ดี (หน.วยงานในและนอก รพ.)
ทำใหท.านไดรับการดูแลอย.างต.อเนื่อง
2.12 ท.านไดรับขอมูลการรักษาที่เป8นประโยชน4จนสามารถกลับไปดูแลตนเอง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลได
2.13 ค.าใชจ.ายในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีความคุมค.าเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.14 หากท.านเจ็บป=วยอีก ท.านจะกลับมาใชบริการที่โรงพยาบาลแห.งนี้อีกหรือไม. ❑ กลับมา ❑ ไม.กลับมา
เพราะ______________________________________________________________________________________
2.15 ท.านจะแนะนำญาติหรือคนรูจัก ใหมาใชบริการที่โรงพยาบาลนีห้ รือไม. ❑ แนะนำ ❑ ไม.แนะนำ
เพราะ______________________________________________________________________________________
ส'วนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่ท.านใหความร.วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการโรงพยาบาลบานแพว
(งานเยี่ยมบาน)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จ

โรงพยาบาลบานแพว

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ (งานเยี่ยมบาน)
วัตถุประสงคในการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
1. เพื่อรับฟงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะจากผูใชบริการโรงพยาบาลบานแพว
2. เพื่อนำขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดมาพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลบานแพว
ดั งนั้ น จึ งใคร.ข อความกรุ ณ าจากท. า น ใหความคิ ด เห็ น /ขอเสนอแนะเพื่ อ ประโยชน4 ใ นการพั ฒ นาการบริก าร โดย
โรงพยาบาลบานแพวไดมอบหมายใหบริษัท ทริส คอร4ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เป8นผูเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ทริส ขอรับรองว+า
ขอมูลที่ท+านตอบในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะหและประมวลผลในภาพรวมเท+านั้น โดยปกป0ดแหล+งที่มาของขอมูลเป1นความลับ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ.งเป8น 3 ส.วน ดังนี้
ส.วนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ส.วนที่ 2 ความพึงพอใจต.อบริการที่ไดรับ
ส.วนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
กรุณาตอบแบบสอบถามออนไลน4ตามลิงค4ที่ส.งมาใหนี้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
สามารถสแกน QR Code
Link --> https://trissurvey.tris-db.com/index.php/735237?newtest=Y&lang=th
เพื่อตอบแบบสอบถาม
ส+วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในช.อง ที่ตรงกับท.าน และ/หรือกรอกขอความลงในช.องว.าง
1.1 สถานะของท.าน
1.2 ประเภทผูป=วย

1.3 เพศ
1.4 อายุ
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.6 อาชีพ

1.7 สิทธิค.ารักษาพยาบาล

1) ผูป=วย
2) ญาติ/ผูดูแลผูป=วย (ขอใหคำตอบแทนผูป=วย)
1) ผูป=วยที่เป8นโรคเรื้อรัง เช.น โรคไต โรคหัวใจ เป8นตน
2) ผูป=วยระยะสุดทายหรือผูป=วยทีต่ องการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หรือผูป=วย
ติดเตียง
1) ชาย
2) หญิง
3) เพศทางเลือก
1) ต่ำกว.า 18 ปL
2) 18-35 ปL
3) 36-50 ปL
4) 51-70 ปL
5) 70 ปLขึ้นไป
1) ต่ำกว.าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว.าปริญญาตรี
4) ไม.ไดเรียน
1) ขาราชการ
2) พนักงาน/เจาหนาที่ของรัฐ
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) เกษตรกร
5) รับจาง
6) ธุรกิจส.วนตัว
7) นักเรียน/นักศึกษา
8) อื่น ๆ ระบุ___(เช.น ว.างงาน เป8นตน)
9) พนักงานเอกชน
1) ชำระเงินเอง
2) สวัสดิการขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
3) สิทธิบัตรทอง 30 บาท
4) สิทธิประกันสังคม
5) อื่น ๆ ระบุ___________
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ส+วนที่ 2 ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีต+อบริการที่ไดรับ
คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต.อไปนี้ ดวยการทำเครื่องหมาย ในช.องที่ตรงกับระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของท.าน
ตอนที่ 1 ความคาดหวังในบริการดานต.าง ๆ ของโรงพยาบาล
ระดับความคาดหวัง
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) ความคาดหวังดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
5 4 3 2 1
(2) ความคาดหวังดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
5 4 3 2 1
(3) ความคาดหวังดานการใหขอมูลการเจ็บป=วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
5 4 3 2 1
(4) ความคาดหวังดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค.า/ราคา/
5 4 3 2 1
ประโยชน4ทไี่ ดรับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในบริการดานต.าง ๆ ของโรงพยาบาล
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
การนัดหมายวันและเวลาในการเขาเยี่ยม (ก.อนเยีย่ ม และหลังเยี่ยม) มีความ
สะดวก เช.น ผ.านโทรศัพท4 มือถือ Line Facebook Messenger เป8นตน
พยาบาลและทีมงานมาเยี่ยมบานตรงตามเวลานัดหมาย ใชระยะเวลารอคอยไม.นาน
ระยะเวลาการเยีย่ มบานมีความเหมาะสม ไม.สั้นหรือนานเกินไป
มีการวางแผนการดูแลพยาบาลไดเหมาะสมตามปญหาสุขภาพของผูป=วย
โดยกำหนดเป^าหมายหรือผลที่ตองการแก.ผูป=วยและครอบครัว
มีการติดตามผลการรักษาและการดูแลสุขภาพในระยะยาวและต.อเนื่อง
ดานการใหบริการของเจาหนาที่หรือบุคลากร
พยาบาลและทีมงานพูดจาสุภาพ ใชภาษาที่เขาใจง.าย
พยาบาลและทีมงานเขาใจความตองการของผูป=วยและครอบครัว ใหการดูแล
ผูป=วยและเขากับครอบครัวผูป=วยไดดี
พยาบาลสนใจและเอาใจใส.ผป=ู วย
พยาบาลมีการตรวจเยีย่ มบานผูป=วยสม่ำเสมอ
พยาบาล ผูช.วยพยาบาล และทีมงานมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการตรวจ
รักษาโรค หรือใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ
ดานการใหขอมูลการเจ็บป=วยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ท.านไดรับคำอธิบายและแนะนำอย.างละเอียดครบถวน เกีย่ วกับโรค วิธีการ
รักษา การปฏิบตั ิตัวและดูแลสุขภาพที่บานเมื่อเจ็บป=วย/ป^องกันการเจ็บป=วย/
ป^องกันภาวะแทรกซอนต.าง ๆ หากปฏิบัติตัวไม.เหมาะสม
มีการเปaดโอกาสใหผูป=วยและครอบครัวมีส.วนร.วมตัดสินใจเลือกการรักษาที่
เหมาะสมกับตัวของผูป=วย
มีการเปaดโอกาสใหท.านสอบถามขอของใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เครื่องพ.นออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่ใชทันสมัย (ตอบเฉพาะท.านทีเ่ คยยืม
เครื่องมือในการรักษาไปใชที่บาน)
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ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ดานผลการใหบริการ/คุณภาพการใหบริการ และความคุมค.า/ราคา/ประโยชน4ที่ไดรับ
2.15 งานบริการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลทำใหผูป=วยและญาติมีความรู ความสามารถ 5 4 3 2 1
และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองหรือผูป=วยที่บานมากขึ้น
5 4 3 2 1
2.16 ค.าใชจ.ายบริการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลมีความคุมค.า เหมาะสม
2.17 หากท.านเจ็บป=วยจะกลับมาใชบริการโรงพยาบาลแห.งนี้อีกหรือไม. ❑ กลับมา ❑ ไม.กลับมา
เพราะ______________________________________________________________________________________
2.18 ท.านจะแนะนำญาติหรือคนรูจัก ใหใชบริการที่โรงพยาบาลนี้หรือไม. ❑ แนะนำ ❑ ไม.แนะนำ
เพราะ______________________________________________________________________________________
ส+วนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่ท.านใหความร.วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 18 หอง 1-4, 4A เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0 2032 3000 โทรสาร 0 2231 3680
www.tris.co.th

