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บทน า 

ที่มาและความส าคัญ:ระบบคิวโรงพยาบาลส าหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OUT PATIENT 
DEPARTMENT)นั้นค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบคิวทั่วไป มีความซับซ้อนและขั้นตอนที่มากกว่า 
แต่ละโรงพยาบาลก็มีล าดับการให้บริการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ปี2552  งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่ง
หว้า ให้บริการ ONE STOP SERVICE  ไม่มีห้องเวชระเบียนและจุดให้บริการบัตรคิวอย่างชัดเจน งาน
ผู้ป่วยนอกพบปัญหาเรื่องระบบคิว เดิมจัดให้บริการคิว 2 แบบคือ คิวปกติส าหรับผู้ป่วยทั่วไป และคิว
ช่องทางด่วนในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เร่งด่วน  ต้องได้รับการดูแล รักษา  พบแพทย์ก่อน และด้วย
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข(2555) ให้บริการช่องทางด่วนผู้สูงวัย 70ปีขึ้นไปไม่ต้องรอคิว ประกอบ
กับโรงพยาบาลมีนโยบายให้คิวช่องทางด่วนส าหรับกลุ่มผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลด้วย จาก
สถานการณ์ดังกล่าว หากไม่มีการจัดวางระบบคิวที่เหมาะสมให้กลุ่มผู้ป่วย ย่อมส่งผลต่อการเกิดข้อ
ร้องเรียน ไม่พึงพอใจในเรื่องการให้บริการได้และพบว่าระบบคิวของผู้มารับบริการในงานผู้ป่วยนอก  
เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วพบว่ามีสาเหตุจาก การคัดกรอง แยกกลุ่มบริการ จัดล าดับการให้บริการตาม
คิวต่างๆ การประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการ  จากสาเหตุดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่ายังไม่มี
ความรู้เฉพาะที่เพียงพอกับการตั้งรับเพ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาในเชิง
ลึกเพ่ือให้ได้ความรู้ที่แน่นหนักและมีหลักฐานทางวิชาการเพียงพอมาใช้ในการพัฒนาระบบคิวของงาน
ผู้ป่วยนอก เพื่อให้งานบริการเหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กรอบแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการที่น ามาใช้:ในการวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ าแนกได้ประเด็นต่างๆประกอบด้วย 

1) การจ าแนกผู้มารับบริการ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. 2556) 

                                                           
1ปริญญาตรี พยาบาลศาตร์บัณฑิต ระดับช านาญการหัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
2ปริญญาตรี พยาบาลศาตร์บัณฑิต ระดับช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคิวท่ีเหมาะสมของงาน
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งหว้า กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่
หน่วยงานผู้ป่วยนอก วิธีการด าเนินงานประกอบด้วยการก าหนดกลุ่มผู้ป่วยคิว
ต่างๆ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มและเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมหรือ
ถอนกลุ่มตัวอย่างออกจากโครงการวิจัย การสร้าง/พัฒนาเครื่องมือ การเก็บข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 

ระบบคิวที่เหมาะสมของงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุ่งหว้า คือผู้ป่วย
อาการหนักเร่งด่วนควรได้รับการดูแลและเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั่วไป 
ส่วนผู้สูงอายุ70 ปีขึ้นไป ควรได้รับการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั่วไป 
และทุกคิวได้รับการเข้ารับการตรวจจากแพทย์ตามล าดับคิวที่ได้รับ ไม่เห็นด้วย
หัวข้อให้ผู้มีอุปการคุณมาเป็นเกณฑ์ให้เข้าคิวตรวจก่อนและควรมีบัตรคิวบัตรเดียว
ไม่ต้องแยกเป็นหลายบัตร   ระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิวของโรงพยาบาล
ทุ่งหว้า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ในกลุ่มผู้ป่วยคิวที่ได้รับ
ต่างกันมีระดับความพึงพอใจในบริการโดยภาพรวมที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ0.05 
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2) กฎระเบียบของแถวคอยหรือคิว (Queue discipline) (สุทธิมา ชานาญเวช , 2553) 
ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้รับบริการมิลเล็ท (Millet.1954 ; วัลภา ชายหาด. 2532) และคาดว่าการ
จัดระบบคิวในกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกที่เหมาะสม จะเพ่ิมความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
มากขึ้น 

กรอบแนวคิดที่ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้ให้ความส าคัญการจัดระเบียบล าดับคิวก่อน- หลังการรับบริการที่หน่วยงานผู้ป่วย
นอก ให้สอดคล้องกับความต้องการ เหมาะสมกับสภาวะ สภาพการเจ็บป่วย ของผู้รับบริการ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับการตอบสนอง มีความพึงพอใจ โดยไม่เกิดผลกระทบ ภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้มารับ
บริการอ่ืน 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 1.คิวที่ได้รับต่างกันมีระดับความพึงพอใจในบริการโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบคิวที่เหมาะสมของ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิวของโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
วิธีการด าเนินงาน 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ท าการศึกษาในกลุ่มผู้มารับ
บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งหว้าช่วงเวลา08.30 น.–12.00 น. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2560 โดยการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) สุ่มคิวล าดับที่ 2 ,4 ,6 ,….กลุ่มผู้ป่วยอาการเร่งด่วน และผู้มีอุปการคุณใช้
การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น(Non–Probability Sampling) การเลือกแบบ
บังเอิญ (Haphazard Sampling)แบ่งกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป , ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป, ผู้มีอุปการคุณ และ
กลุ่มผู้ป่วยช่องทางด่วน สุ่มกลุ่มละ 10 ราย เป็นจ านวน 40 ราย และมีความยินยอมเข้าร่วมวิจัย ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น  (Questionnaires) ดัดแปลงจาก
แบบสอบถามของจันทรา จินดา (2546) ตามแนวคิดของ Davis and Bush 1995ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปให้ผู้ที่มารับบริการงานผู้ป่วยนอกโดยตรง เก็บข้อมูลในวันราชการทุกวัน ตั้งแต่ 
08.30 น. – 12.00 น. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- กรกฎาคม 2560 กลุ่มละ 10 ราย เป็นจ านวน 40 
รายเวลาของการตอบแบบสอบถามจะเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อผู้รับบริการได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่งาน
ผู้ป่วยนอกเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือก่อนกลับบ้าน 
 
 

 

ประเภทผู้ป่วย 
1.ผู้ป่วยทั่วไป 
2.ผู้ป่วยอาการ
เร่งด่วน 
3.ผู้สูงอาย/ุ 
4.ผู้มีอุปการคุณ 

จ าหน่าย 
หน่วย

ให้บริการ 
พบ

แพทย ์
 ล าดับคิว คัดกรอง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการด าเนินงานนี้ สามารถน าเสนอโดยจ าแนกไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และขอ

อภิปรายผลไปพร้อมด้วย ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1.เพ่ือพัฒนาระบบคิวที่เหมาะสมของงานผู้ป่วย

นอก โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ทัศนคติของระบบคิวของ
โรงพยาบาลทุ่งหว้า ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง(ค่าเฉลี่ย X =3.94,SD=0.44 ) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ผู้ป่วยอาการหนักเร่งด่วนควรได้รับการดูแล เข้าพบ
แพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั่วไป ค่าเฉลี่ยคือ (4.87+0.33)รองลงมาท่านเห็นด้วยหรือไม่ผู้สูงอายุ70 ปี
ขึ้นไป ควรได้รับการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั่วไปและท่านได้รับการเข้ารับการตรวจจาก
แพทย์ ตามล าดับคิวที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยคือ (4.65+0.66)และ4.57+0.50)ตามล าดับส่วนระดับความ
คิดเห็นค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้
ก่อน ควรได้รับบริการตามล าดับคิว  ไม่จ าเป็นต้องให้มีอุปการคุณ มาเป็นเกณฑ์ให้เข้าคิวตรวจก่อนมี
ค่าเฉลี่ยคือ(2.57+1.31) รองลงมาคือท่านเห็นด้วยหรือไม่ ควรมีบัตรคิวแบบเดียวไม่ต้องแยกเป็นบัตร
หลายๆประเภท มีค่าเฉลี่ยคือ(3.15+1.45) 

อภิปรายได้ว่า จากการศึกษาระบบคิวที่เหมาะสมของงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล พบว่าระดับทัศนคติของระบบคิวโรงพยาบาลทุ่งหว้า ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมีผู้มารับ
บริการและญาติเห็นด้วยกับการจัดระบบคิว ผู้ป่วยอาการหนักเร่งด่วนควรได้รับการดูแล เข้าพบ
แพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั่วไปเห็นด้วยที่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ควรได้รับการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจ
ก่อนคิวทั่วไป ไม่เห็นด้วยหัวข้อให้ผู้มีอุปการคุณมาเป็นเกณฑ์ให้เข้าคิวตรวจก่อนและควรมีบัตรคิ ว
บัตรเดียวไม่ต้องแยกเป็นหลายบัตร 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2.เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิว
ของโรงพยาบาลทุ่งหว้า พบว่า ระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิวของโรงพยาบาลทุ่งหว้า โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง กลุ่มคิวผู้มีอุปการคุณและผู้ป่วยทั่วไป จะมีความพึง
พอใจสูงที่สุดรองลงมา คือ กลุ่มคิวผู้สูงอายุ และกลุ่มช่องทางด่วนตามล าดับ ผลการทดสอบความ
เท่ากันของความแปรปรวนในกลุ่มผู้ป่วยคิวที่ได้รับต่างกันกับระดับความพึงพอใจในบริการโดย
ภาพรวมที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

อภิปรายได้ว่าจากการศึกษาระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิวของโรงพยาบาลทุ่งหว้า โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง กลุ่มคิวผู้มีอุปการคุณและผู้ป่วยทั่วไป จะมีความพึง
พอใจสูงที่สุดรองลงมา คือ กลุ่มคิวผู้สูงอายุ และกลุ่มช่องทางด่วนตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
โสภณ พึงไชย (2543) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของฝ่ายระเบียน ส านักงาน
เขต กรุงเทพมหานครพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการและสอดคล้องกับวรรณ
วิมล จงจรวยสกุล (2551) พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล
วิทยาลัยราชพฤกษทุกคณะมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล: พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เป็นผู้มารับบริการคิดเป็นร้อยละ 62.5 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย47.4ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เหตุผลการเลือกใช้
บริการ เนื่องจากใกล้บ้านเดินทางสะดวก  ส่วนการพัฒนาระบบคิวที่เหมาะสมของงานผู้ป่วยนอก
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โรงพยาบาลทุ่งหว้า ควรเน้นด้านผู้ป่วยอาการหนักเร่งด่วนควรได้รับการดูแลและเข้าพบแพทย์ในห้อง
ตรวจก่อนคิวทั่วไป ส่วนผู้สูงอายุ70 ปีขึ้นไป ควรได้รับการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั่วไปและ
กลุ่มผู้ป่วยแต่ละคิวได้รับการเข้ารับการตรวจจากแพทย์ตามล าดับคิวที่ได้รับและไม่เห็นด้วยหัวข้อให้ผู้
มีอุปการคุณมาเป็นเกณฑ์ให้เข้าคิวตรวจก่อนและควรมีบัตรคิวบัตรเดียวไม่ต้องแยกเป็นหลายบัตร 

ระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิวของโรงพยาบาลทุ่งหว้า โดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับสูงในกลุ่มผู้ป่วยคิวที่ได้รับต่างกันมีระดับความพึงพอใจในบริการโดยภาพรวมที่
แตกต่างกันทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ: ควรมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบบัตรคิวเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอยู่เป็นประจ า 
รวมทั้งให้ครอบคลุมการประเมินให้ครบในทุกด้านของการให้บริการ และควรน าระบบบัตรคิว
อัตโนมัติมาใช้พัฒนาระบบบัตรคิวที่ใช้อยู่ เพ่ือให้มีความทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการได ้
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