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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ โดยใชสุ้นทรียสาธก 
กรณีศึกษา ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อทราบถึง
ประสบการณ์เชิงบวกของผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และเพื่อหาแนวทาง
ในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย  โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา คือ ผูรั้บบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ  านวน 30 คน และ
บุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ  านวน 19 คน รวมเป็น 49 คน วิธีการศึกษามี
ขั้นตอนตามวงจรสุนทรียสาธก เร่ิมตั้งแต่ การค้นพบ (Discovery) การสร้างฝัน (Dream) การ
วางแผน (Design) และการท าใหเ้ป็นจริง (Destiny)โดยประยกุตใ์ชร่้วมกบัหลกัการวิเคราะห์สออ่าร์ 
(SOAR analysis) และส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (Service marketing mix)  

ผลการศึกษาพบว่า คน้พบประสบการณ์เชิงบวกทั้งหมด 42 ประสบการณ์ น ามาวิเคราะห์
พบปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 7 ปัจจยั และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 5 ปัจจยั จากนั้นจ  าแนกปัจจยัท่ีเป็น 
จุดร่วม และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นโดยใชส่้วนประสมทางการตลาด แลว้น ามาวางแผนหาแนวทาง
ในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ ผลจากการวางแผนไดแ้นวทางออกมาทั้งหมด 7 
โครงการ ดงัน้ี 1. โครงการทนัตกรรม โกสุมพิสัย บริการดว้ยหัวใจ 2. โครงการรู้อะไรไม่สู้ รู้จกั
โรค 3.โครงการเตียงไหนๆ ก็ท าฟันได ้4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5. โครงการทีจิฟ 6. โครงการ
วนัสตอปเซอร์วิช และ 7. โครงการเฟริสท์อิมเพรสชัน่ ซ่ึงได้เร่ิมด าเนินโครงการไปแลว้ทั้ง 7 
โครงการ แต่มีบางกิจกรรมยงัไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากติดระเบียบของทางราชการ จึงไดจ้ดัท า
แผนเตรียมเสนอต่อฝ่ายบริหารพิจารณาในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The study of applying appreciative inquiry to create positive customers experience: the 
case study of dental department, Kosumpisai Hospital. The objectives of this research are 
realizing and finding the approaches to create positive experience of dental department’s clients at 
Kosumpisai Hospital by applying appreciative inquiry. 49 participants including 19 dental health 

care providers and 30 clients were interviewed. This study was followed to the stages of 
appreciative inquiry’ cycle, which consist of Discovery, Dream, Design and Destiny, apply to 
SOAR Analysis and Service marketing mix. 

The result indicates 42 positive experiences which were analyzed and found that there 
are seven convergence factors and five divergence factors. All factors, which used to find the 
approaches to create positive experience, were applied to Service marketing mix for planning and 
creating seven projects which are; 1. Service mind of Kosumpisai’s dental department, 2. Best to 
know dental disease, 3. Wherever dental units, 4. Sharing positive experiences, 5. TGIF: Thanks 
god is Friday, 6. One Stop Service, and 7. First impression. Four projects were already started but 
other projects cannot start because of government regulation. Therefore, the researcher will offer 
and submit these plans to Kosumpisai Hospital’ officer for considering in annual budget in 2017. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.ภิญโญ รัตนาพนัธุ ์
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ ท่ีไดส้นับสนุน ช้ีแนะแนวทาง ให้ค  าแนะน าปรึกษาและแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง ขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาอิสระคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูรั้บบริการท่ีให้สัมภาษณ์
และบุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัยทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ี และให้ความร่วมมือในการพฒันาองค์กร ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี
วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการประสานงาน 

สุดท้ายน้ีขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนๆพ่ีๆทุกคนท่ีคอยสนับสนุน
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ  

 
 

      พณันิดา มูลศรีแกว้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
       โรงพยาบาลของรัฐท่ีข้ึนตรงกบักระทรวงสาธารณสุข มีหน้าท่ีดูแลสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ให้บริการทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สภาพ ดว้ยภาระงานท่ีมีมากข้ึนเพราะตอ้งดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมให้ครบทุกดา้น แต่โรงพยาบาล
ของรัฐนั้นมีทรัพยากรท่ีจ  ากดัในหลายๆเร่ือง เช่น ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ท่ี
ช่วยอ  านวยความสะดวกในการดูแลผูป่้วย เป็นตน้ ท าใหใ้นบางคร้ังโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูป่้วยได ้และผูป่้วยในปัจจุบนัน้ีมองแพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล 
และเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลในลกัษณะของผูใ้หบ้ริการไม่ใช่ผูใ้หค้วามช่วยเหลือ และมองตวัผูป่้วย
เองเป็นผูรั้บบริการไม่ใช่ผูข้อรับความช่วยเหลือเหมือนในอดีต และเมื่อบุคลากรของโรงพยาบาล
ของรัฐใหบ้ริการท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยได ้จึงท าใหเ้กิดการฟ้องร้องข้ึน 
 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่น การฟ้องร้องแพททยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขมีสถิติการฟ้องร้อง
ท่ีมากข้ึน เห็นไดจ้ากบทความเร่ืองหมอกบัความเส่ียงในชีวิต สถิติการฟ้องร้องในปี 2557 ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 การฟ้องร้องมีมากถึงร้อยละ 28 ของแพทยท์ั้งประเทศท่ีสังกดักระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงเป็นการฟ้องมีทั้งในคดีแพ่งและอาญา โดยส่วนใหญ่ถูกฟ้องในคดีแพ่ง มากท่ีสุดเป็น
คดีเก่ียวกบัคดีผูบ้ริโภค โดยมีมากถึงร้อยละ 43.8 ของคดีแพ่ง ท่ีแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขถูก
ฟ้องร้องทั้งหมด (อ  านาจ กุลานันท์, 2557) นอกจากน้ีทนัตแพทยเ์อง การถูกฟ้องร้องมีแนวโน้ม
สูงข้ึนเช่นกนั เห็นไดจ้ากบทความเร่ืองเราเรียนรู้อะไรจากคดีฟ้องทนัตแพทย ์ในช่วงระหว่างปี 
2539 – 2550 มีทนัตแพทยท่ี์ถูกฟ้องร้องจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของทนัตแพทยท์ั้งหมด 
ซ่ึงมีแนวโน้มจะสูงมากข้ึน โดยเร่ืองท่ีถูกฟ้องร้องมากท่ีสุดคือ การรักษาท่ีไม่ได้มาตรฐาน  
(ไพศาล กงัวลกิจ, 2551)  ดงันั้น เพ่ือไม่ใหปั้ญหาฟ้องร้องเกิดข้ึน ทางสถานพยาบาล คลินิกเอกชน
ต่างๆ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐเองนั้น จึงควรมีการบริหารความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการฟ้องร้องไวใ้หพ้ร้อม 
 ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เป็นคลินิกทันตกรรมท่ีมีเตียงท าฟันพร้อม
ใหบ้ริการจ านวน 7 เตียง บุคลากรประกอบดว้ย ทนัตแพทยจ์  านวน 12 คน (ลาศึกษาต่อ 4 คน) ทนั
ตาภิบาลจ านวน 6 คน และผูช่้วยทนัตแพทยจ์  านวน 8 คน มีผูเ้ขา้รับบริการเฉล่ียวนัละ 60 คน โดยมี
การแบ่งหนา้ท่ีทั้งในส่วนของการให้การรักษาทัว่ไปและเฉพาะทาง การส่งเสริม ป้องกนัสุขภาพ
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ช่องปาก และการออกเวียนไปใหบ้ริการตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในความรับผิดชอบ 
ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่าฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัยเป็นคลินิกทนัตกรรมท่ีมีความพร้อม
ในการใหบ้ริการประชาชน โดยมีบุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ มาตรฐานการบริการผ่าน
ระบบรับประกนัคุณภาพ (HA)  และถึงแมว้่าฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มีความพร้อม
ในการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัไม่เคยถูกร้องเรียนจากผูรั้บบริการ  ทางฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุม
พิสยัควรจะมีการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการฟ้องร้อง โดยการสร้างประสบการณ์เชิงบวก
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและประสบการณ์ของผูรั้บบริการท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกัน  
และเม่ือผูรั้บบริการมีประสบการณ์เชิงบวกท่ีมากข้ึน การร้องเรียนหรือการฟ้องร้องจะไม่เกิดข้ึน 
 วิธีการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกนั้นสามารถใชไ้ดห้ลายวิธี และการใชสุ้นทรียสาธกเป็นอีก
หน่ึงวิธีท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชค้น้หาประสบการณ์เชิงบวกได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถท าไดง่้าย
เพียงใชค้  าถามถึงประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดเละยงัเป็นวิธีท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงน าสุนทรียสาธกมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวก
ของผูรั้บบริการท่ีเคยรับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั แลว้น าไปก าหนดแนวทาง
ในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผูรั้บบริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจมาก
ยิง่ข้ึน ลดความเส่ียงในการถูกร้องเรียนลงได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อทราบถึงประสบการณ์เชิงบวกของผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุม
พิสยั จากการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธก 
 2.2 เพื่อหาแนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผูรั้บบริการ  ฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
3.1 ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา 
      การศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา ดงัน้ี 

   - ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีอายรุะหว่าง 18 – 70 ปี โดยเขา้รับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 จ านวน 30 คน 

   - บุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั จ  านวน 19 คน 
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 3.2 ขอบเขตการวิเคราะห์ ก  าหนดเวลา และสถานท่ีท าการศึกษา โดยใช้ 5W1H มี
รายละเอียดดงัน้ี 

- อะไร (What) ค้นหาประสบการณ์ด้านบวกของผูเ้ข้ารับบริการ ท่ีฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โดยใชป้ระยุกต์ใชสุ้นทรียสาธกในการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร  และหา
แนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผูรั้บบริการท่ีฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาล  
โกสุมพิสยั โดยใชก้ารวิเคราะห์สออ่าร์ 
 - เมื่อไหร่ (When) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2559 จดักิจกรรมการวิเคราะห์สออ่าร์เพื่อหาแนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงบวก
ให้กบัผูรั้บบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จากนั้น
ด าเนินกิจกรรมท่ีไดจ้ากแนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กบัผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 
 - ใคร (Who) ผูศ้ึกษาเป็นผูเ้ก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารับบริการ ฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั จ  านวน 30 คน ด าเนินการกิจกรรมการวิเคราะห์สออ่าร์และกิจกรรมแนว
ทางการสร้างประสบการณ์เชิงบวกท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สออ่าร์ร่วมกบับุคลากร  ฝ่ายทนัตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั จ  านวน 19 คน 
 - กลุ่มเป้าหมาย (Whom)  ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี  
    1. ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 70 ปี โดยเขา้รับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 จ านวน 30 คน 
   2. บุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั จ  านวน 19 คน 
 - ท่ีไหน (Where) ท าการสมัภาษณ์ ณ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 - อย่างไร (How) ด าเนินกระบวนการตามแนวคิดสุนทรียสาธกและ การวิเคราะห์สออ่าร์ 
(SOAR Analysis) 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 4.1 องคก์ร หมายถึง ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 4.2 ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูท่ี้เขา้รับบริการท่ี ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 4.3 บุคลากร หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการในฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากศึกษา 
       5.1 ไดท้ราบถึงประสบการณ์ดา้นบวกของผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
จากการประยกุตใ์ชสุ้นธรียสาธก 
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      5.2 ได้แนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผูรั้บบริการท่ี ฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
       5.3 องคก์รสามารถบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการถูกร้องเรียนได ้
       5.4 บุคลากรในองค์ได้ท ากิจกรรมร่วมกนั เป็นการเสริมสร้างความสามคัคีของบุคลากรใน          
องคก์ร 
 

 

 



บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการศึกษา 

 
 

1. ผู้เข้าร่วมการศึกษา 
      การศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา ดงัน้ี 
   - ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 70 ปี โดยเขา้รับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 จ านวน 30 คน 
   - บุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั จ  านวน 19 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
       เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้ในการค้นหา
ประสบการณ์เชิงบวกของผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
วิเคราะห์คน้หาแนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกใหก้บัผูรั้บบริการ 
 
 3. วธิีเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูศ้ึกษาไดก้ารสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 70 ปี โดย
เขา้รับบริการท่ีฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 
จ านวน 30 คน โดยเลือกจากการสุ่ม และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างท่ีไดเ้ตรียมการไวล่้วงหนา้ 
  3.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนังสือ สืบคน้จากอินเทอร์เน็ต ส่ิงพิมพ์
ทางวิชาการและงานวิจยัต่างๆ 
 
 4. ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา การวเิคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 
       การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธก ซ่ึงมีกระบวนการในการด าเนินการ
ศึกษาดงัน้ี 
   4.1. การค้นพบ (Discovery)  

 การคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูเ้ขา้รับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
เคยไดรั้บ โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ โดยใชค้  าถามเชิงบวก ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมท่ีถูกสัมภาษณ์
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มีทั้งส้ิน จ  านวน 30 คน ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการทางทนัตกรรมท่ีมอีายรุะหว่าง 18-70 ปี จ  านวน 30 คน ซ่ึง
ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นค าถามแบบมีโครงสร้าง  
 ค าถามท่ีใชส้มัภาษณ์ผูรั้บบริการฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั มีดงัน้ี 
  1. จากประสบการณ์ท่ีคุณเคยไดรั้บบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
ประสบการณ์ใดท่ีคุณประทบัใจมากท่ีสุด เหตุการณ์นั้นเป็นอยา่งไร 
  2. มีคลินิกทันตกรรมอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีท่านเคยเขา้รับบริการแลว้ท าให้ท่านรู้สึก
ประทบัใจท่ีสุดหรือไม่ เหตุการณ์ท่ีท าใหคุ้ณประทบัใจนั้นเป็นอยา่งไร 
 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็น
จุดโดดเด่น แลว้ท าการจ าแนกโดยใชส่้วนผสมทางการตลาด (Service marketing mix, 7P’s) เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์สออ่าร์ ซ่ึงจะน าไปคน้หาแนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิง
บวกต่อผูรั้บบริการในขั้นตอนต่อไป 
 4.2 การสร้างฝัน (Dream)  

จดัประชุมบุคลากร โดยเร่ิมจากการละลายพฤติกรรมดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตวัเองและ
เขา้ใจผูอ่ื้นแบ่งกลุ่มบุคลากรโดยการใชแ้นวคิดผูน้  าส่ีทิศ จากนั้นทุกกลุ่มระดมความคิดก าหนด
วิสยัทศัน์ขององคก์รร่วมกนั ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความคิด ภายใตค้  าถามท่ีว่า “อีก 5 ปีขา้งหนา้ อยาก
ใหร้ะบบบริการของฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั เป็นอย่างไร” สรุปความคิดเป็นสามค า
สั้นๆ ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอ แลว้สรุปความคิดรวบยอดออกมาเป็นวิสยัทศัน์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 4.3 การออกแบบ (Design) 
 คืนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูรั้บบริการใหบุ้คลากรในฝ่ายทนัตกรรมไดท้ราบ จากนั้น
จดักิจกรรมการวิเคราะห์สออ่าร์ร่วมกบัการระดมสมองโดยการแบ่งกลุ่มโดยใชแ้นวคิดผูน้  าส่ีทิศ 
และให้บุคลากรทุกคนไดร่้วมกนัเสนอความคิดเห็น ออกแบบกิจกรรมหรือโครงการให้สามารถ
บรรลุวิสยัทศัน์ตามท่ีไดว้าดฝันไว ้ 
  4.4 การท าให้เป็นจริง (Destiny) 
  น ากิจกรรมหรือโครงการท่ีได้จากการออกแบบมาวิเคราะห์ร่วมกัน ว่ากิจกรรมหรือ
โครงการไหนท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมไดท้นัที ใหเ้ร่ิมด าเนินกิจกรรมหรือโครงการภายใน 10 วนั 
และใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพททริกประเมิน เมื่อด าเนินกิจกรรมหรือโครงการครบ 1 เดือน 
หากประเมินแลว้พบว่าไดผ้ลดีใหข้ยายผลโดยด าเนินโครงการและติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็น 10 
เดือน แต่ถา้กิจกกรมหรือโครงการไม่ประสบผลส าเร็จ ให้ช่วยกันระดมความคิดหาแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการหรือคน้หาแนวทางใหม่ๆในการด าเนินการ นอกจากน้ีหากกิจกรรมหรือ
โครงการใดท่ียงัไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน 10 วนั ใหด้  าเนินกิจกรรมหรือโครงการดงักล่าวให้
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ไดภ้ายในระยะเวลา 10 เดือน ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry แลว้ท าการประเมินผล
โดยใชก้ารประเมินของเคิร์กแพทริคเช่นเดียวกนั  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 
 จากการศึกษาการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่
ผูรั้บบริการ กรณีศึกษา ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั คร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาประสบการณ์ท่ี
ดีท่ีสุดของผูรั้บบริการท่ี ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
จากผูรั้บบริการทางทนัตกรรมท่ีมีอายรุะหว่าง 18-70 ปี จ  านวน 30 คน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 
 1. การค้นพบ (Discovery) มีดงัน้ี 
   1.1 ผลการค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ รับบริการที่ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาล
โกสุมพสัิย 
  จากผลการสมัภาษณ์จากผูรั้บบริการทางทนัตกรรมท่ีมีอายรุะหว่าง 18-70 ปี จ  านวน 30 คน 
สามารถเรียงล  าดับตามจ านวนประสบการณ์ท่ีค้นพบจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด โดย
ประสบการณ์ท่ีพบมากท่ีสุด หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั (ถอนฟันนุ่มนวล) จ  านวน 10 คร้ัง รองลงมา
คือ หมอพูดเพราะ จ  านวน 8 คร้ัง หมอชวนคุยและพูดให้ก  าลงัใจ ท าให้ไม่เกร็ง   จ  านวน 6 คร้ัง 
หมออธิบายเขา้ใจดีใหค้  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย จ  านวน 4 คร้ัง รอคิวไม่นาน จ  านวน 3 คร้ัง 
หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้จ  านวน 2 คร้ัง หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว)จ  านวน 2 คร้ัง มี
ช่องทางใหรั้บบริการเยอะ (มีเตียงท าฟันหลายเตียง) จ  านวน 2 คร้ัง หมอรักษาแลว้ดีข้ึน จ  านวน 1 
คร้ัง ทีมแพทยมี์จ  านวนเยอะ ท าใหไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน จ  านวน 1 คร้ัง มีอุปกรณ์ครบ จ  านวน 1 คร้ัง มี
รางวลัให้เด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ จ  านวน 1 คร้ัง และมีการให้ค  าแนะน าในการรักษาอย่างอ่ืน
เพ่ิมเติม จ  านวน 1 คร้ัง (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดของผูรั้บบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาล 
โกสุมพิสยั 
 

ประสบการณ์ จ านวน (คร้ัง) 
1. หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั มือเบา (ถอนฟัน
นุ่มนวล) 

10 

2. หมอพูดเพราะ 8 
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 ตารางที่ 3 ผลการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดของผูรั้บบริการท่ี ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาล
โกสุมพิสยั (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ จ านวน (คร้ัง) 
3. หมอชวนคุยและพูดใหก้  าลงัใจ ท าใหไ้ม่เกร็ง 6 
4. หมออธิบายเขา้ใจดีให้ค  าแนะน าในการรักษา
ดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย 

4 

5. รอคิวไม่นาน  3 
6. หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้ 2 
7. หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว) 2 
8. มีช่องทางให้รับบริการเยอะ (มีเตียงท าฟัน
หลายเตียง) 

2 

9. หมอรักษาแลว้ดีข้ึน 1 
10. ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ 1 
11. มีอุปกรณ์ครบ 1 
12. มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ 1 
13. มีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืน
เพ่ิมเติม 

1 

จ านวนประสบการณ์ทั้งหมด 42 
 
  1.2 ผลการน าประสบการณ์เชิงบวกที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
จุดร่วมและปัจจยัที่เป็นจุดโดดเด่น ไดด้งัน้ี 
   1.2.1 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ไดแ้ก่  
    - หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั (ถอนฟันนุ่มนวล) 
      - หมอพูดเพราะ 
    - หมอชวนคุยและพูดใหก้  าลงัใจ ท าใหไ้ม่เกร็ง 
     - หมออธิบายเขา้ใจดีใหค้  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
    - รอคิวไม่นาน 
    - หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้
    - หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว) 
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    - มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ (มีเตียงท าฟันหลายเตียง) 
   1.2.2 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ไดแ้ก่ 
    - หมอรักษาแลว้ดีข้ึน 
     - ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ ท าใหไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน 
    - มีอุปกรณ์ครบ 
    - มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ 
   - มีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
       1.3 ผลการวเิคาระห์ปัจจยัที่เป็นจุดร่วมและปัจจัยที่เป็นจุดโดนเด่นของประสบการณ์เชิงบวก
ของผู้รับบริการที่ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพสัิย โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด  
 ผลการคน้พบมีดงัต่อไปน้ี 
   1.3.1 ด้านผลติภัณฑ์บริการ (The service product) คน้พบประสบการณ์ ดงัน้ี 

  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ไดแ้ก่ 
- หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั (ถอนฟันนุ่มนวล)  

  - หมอพูดเพราะ  
   - หมอชวนคุยและพูดใหก้  าลงัใจ ท าใหไ้ม่เกร็ง 
   - หมออธิบายเขา้ใจดีใหค้  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย  
   - หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้ 
  ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 

- มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ  
- มีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 

 1.3.2 ด้านราคา (Pricing the service) ไม่พบประสบการณ์ เน่ืองจากฝ่ายทนัตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั เป็นหน่วยงานของรัฐ การก าหนดราคาข้ึนกบักรมบญัชีกลางเป็นหลกั 
  1.3.3 ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) คน้พบประสบการณ์ ดงัน้ี 
    ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 

- มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ (มีเตียงท าฟันหลายเตียง) 
  ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 

ไม่มี 
 1.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ไม่พบประสบการณ์ดา้นน้ี 
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  1.3.5 ด้านบุคคล (People) คน้พบประสบการณ์ ดงัน้ี 
  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม  

   - หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว)  
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
   - หมอรักษาแลว้ดีข้ึน  

    - ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ  
  1.3.6 ด้านกระบวนการ (Process) คน้พบประสบการณ์ ดงัน้ี 
  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
   - รอคิวไมน่าน มาถึงไดท้ าเลย   

ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
    ไม่มี 
  1.3.7 ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) คน้พบประสบการณ์ ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
   ไม่มี 
  ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 

- มีอุปกรณ์ครบ  
 สามารถสรุปปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจัยท่ีเป็นจุดโดดเด่นตามการจ าแนกโดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดไดต้ามตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นตามการจ าแนกโดยใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัที่เป็นจุดร่วม ปัจจยัที่เป็นจุดโดดเด่น 
ด้านผลติภัณฑ์บริการ  
(The service product)  

- หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั 
(ถอนฟันนุ่มนวล)  
- หมออธิบายเขา้ใจดีให้
ค  าแนะน ารักษาดี ชดัเจน
เขา้ใจง่าย  
- หมอพูดเพราะ 

- มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟัน
เสร็จ 
- มีการใหค้  าแนะน าในการ
รักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 4  สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นตามการจ าแนกโดยใชส่้วนประสม
ทางการตลาด (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัที่เป็นจุดร่วม ปัจจยัที่เป็นจุดโดดเด่น 
 - หมอชวนคุยและพูดให้

ก  าลงัใจ ท าใหไ้ม่เกร็ง  
- หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้

 

ด้านราคา (Pricing the service) ไม่พบประสบการณ์ดา้นน้ี 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 (Place)  

- มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ 
(มีเตียงท าฟันหลายเตียง) 

ไม่มี 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ไม่พบประสบการณ์ดา้นน้ี 

ด้านบุคคล 
 (People)  

- หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่
นาน (ท าเร็ว) 

- หมอรักษาแลว้ดีข้ึน 
- ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ ท า
ใหไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน 

ด้านกระบวนการ (Process) - รอคิวไมน่าน มาถึงไดท้ าเลย ไม่มี 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 (Physical evidence) 

ไม่มี - มีอุปกรณ์ครบ 

 
       2. การสร้างฝัน (Dream) 
         ผลการก าหนดวิสัยทัศน์องค์กร โดยการระดมความคิดผ่านการแบ่งกลุ่มโดยใช้
แนวคดิผู้น า 4 ทิศ  
       2.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม การเรียนรู้ตวัเองและเข้าใจผูอ่ื้น โดยใช้
แนวคิดผูน้  า 4 ทิศ ในการด าเนินกิจกรรรมพบว่าบุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ท่ี
ร่วมกิจกกรรมทั้ง 19 คน สามารถแบ่งเป็นผูน้  า 4 ทิศ ไดด้งัน้ี 
      - ทิศเหนือ (กระทิง) จ  านวน 3 คน 
      - ทิศตะวนัตก (หม)ี จ านวน 6 คน 
     - ทิศตะวนัออก (อินทรี) จ  านวน 0 คน 
      - ทิศใต ้(หนู) จ านวน 10 คน 
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     2.2 กิจกรรมสร้างฝันร่วมก าหนดวิสัยทศัน์องค์กรร่วมกนั ภายหลงัจาก
ระดมความคิดของแต่ละกลุ่มแลว้ ไดว้ิสยัทศัน์ของแต่ละกลุ่มท่ีสรุปออกเป็น 3 ค า (ภาพท่ี 3) 
 
กระทิง                     อนิทรี 
   บริการดว้ยใจ 
   ปลอดภยั 
   ใส่ใจคุณภาพ 
หม ี            หนู 
   ท างานเป็นทีม    บริการใหเ้ป็นเสิศ 
   รู้จกัหนา้ท่ี    เป็นท่ีพึงพอใจ 
   ดูแลองคร์วม    มีความสามคัคีในองคก์ร 
 

ภาพที่ 3  แผนผงัผลสรุปวิสยัทศัน์ 3 ค าของกลุ่มผูน้  าทั้ง 3 ทิศ 
  
 ซ่ึงสรุปออกมาเป็นวิสยัทศัน์ขององคก์ร ไดด้งัน้ี 
  “ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ท างานเป็นทีม ดูแลผู้ ป่วยแบบองค์รวม มุ่งสู่
บริการที่เป็นเลศิภายในปี พ.ศ. 2564” 
 
  3. การออกแบบ (Design) และ การท าให้เป็นจริง (Destiny) 
   3.1 ผลการวิเคราะห์สออ่าร์ เพ่ือค้นหาแนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อ
ผู้รับบริการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   3.1.1 จุดแข็ง  ได้จากผลการวิเคราะห์หาจุดร่วมประสบการณ์เชิงบวกของ
ผูรั้บบริการโดยใชส่้วนประสมทางการตลาด ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    - ด้านผลิตภัณฑ์บริการ คือ การรักษาท่ีนุ่มนวลไม่น่ากลัว การให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัโรคและการรักษาแก่ผูรั้บบริการท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย การใหร้างวลัแก่ผูรั้บบริการท่ี
เป็นเด็ก  
     - ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย คือ การมีช่องทางใหบ้ริการหรือเตียงท าฟัน
มีจ  านวนมาก 
     - ดา้นบุคคล คือ การมีหัวใจบริการ (Service mind) เช่น การใส่ใจ จดจ า
ผูรั้บบริการ การพูดเพราะ การชวนคุย พูดใหก้  าลงัใจ เป็นตน้ ความเช่ียวชาญของผูใ้หก้ารรักษา เช่น 
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การรักษาแลว้ผู รั้บบริการหายจากอาการเจ็บป่วย หรือการใช้เวลาท าไม่นาน เป็นต้น จ  านวน
บุคลากรท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
    - ดา้นกระบวนการ คือ มีระบบเป็นขั้นตอนดีไม่ยุง่ยากการรักษาเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว 
    - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ การมีอุปกรณ์ครบสามารถให้บริการใน
งานท่ีเฉพาะไดม้ากยิง่ข้ึน  
   โดยไดท้ าการคืนขอ้มูลให้กบับุคลากรฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัยได้
รับทราบ และเพื่อใชข้อ้มูลในการหาโอกาสต่อไป 
  3.1.2 โอกาส หลงัจากบุคลากร ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัทราบจุดแขง็
ขององคก์รแลว้ ไดร่้วมกนัคน้หาโอกาสจากจุดแข็ง ไดด้งัน้ี 
    - ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ คือ โอกาสในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  โอกาสท่ี
ผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์จากการนัง่รอก่อนเขา้รับบริการ 
    - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ โอกาสท่ีผูรั้บบริการสามารถเข้าถึง
บริการไดม้ากข้ึน 
   - ดา้นบุคคล คือ โอกาสในการสร้างความประทับใจให้กบัผูรั้บบริการ 
และโอกาสในการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม 
   - ด้านกระบวนการ คือ โอกาสท่ีจะเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผูรั้บ 
บริการ  
   - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ โอกาสในการสร้างความประทบัใจแรก
พบ 
   3.1.3 แรงบันดาลใจ จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส ท าให้บุคลากร ฝ่าย 
ทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั มีแรงบนัดาลใจดงัน้ี 
   - แรงบนัดาลใจในการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม 
    - แรงบนัดาลใจในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 
   - แรงบนัดาลใจในการมุ่งสู่การบริการท่ีเป็นเลิศ 
   3.1.4 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  หลงัจากบุคลากรฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาล 
โกสุมพิสัย ไดท้ าการระดมความคิดกนัแลว้ จึงไดแ้นวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อ
ผูรั้บบริการ โดยแบ่งตามส่วนประสมทางการตลาดได ้7 โครงการ ดงัน้ี 
     - ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ไดแ้ก่ โครงการทันตะโกสุม บริการด้วยหัวใจ 
และโครงการรู้อะไรไม่สู ้รู้จกัโรค 
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     - ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ไดแ้ก่ โครงการเตียงไหนๆ ก็ท าฟันได  ้
     - ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการทีจิฟ (TGIF: 
Thanks god is Friday)  
     - ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ โครงการวนัสตอปเซอร์วิช (One stop service) 
     - ด้านลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ โครงการเฟริสอิมเพรสท์ชั่น (First 
impression)  
    ซ่ึงสามารถสรุปโครงการแนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อ
ผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5  โครงการแนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ ฝ่ายทันตกรรม  
       โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 
ส่วนประสมทางการตลาด โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 1.โครงการทันตะโกสุม บริการ
ดว้ยหวัใจ 
2. โครงการรู้อะไรไม่สู ้รู้จกัโรค 

1.ทพญ.พณันิดา มูลศรีแกว้ 
 
2. ทพ.อานนท ์อคัรปทุม 

ดา้นการจดัจ  าหน่าย 3.โครงการเตียงไหนๆ ก็ท าฟันได ้ 3.ทพ.อานนท ์อคัรปทุม 
ดา้นบุคคล 4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. โครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks 
god is Friday) 

4. ทพญ.พณันิดา มูลศรีแกว้ 
5. ทพญ.เนตรนภา สาแรก 
 

ดา้นกระบวนการ 6. โครงการวนัสตอปเซอร์วิช 
(One stop service) 

6.ทพญ.พณันิดา มูลศรีแกว้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 7. โครงการเฟริสทอิ์มเพรสชัน่ 
(First impression) 

7.ทพ.อานนท ์อคัรปทุม 

  
 ซ่ึงรายละเอียดของโครงการมีดงัต่อไปน้ี 
  - ด้านผลติภัณฑ์บริการ 
  1. โครงการทันตกรรม โกสุมพสัิย ให้บริการด้วยหัวใจ  
    1.1 การคน้พบ (Discovery) จากการคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ไดแ้ก่ การ
พูดจาไพเราะ การชวนผูรั้บบริการคุยและพูดให้ก  าลงัใจ การใส่ใจ จดจ าคนไขไ้ด ้อีกทั้งยงัคน้พบ
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จากการระดมความคิดคน้หาวิสยัทศัน์ขององคก์ร พบว่ามีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม คือ การบริการให้เป็น
เลิศ 
   1.2 การสร้างฝัน (Dream) บุคลากรมีความสุขท่ีไดใ้ห้บริการ โดยกล่าว
ทกัทายสวสัดี พร้อมแจกรอยยิ้ม พูดจากไพเราะ ใส่ใจดูแลผูป่้วยดุจญาติมิตร และกล่าวขอบคุณ
หลงัจากใหบ้ริการ 
    1.3 การออกแบบ (Design)  
    - ประกาศเป็นนโยบายว่าฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
เป็นองคก์รท่ีบริการดว้ยหวัใจ 
     - จัดท าสต๊ิกเกอร์ค  าว่า “ทันตกรรม โกสุมพิสัย ให้บริการด้วย
หวัใจ” เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรตระหนกัถึงนโยบาย 
     - จดัประชุมเพื่อท าขอ้ตกลงภายในองค์กรว่า บุคลากรทุกคนจะ
กล่าวทกัทายดว้ยชุดค าพูด “สวสัดี ครับ/ค่ะทนัตกรรม โกสุมพิสัย ยินดีให้บริการครับ/ค่ะ” และ
กล่าว “ขอบคุณท่ีมาใชบ้ริการครับ/ค่ะ รักษาสุขภาพดว้ยนะคะ” ภายหลงัจากให้บริการเรียบร้อย
แลว้ โดยในระหว่างให้บริการให้พูดจากับผูรั้บบริการดว้ยความไพเราะ และให้บริการเสมือน
ผูรั้บบริการเป็นญาติเรา  
     - จดัหาท ารูปภาพบุคลากรท่ีใบหนา้มีรอยยิม้หรือหวัเราะ ติดตาม
จุดบริการต่างๆ เช่น จุดซักประวติัผูป่้วย แผ่นกั้นเตียงท าฟัน เป็นตน้ เพราะเม่ือบุคลากรเห็นรูป
ดงักล่าวจะเกิดปฏิกริยาเลียนแบบซ่ึงก็คือการยิ้มหรือหัวเราะออกมา หรือขณะท่ีบุคลากรก าลงั
เครียดๆกบัการท าหตัถการท่ียากๆ หากไดเ้ห็นรูปภาพจะท าใหค้ลายเครียดสามารถยิม้ออกมาได ้
    - จดัหาสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจและจดัท าท่ีติดสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจไวใ้ต้
บอร์ดแนะน าบุคลากร โดยบุคลากรคนใดไดรั้บหัวใจมากท่ีสุดในแต่ละเดือนจะไดเ้ป็นบุคลากร
ดีเด่น แลว้ติดประกาศบริเวณบอร์ดขา้งประตูทางเขา้หอ้งท าฟัน เพ่ือใหบุ้คลากรเกิดความภาคภูมิใจ
และเป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรตั้งใจให้บริการดว้ยหัวใจ อีกทั้งผูบ้ริหารยงัสามารถน าขอ้มูลน้ีไป
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนไดอี้กดว้ย 
     - ประชาสมัพนัธ์ให้ผูรั้บบริการทราบถึงกิจกรรมบุคลากรดีเด่น 
และขอความร่วมมือใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    1.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny) 
   ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
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    -  จดัประชุมเพื่อประกาศนโยบายฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาล
โกสุมพิสยัเป็นองคก์รท่ีบริการดว้ยหวัใจและท าขอ้ตกลงภายในองค์กรในการเร่ิมใชชุ้ดค าพูดการ
กล่าวทกัทายและขอบคุณผูรั้บบริการ การพูดจาไพเราะ และการใหบ้ริการดุจญาติมิตร 
    - ถ่ายรูปบุคลากรท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้หรือหวัเราะ ออกแบบแลว้ส่ง
พิมพท่ี์ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์จากนั้นน ามาติดตามจุดต่างๆ 
    - ท าท่ีติดท าท่ีติดสต๊ิกเกอร์รูปหัวใจไวใ้ตบ้อร์ดแนะน าบุคลากร 
และจดัหาสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจใส่กล่องวางไวข้า้งบอร์ด ไวใ้หผู้รั้บบริการติด 
     - ประชาสมัพนัธ์ให้ผูรั้บบริการทราบถึงกิจกรรมบุคลากรดีเด่น 
และขอความร่วมมือใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    1.5 ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึน 

   ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการทันตกรรม โกสุมพิสัย
ใหบ้ริการดว้ยหวัใจ ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของ เคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 

    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการกล่าวทกัทาย และ
ยิม้แยม้ ตอบกลบัมา ผูรั้บบริการกล่าวช่ืนชม 

   - การประเมินการเรียนรู้ บุคลากรมีการสอบถามและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 

    - การประเมินพฤติกรรม บุคลากรท าเป็นประจ าทุกวนั อย่าง
สม ่าเสมอ 

   - การประเมินผลลัพธ์ท่ี เกิดกับองค์กร ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80 
  สามารถสรุปผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลังด าเนินโครงการทันตกรรม โกสุมพิสัย
ใหบ้ริการดว้ยหวัใจไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 6  ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการทนัตกรรม โกสุมพิสัยให้บริการดว้ย
หวัใจ  
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผู ้รับบริการกล่าวทักทาย และยิ้มแย ้ม ตอบกลับมา 
ผูรั้บบริการกล่าวช่ืนชม 
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ตารางที่ 6  ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการทนัตกรรม โกสุมพิสัยให้บริการดว้ย
หวัใจ (ต่อ) 
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินการเรียนรู้ บุคลากรมีการสอบถามและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ 

การประเมินพฤติกรรม บุคลากรท าเป็นประจ าทุกวนั อยา่งสม ่าเสมอ 
การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในระดับมากถึงมากท่ีสุด

เพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80 
 
        2. โครงการรู้อะไรไม่สู้ รู้จกัโรค 

   2.1 การค้นพบ (Discovery) จากการคน้พบปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม ได้แก่ 
ผูรั้บบริการช่ืนชอบเมื่อบุคลากรมีการใหค้  าอธิบายแก่ผูรั้บบริการดี ชดัเจนเขา้ใจในโรคท่ีเป็นและ
เขา้ใจเก่ียวกบัการรักษา อีกทั้งยงัคน้พบโอกาสจากการวิเคราะห์สออ่าร์ คือ โอกาสท่ีผูรั้บบริกาจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการนัง่รอก่อนเขา้รับบริการ 
   2.2 การสร้างฝัน (Dream) ผูรั้บบริการมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคในช่อง
ปาก เขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาและทางเลือกในการรักษา และเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัไม่ให้
เกิดโรคในช่องปากได ้ระหว่างนัง่รอรับบริการ 
    2.3 การออกแบบ (Design)  

     - รวบรวมคลิปท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ โรค
ฟันผุ โรคเหงือกและปริทนัต์อกัเสบ โรคเก่ียวกับการติดเช้ือท่ีเกิดบริเวณช่องปากและใบหน้า 
โรคมะเร็งในช่องปาก โรคท่ีเก่ียวกบัฟันคุด พร้อมทั้งค  าแนะน าในการรักษา รวบรวมคลิปท่ีแสดง
ถึงกระบวนการในการรักษาโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ การอุดฟัน การขูดหินน ้ าลาย การรักษารากฟัน
ทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ การใส่ฟันปลอม รวบรวมคลิปท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ 
การแปรงฟันท่ีถูกวิธี การใชไ้หมขดัฟันหรืออุปกรณ์ช่วยท าความสะอาดช่องปากอ่ืนๆ  น าคลิปท่ี
รวบรวมไดบ้นัทึกลงแผน่บนัทึกวีดีทศัน์เพื่อใชเ้ปิดใหผู้รั้บบริการดูระหว่งรอเรียกเขา้รับบริการ 

    - ติดตั้งอุปกรณ์ เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 
     - เปิดคลิปท่ีรวบรวมไวใ้หผู้รั้บบริการดูระหว่างรอรับบริการ โดย
เปิดใหดู้วนซ ้าไปเร่ือยๆ 
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   - จดัท าแผน่พบัใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ โรคฟัน
ผ ุโรคเหงือกและปริทนัตอ์กัเสบ โรคเก่ียวกบัการติดเช้ือท่ีเกิดบริเวณช่องปากและใบหน้า รวมถึง
ค าแนะน าในการรักษาและแนวทางการป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค แผน่พบัเก่ียวกบัขั้นตอนในการท าฟัน
ปลอมรวมถึงสิทธิการรักษาท่ีเก่ียวการท าฟันปลอม 

   - ด  าเนินการแจกแผน่พบัท่ีจุดซกัประวติั โดยผูซ้กัประวติัจะเป็น
ผูแ้จกแผ่นพบัโรคในช่องปากให้ตรงกบัโรคท่ีผูรั้บบริการเป็น โดยวิเคราะห์จากค าบ่นหลกัของ
ผูรั้บบริการ เช่น หากผูรั้บบริการ มาดว้ยอาการปวดฟัน ผูซ้กัประวติัจะแจกแผน่พบัเก่ียวกบัโรคฟัน
ผ ุและโรคเหงือกและปริทนัตอ์กัเสบ หรือหากมาดว้ยอาการไม่มีฟันเค้ียวอาหาร ผูซ้กัประวติัจะแจก
แผน่พบัเก่ียวกบัขั้นตอนในการท าฟันปลอมรวมถึงสิทธิการรักษาท่ีเก่ียวกบัการท าฟันปลอม 

  2.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny)  
  ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
   - รวบรวมคลิปท่ีให้ความรู้เก่ียวกับโรคในช่องปาก พร้อมทั้ง

ค  าแนะน าในการรักษา คลิปท่ีแสดงถึงกระบวนการในการรักษาโรคในช่องปาก และคลิปท่ีเก่ียวกบั
การป้องกนัโรคในช่องปาก 

   - ติดตั้งเคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ และเปิดให้ผูรั้บบริการชมระหว่างรอ
เขา้รับบริการ 
   2.5 ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึน 

   ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการรู้อะไรไม่สู้ รู้จักโรค
ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 

    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการให้ความสนใจ
รับชมคลิปท่ีทางบุคลากรจดัไว ้อ่านแผน่พบัความรู้ท่ีไดรั้บ ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชม 

   - การประเมินการเรียนรู้ ผูรั้บบริการมีการสอบถามเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บชมจากคลิป สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัโรคในช่องปากไดดี้ข้ึน 

    - การประเมินพฤติกรรม ผูรั้บบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น 
แปรงฟันถูกวิธีและมีการใชไ้หมขดัฟัน 

   - การประเมินผลลัพธ์ท่ี เกิดกับองค์กร ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80 
  สามารถสรุปผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการรู้อะไรไม่สู้ รู้จกัโรค ไดด้งัน้ี 
(ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7  ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการรู้อะไรไม่สู ้รู้จกัโรค 
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการให้ความสนใจรับชมคลิปท่ีทางบุคลากรจดัไว ้
อ่านแผน่พบัความรู้ท่ีไดรั้บ ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชม 

การประเมินการเรียนรู้ ผูรั้บบริการมีการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บ
ชมจากคลิป สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัโรคในช่องปากได้
ดีข้ึน 

การประเมินพฤติกรรม ผูรั้บบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น รีบมารับการรักษา
ก่อนโรคจะลุกลาม แปรงฟันไดถู้กวิธีและมีการใชไ้หมขดั
ฟัน 

การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในระดับมากถึงมากท่ีสุด
เพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80 

 
       - ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

3. โครงการเตยีงไหนๆกท็ าฟันได้ 
   3.1 การคน้พบ (Discovery) จากการคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ไดแ้ก่ 
การมีช่องทางในการใหบ้ริการ คือ เตียงท าฟันมีจ  านวนมากถึง 7 เตียง ซ่ึงท าให้ผูรั้บบริการไม่ตอ้ง
รอนาน 
   3.2 การสร้างฝัน (Dream) เตียงท าฟันทุกเตียงและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท า
ฟันอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใหบ้ริการในทุกวนัท าการ ผูรั้บบริการจะไดไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน 
    3.3 การออกแบบ (Design)  
     - จดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมในการท างานของ
เตียงท าฟันและอุปกรณ์ท าฟันเพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีหนา้ท่ีเตรียมเตียงท าฟันไดต้รวจสอบไดง่้าย 
     - บุคลากรตรวจสอบเตียงท าฟันและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าฟัน
ทุกวนัว่าพร้อมใชบ้ริการหรือไม่ ก่อนเปิดรับบริการ และบนัทึกลงในแบบฟอร์มหากส่วนใดท่ีไม่
ปกติ รีบแจง้ทนัตแพทยผ์ูดู้แลเร่ืองการซ่อมบ ารุงเตียงท าฟันเพื่อท าการติดต่อช่างผูเ้ช่ียวชาญ และ
หาทางแกไ้ขใหท้นัก่อนเปิดใหบ้ริการ หรือแนวทางการแกไ้ขเบ้ืองตน้ระหว่างรอช่างมาซ่อมแซม 
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    - จดัท าแผนใหม้ีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเตียงท าฟันโดยช่าง
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นประจ าทุกไตรมาศ และจดัใหม้ีช่างผูเ้ช่ียวชาญประจ าท่ีสามารถติดต่อมาซ่อมแซมได้
อยา่งรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 
    - เสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร 
     - มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเตียงท าฟันโดยช่างผูเ้ช่ียวชาญ
เป็นประจ าทุกไตรมาศ และมีช่างผูเ้ช่ียวชาญประจ าท่ีสามารถติดต่อมาซ่อมแซมไดอ้ย่างรวดเร็วเมื่อ
เกิดปัญหา 
    3.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny)  

   ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
    - จดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมในการท างานของ
เตียงท าฟันและอุปกรณ์ท าฟัน 
    - ใหบุ้คลากรตรวจสอบเตียงท าฟันและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าฟัน
ทุกวนัว่าพร้อมใชบ้ริการเป็นประจ าทุกวนั 

   3.5 ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการเตียงไหนๆก็ท าฟันได้
ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 

    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชม
เมื่อมีเตียงท าฟันเพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน 

   - การประเมินการเรียนรู้ บุคลากรมีการสอบถาม แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการตรวจสอบเตียงท าฟันและอุปกรณ์ท าฟัน 

    - การประเมินพฤติกรรม บุคลากรมีการตรวจสอบเตียงท าฟัน
และอุปกรณ์ท าฟัน เป็นประจ าสม  ่าเสมอ 

   - การประเมินผลลัพธ์ท่ี เกิดกับองค์กร ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80 
   สามารถสรุปผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการ เตียงไหนๆก็ท าฟันได ้
ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 8) 
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ตารางที่ 8  ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการ เตียงไหนๆก็ท าฟันได ้
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชมเมื่อมีเตียงท าฟันเพียงพอ ไม่
ตอ้งรอคิวนาน 

การประเมินการเรียนรู้ บุคลากรมีการสอบถาม แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบเตียงท าฟันและอุปกรณ์ท าฟัน 

การประเมินพฤติกรรม บุคลากรมีการตรวจสอบเตียงท าฟันและอุปกรณ์ท าฟัน 
เป็นประจ าสม  ่าเสมอ 

การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในระดับมากถึงมากท่ีสุด
เพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80 

 
 - ด้านบุคคล 
  4. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
    4.1 การคน้พบ (Discovery) จากการระดมความคิดคน้หาวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร พบว่ามีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม คือ การท างานเป็นทีม 
    4.2 การสร้างฝัน (Dream) บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติังาน ช่วยกนัระดมความคิดในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีพบจากการปฏิบติังาน และ
เป็นการส่งเสริมคววามร่วมมือร่วมใจและความสามคัคีในหมู่คณะอีกดว้ย 
    4.3 การออกแบบ (Design)  
    - จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกศุกร์ เวลา 15.00 – 15.30 น.  
     - จัดเวรให้มีบุคลากรมาน าเสนอประสบการณ์ดีๆท่ีพบในการ
ปฏิบติังาน เช่น ประสบการณ์ท่ีพบปัญหาระหว่างท่ีปฏิบติังาน แลว้สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โดยให้
เล่าว่าท าอย่างไร แลว้ผลออกมาเป็นอย่างไร เป็นต้น จากนั้นให้บุคลากรท่ีเหลือร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อประสบการณ์นั้น หากดีใหข้ยายผล ซ่ึงอาจจะท าใหค้น้พบนวตกรรมใหม่ๆภายในองค์กร
ได ้ โดยจดัเวรให้มีการน าเสนอวนัละ 1 คน และคนจดบันทึกกิจกรรมอีก 1 คน โดยน าเสนอ
ประมาณ 15 นาที และแลกเปล่ียนเรียนรู้อีก 15 นาที  
    - ด  าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    4.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny) 
   ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
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    - จดัเวรการน าเสนอของบุคลากร 
     - บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้น าเสนอประสบการณ์ท าการ
น าเสนอจากนั้ นจึงแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยจะมีผูรั้บผิดชอบจดบันทึกสรุปผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ลงในสมุดบนัทึกไวด้ว้ยทุกคร้ัง 

  4.5 ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 

    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง บุคลากรให้ความสนใจการ
น าเสนอ และร่วมออกความคิดเห็น 

   - การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 

    - การประเมินพฤติกรรม บุคลากรน าส่ิงท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไปปรับใชใ้นการท างาน 

   - การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร มีคู่มือความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปีละจ านวน 1 เล่ม มีจ  านวนนวตักรรมในองคก์รเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 1 นวตักรรม 
  สามารถสรุปผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดด้งัน้ี 
(ตารางท่ี 9) 
 
ตารางที่ 9  ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง บุคลากรให้ความสนใจการน าเสนอ และร่วมออกความ
คิดเห็น 

การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรู้ท่ีได้รับ
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 

การประเมินพฤติกรรม บุคลากรน าส่ิงท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใชใ้น
การท างาน 

การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร มีคู่มือความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปีละจ านวน 1 
เล่ม มีจ  านวนนวัตกรรมในองค์กรเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 
นวตักรรม 
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 5.โครงการทีจฟิ (TGIF: Thanks god is Friday) 
   5.1 การค้นพบการค้นพบ (Discovery) จากการระดมความคิดค้นหา
วิสยัทศัน์ขององคก์ร พบว่ามีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม คือ การท างานเป็นทีม 

   5.2 การสร้างฝัน (Dream) บุคลากรมีความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 
มีบรรยากาศในการอยูร่่วมกนัเหมือนครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงเมื่อมีบรรยากาศในการท างานเป็นทีมจะ
ส่งผลใหก้ารท างานร่วมกนัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เขา้อกเขา้ใจกนัมากข้ึน 

  5.3 การออกแบบ (Design)  
    - กิจกรรมรับประทานอาหารเท่ียงร่วมกันทุกวนัศุกร์ โดยสั่ง

อาหารมาทานร่วมกันในสัปดาห์ท่ี 1-3 ส่วนในสัปดาห์ท่ี 4 ประกอบอาหารข้ึนมารับประทาน
ร่วมกนั โดยทนัตแพทยร่์วมลงขนักนัออกค่าใชจ่้าย ทนัตาภิบาลและผูช่้วยทนัตแพทยอ์อกแรงใน
การประกอบอาหาร การท ากิจกรรมร่วมกนับ่อยๆจะท าใหเ้กิดความคุน้เคยและสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั 

   - กิจกรรมเป่าเคก้วนัเกิด หากในสปัดาห์นั้นมีวนัเกิดของบุคลากร 
จัดให้มีการเป่าเค้กว ันเกิดภายหลังจากรับประทานอาหาร เพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่าตัวเองมี
ความส าคญักบัองคก์ร มีตวัตนในองคก์ร เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

   5.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny)  
   ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
    - การสั่งอาหารกลางวนัมารับประทานอาหารร่วมกนั ทุกเท่ียง

ของวนัศุกร์ 
   - การเป่าเคก้วนัเกิดท่ีวนัศุกร์ของสปัดาห์ท่ีมีวนัคลา้ยวนัเกิดของ

บุคลากร 
   5.5 ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks 

God is Friday) ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 
    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง บุคลากรให้ความสนใจร่วม

รับประทานอาหารกลางวนัของทุกวนัศุกร์ บุคลากรรู้สึกผอ่นคลาย 
   - การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการรับประทานอาหารทุกวนัศุกร์ และกิจกรรมเป่าเคก้วนัเกิด 
    - การประเมินพฤติกรรม บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกนัทั้ง

องคก์รจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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   - การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองค์กร คะแนนประเมินความสุข
ในองคก์รเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80 
  สามารถสรุปผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks God is 
Friday) ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางที่ 10  ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks God is Friday) 
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง บุคลากรใหค้วามสนใจร่วมรับประทานอาหารกลางวนัของ
ทุกวนัศุกร์ บุคลากรรู้สึกผอ่นคลาย 

การประเมินการเรียนรู้ บุคลากรใหค้วามสนใจร่วมรับประทานอาหารกลางวนัของ
ทุกวนัศุกร์ บุคลากรรู้สึกผอ่นคลาย 

การประเมินพฤติกรรม บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกันทั้ งองค์กรจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร คะแนนประเมินความสุขในองคก์รเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80 
 

- ด้านกระบวนการ 
6. โครงการวนัสตอปเซอร์วชิ (One stop service)  

    6.1 การค้นพบการค้นพบ (Discovery) จากการระดมความคิดค้นหา
วิสยัทศัน์ขององคก์ร พบว่ามีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม คือ การบริการใหเ้ป็นเลิศ 

   6.2 การสร้างฝัน (Dream) ผูรั้บบริการท่ีได้รับบัตรนัดได้รับความ
สะดวกสบายโดยมารับบริการเสร็จส้ินท่ีจุดเดียวเลยไม่ต้องยื่นท าบัตรท่ีฝ่ายเวชระเบียน และ
ผูรั้บบริการท่ีต้องช าระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปรับใบเสร็จท่ีฝ่ายการเงิน เน่ืองจากฝ่าย  
ทนัตกรรมอยูค่นละอาคารกบัฝ่ายเวชระเบียนและฝ่ายการเงิน 

  6.3 การออกแบบ (Design)  
   - ประสานงานกับฝ่ายเวชระเบียนในการออกบัตรให้กับ

ผูรั้บบริการท่ีมีบัตรนัดมาไวล่้วงหน้าท่ีฝ่ายทันตกรรมเลยในตอนเชา้ ซ่ึงจะมีบุคลากรจากฝ่าย 
ทันตกรรมไปรับใบสั่งยาของผูรั้บบริการแทน ผูรั้บบริการจะได้มารับบริการเบ็ดเสร็จท่ีฝ่าย 
ทนัตกรรมจุดเดียวเลย ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 
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   - จดัเวรให้มีบุคลากรไปรับใบสั่งยาของผูรั้บบริการท่ีมีบตัรนัด
ในทุกเชา้ 

   - ให้ผูรั้บบริการสามารถยื่นบตัรนัดและรับบริการท่ีฝ่ายทนัตก
รรมเบ็ดเสร็จท่ีเดียวเลย 

    - ประสานงานกบัฝ่ายการเงิน ว่าใหอ้อกใบเสร็จท่ีฝ่ายทนัตกรรม
เลยไดห้รือไม่  

   - บุคลากรฝ่ายทนัตกรรมสามารถออกใบเสร็จให้ผูรั้บบริการได้
เลยหลงัผูรั้บบริการช าระค่าใชจ่้ายแลว้ 

  6.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny)  
  ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
  - ประสานงานกบัฝ่ายเวชระเบียนในการออกบตัรให้กบัผูรั้บบริการท่ีมี

บตัรนดัมาไวล่้วงหนา้ 
   - จดัเวรใหมี้บุคลากรไปรับใบสัง่ยาของผูรั้บบริการท่ีมีบตัรนดัในทุกเชา้ 
   - ใหบุ้คลากรไปรับใบสัง่ยาของผูรั้บบริการท่ีมีบตัรนดัในทุกเชา้ 
  - ประสานงานกบัฝ่ายการเงิน ว่าให้ออกใบเสร็จท่ีฝ่ายทนัตกรรมเลยได้

หรือไม่ หรือมีวิธีอ่ืนหรือไม่ท่ีจะเพ่ิมความสะดวกสบายใหผู้รั้บบริการ 
  6.5 ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการวนัสตอปเซอร์วิช (One 

stop service) ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 
    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชม 

เมื่อไดม้ารับบริการเบ็ดเสร็จท่ีฝ่ายทนัตกรรมท่ีเดียว 
   - การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรับใบสัง่ยาใหผู้รั้บบริการท่ีมีบตัรนดั 
    - การประเมินพฤติกรรม บุคลากรไปรับใบสั่งยาของผูรั้บบริการ

ท่ีมีบตัรนดัอยา่งสม ่าเสมอ 
   - การประเมินผลลัพธ์ท่ี เกิดกับองค์กร ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80   
สามารถสรุปผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการวนัสตอปเซอร์วิช (One stop 

service) ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 11) 
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ตารางที่ 11  ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการวนัสตอปเซอร์วิช (One stop service) 
 

การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผู ้รับบริการช่ืนชอบและช่ืนชม เมื่ อได้มา รับบริการ

เบ็ดเสร็จท่ีฝ่ายทนัตกรรมท่ีเดียว 
การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ

รับใบสัง่ยาใหผู้รั้บบริการท่ีมีบตัรนดั 
การประเมินพฤติกรรม บุคลากรไปรับใบสั่งยาของผูรั้บบริการท่ีมีบตัรนัดอย่าง

สม ่าเสมอ 
การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในระดับมากถึงมากท่ีสุด

เพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80   
 

- ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
7.โครงการเฟริสท์อมิเพรสช่ัน (First impression) 

   7.1 การค้นพบ (Discovery) จากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการ พบว่ามีผู ้
ให้บริการท่านนึงให้ค  าแนะน าเร่ืองบรรยากาศบริเวณหน้าฝ่ายทนัตกรรม ว่าควรปรับปรุงให้ดูดี
ยิง่ข้ึนและควรมีป้ายแจง้ใหท้ราบว่าเปิดท าการหรือไม่ 

   7.2 การสร้างฝัน (Dream) จดัใหบ้ริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรมมีบรรยากาศท่ี
สวยงาม สร้างความประทบัใจแรกพบให้กับผูรั้บบริการ มีป้ายขนาดใหญ่ท่ีสามารถมองเห็นใน
ระยะใกลไ้ดว้่าเปิดใหบ้ริการหรือไม่มีเกา้อ้ีให้ผูรั้บบริการและญาตินั่งรอระหว่างรอรับการบริการ
อยา่งเพียงพอ 

  7.3 การออกแบบ (Design)  
    - จดัท าแผนปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหน้าฝ่ายทนัตกรรม เสนอ

ฝ่ายบริหาร เพ่ือของบประมาณในการจดัหาตน้ไมป้ระดบั ชุดโต๊ะเกา้อ้ีหินอ่อน ป้ายฝ่ายทนัตกรรม 
ป้าย เปิด/ปิด และทาสีใหม่ 

   - เปล่ียนป้ายฝ่ายทนัตกรรมท่ีติดขา้งประตูทางเขา้ใหม่ เน่ืองจาก
ป้ายเดิมช ารุด 

   - ปรับปรุงบริเวณประตูทางเขา้ฝ่ายทนัตกรรมเปล่ียนสต๊ิกเกอร์
เก่าท่ีลอกแลว้เป็นสต๊ิกเกอร์ใหม่ท่ีสวยงาม ดูดียิง่ข้ึน 
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    - จดัหาตน้ไมป้ระดบัท่ีใส่ในกระถางมาตกแต่งบริเวณหน้าฝ่าย
ทนัตกรรมใหดู้สดใสมีชีวิตชีวา 

   - จดัหาชุดโต๊ะเกา้อ้ีหินอ่อนชุดใหม่แทนชุดเดิมท่ีช ารุด 
   - จัดท าป้ายท่ีเขียนว่า เปิด/ปิด ขนาดประมาณ 50x30 ซม2 ท่ี

สามารถแขวนบริเวณประตูทางเขา้ฝ่ายทนัตกรรมได ้และผูรั้บบริการมองเห็นไดช้ดัเจน 
   - ทาสีผนงับริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรมใหดู้ดีและสวยงามยิง่ข้ึน  
  7.4 การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny) 
  ส่ิงท่ีท าไดท้นัทีภายใน 10 วนั ตามแนวคิด 10-10-10 Appreciative inquiry 
    - จดัท าแผนปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหน้าฝ่ายทนัตกรรม เสนอ

ฝ่ายบริหาร เพ่ือของบประมาณในการจดัหาตน้ไมป้ระดบั ชุดโต๊ะเกา้อ้ีหินอ่อน ป้ายฝ่ายทนัตกรรม 
ป้าย เปิด/ปิด และทาสีใหม่ 

    - ปรับปรุงบริเวณประตูทางเขา้ฝ่ายทนัตกรรมเปล่ียนสต๊ิกเกอร์
เก่าท่ีลอกเป็นสต๊ิกเกอร์ใหม่ท่ีสวยงาม ดูดียิง่ข้ึน  

     
  7.5 ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการเฟริสทอิ์มเพรสชัน่ 

(First impression) ประเมินโดยใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค มีดงัน้ี 
    - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชม 

ประทบัใจกบัภูมิทศัน์ใหม่บริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรม 
   - การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรับใบสัง่ยาใหผู้รั้บบริการท่ีมีบตัรนดั 
    - การประเมินพฤติกรรม บุคลากรไปรับใบสั่งยาของผูรั้บบริการ

ท่ีมีบตัรนดัอยา่งสม ่าเสมอ 
   - การประเมินผลลัพธ์ท่ี เกิดกับองค์กร ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80   
สามารถสรุปผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการเฟริสทอิ์มเพรสชัน่ 

(First impression) ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 12) 
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ตารางที่ 12  ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัด าเนินโครงการเฟริสทอิ์มเพรสชัน่ (First impression) 
 
การประเมนิผลของเคร์ิกแพทริค ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์หน้าฝ่าย
ทนัตกรรม ผูรั้บบริการช่ืนชอบและช่ืนชม ประทบัใจ 

การประเมินการเรียนรู้ บุคคลากรมีการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรม 

การประเมินพฤติกรรม บุคลากรมีการดูแลบริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรมใหดู้ดีเสมอ 
 

การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดกบัองคก์ร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในระดับมากถึงมากท่ีสุด
เพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 80   

 
เม่ือน าโครงการทั้ง 7 โครงการ มาสรุปเป็นแผนการด าเนินงานและงบประมาณไดด้งัน้ี 

(ตารางท่ี 13) 
 

ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

1.โครงการทันตกรรม โกสุมพิสัย ให้บริการด้วยหัวใจ 
- ประกาศเป็นนโยบาย ✓  0           
- จดัท าสต๊ิกเกอร์นโยบาย ✓  0 ★          
- จดัประชุมเพื่อท าขอ้ตกลง ✓  0 ★          
- จดัหาท ารูปภาพบุคลากรที่
ใบหนา้มีรอยยิม้หรือหวัเราะ 

 ✓ 0 
          

- จดัหาสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจและ
จดัท าท่ีติดสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจ 

 ✓ 100 ★ 
         

- ประชาสัมพนัธ์ใหผู้รั้บบริการ
ทราบถึงกิจกรรมบุคลากรดีเด่น  

 ✓ 0 
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

1.โครงการทันตกรรม โกสุมพิสัย ให้บริการด้วยหัวใจ (ต่อ) 
และขอความร่วมมือใหมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมบุคลากรดีเด่น 

 ✓ 0 
          

2. โครงการรู้อะไรไม่สู้ รู้จักโรค 
- รวบรวมคลิปที่ ให้ความ รู้
เกี่ยวกบัโรคในช่องปาก 

✓  50 ★          

- ติดตั้ งอุปกรณ์ เค ร่ืองเล่นวี ดี
ทศัน์ 

✓  0 ★          

- เ ปิ ด คลิ ปที่ ร ว บร วม ไว้ ใ ห้
ผูรั้บบริการดู 

✓  0 
 

         

- จดัท าแผนท าแผ่นพบัให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคในช่องปาก 

 ✓ 0  ★         

- จดัท าแผ่นพบัใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
โรคในช่องปาก 

 ✓ 2,000      ★     

- ด  าเนินการแจกแผ่นพบัที่จุดซัก
ประวติั 

 ✓ 0       
 

   

3. โครงการเตียงไหนๆก็ท าฟันได้ 
- จดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ความพร้อมของเตียงท าฟันและ
อุปกรณ์ท าฟัน 

✓  0 ★          

- ให้บุคลากรตรวจสอบเตียงท า
ฟันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ฟันทุกวันว่ าพร้อมใช้บริการ
หรือไม่ ก่อนเปิดรับบริการ และ
บนัทึกลงในแบบฟอร์ม 

✓  0 ★          
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

3. โครงการเตียงไหนๆก็ท าฟันได้ (ต่อ) 
- จัดท าแผนให้มีการตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงเตียงท าฟันโดย
ช่างผูเ้ช่ียวชาญเป็นประจ าทุกไตร
มาศและจัดให้มีช่างผู ้เช่ียวชาญ
ประจ า เพื่อ ซ่อมแซมได้อย่า ง
รวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา 

✓  0 ★          

- เสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร  ✓ 0  ★         
- ให้มีการตรวจสอบและซ่อม
บ า รุ ง เ ตี ย ง ท า ฟั น โ ด ย ช่ า ง
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นประจ าทุก 
ไตรมาศ และมีช่างผู ้เ ช่ียวชาญ
ประจ า เพื่อ ซ่อมแซมได้อย่ า ง
รวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา 

 ✓ 30,000      

 

    

4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บ่ายวนัศุกร์ ระหว่างเวลา 
15.00 – 15.30 น. 

✓  0 ★          

- จดัเวรให้มีบุคลากรมาน าเสนอ
ประสบการณ์ดีๆที่พบในการ
ปฏิบติังาน 

✓  0 ★          

- ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บ่ายวนัศุกร์ ระหว่างเวลา 
15.00 – 15.30 น. 

✓  0 
 

         

5.โครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks god is Friday) 
- กิจกรรมการรับประทานอาหาร
เที่ยงร่วมกนัทุกวนัศุกร์ 

 ✓ 0 
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

5.โครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks god is Friday) (ต่อ) 
- กิจกรรมเป่าเคก้วนัเกิด ✓  2,000           
6. โครงการวันสตอปเซอร์วิช (One stop service)  
- ประสานงานกบัฝ่ายเวชระเบียน
ใ น ก า ร อ อ ก ใ บ สั่ ง ย า ม า ไ ว้
ล่วงหนา้ที่ฝ่ายทนัตกรรม 

✓  0 ★          

- จดัเวรใหมี้บุคลากรไปรับใบสั่ง
ยาของผูรั้บบริการที่มีบตัรนดั 

✓  0 ★          

- บุคลากรไปรับใบสั่งยาของ
ผูรั้บบริการที่มีบตัรนดัในทุกเชา้ 

✓  0 
 

         

- ใหผู้รั้บบริการสามารถยืน่บตัร
นดัและรับบริการที่ฝ่าย 
ทนัตกรรมเบด็เสร็จที่เดียว 

✓  0 
 

         

- ประสานงานกบัฝ่ายการเงิน ว่า
ให้ออกใบเสร็จที่ฝ่ายทันตกรรม
เลยไดห้รือไม่ 

✓  0 ★          

- บุคลากรฝ่ายทนัตกรรมสามารถ
ออกใบเสร็จใหผู้รั้บบริการไดเ้ลย
หลังผู ้รับบริการช าระค่าใช้จ่าย
แลว้ 

 ✓ 0   

 

       

7.โครงการเฟริสท์อิมเพรสช่ัน (First impression) 
- จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรม เสนอ
ฝ่ายบริหาร เพื่อของบประมาณ
ในการจัดหาต้นไม้ประดับ ชุด
โ ต๊ ะ เ ก้ า อี้ หิ น อ่ อน  ป้ า ย ฝ่ า ย 
ทนัตกรรม และทาสีใหม่ 

✓  0 ★          
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 
7.โครงการเฟริสท์อิมเพรสช่ัน (First impression) (ต่อ) 
- เสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร  ✓ 0  ★         
- เปลี่ยนป้ายฝ่ายทนัตกรรมที่ติด
ขา้งประตูทางเขา้ใหม่ เน่ืองจาก
ป้ายเดิมช ารุด 

 ✓ 500      
 

    

- จัดท าป้ายที่ เขียนว่า เปิด/ปิด 
ขนาดประมาณ 50x30 ซม2 ที่
ส ามารถแขวนบริ เ วณประ ตู
ทางเข้าฝ่ายทันตกรรมได้ และ
ผูรั้บบริการมองเห็นไดช้ดัเจน 

 ✓ 500      

 

    

- ปรับปรุงบริเวณประตูทางเข้า
ฝ่ายทันตกรรมเปลี่ยนสต๊ิกเกอร์
เก่าท่ีลอกแลว้เป็นสต๊ิกเกอร์ใหม่
ท่ีสวยงาม ดูดียิง่ข้ึน 

✓  200 ★          

- จดัหาตน้ไมป้ระดบัท่ีใส่ใน
กระถางมาตกแต่งบริเวณหนา้
ฝ่ายทนัตกรรมใหดู้สวยงาม 

 ✓ 1,000      
 

    

- จดัหาชุดโต๊ะเกา้อี้ หินอ่อนชุด
ใหม่แทนชุดเดิมที่ช  ารุด 

 ✓ 3,000      
 

    

- ทาสีผนงับริเวณหนา้ฝ่าย 
ทนัตกรรมใหดู้ดีและสวยงาม
ยิง่ข้ึน 

 ✓ 3,000      
 

    

สรุปงบประมาณ   42,350           
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บทที่ 5 
ข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  
1. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผูรั้บบริการ โดยประยุกต์ใช้
สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึง
ประสบการณ์เชิงบวกของผูรั้บบริการ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จากการประยุกต์ใช้
สุนธรียสาธก และเพื่อน าข้อมูลประสบการณ์ด้านบวกท่ีได้ไปวางแผนหาแนวทางในการสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกใหก้บัผูรั้บบริการ ของ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ซ่ึงการศึกษา
ในคร้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกร่วมกับการวิเคราะห์สออ่าร์ 
แนวคิดผูน้  าส่ีทิศและแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ เป็นขั้นตอนในการด าเนินการ
ศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี  

  1.1 สรุปการศึกษาตามวตัถุประสงค์  
   1.1.1 เพื่อทราบถึงประสบการณ์ด้านบวกของผูรั้บบริการ ฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลโกสุมพิสยั จากการประยกุตใ์ชสุ้นธรียสาธก 
  จากการสมัภาษณ์ผูรั้บบริการทางทนัตกรรมท่ีมีอายุระหว่าง 18-70 ปี จ  านวน 30 
คน แลว้น ามาวิเคราะห์พบว่ามีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น จากนั้นเช่ือมโยงโดยใชส่้วนผสม
ทางการตลาดไดต้ามตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นตามการจ าแนกโดยใชส่้วนประสม
ทางการตลาด 
 
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัที่เป็นจุดร่วม ปัจจยัที่เป็นจุดโดดเด่น 

ด้านผลติภัณฑ์บริการ  
(The service product)  

- หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั 
(ถอนฟันนุ่มนวล)  
- หมออธิบายเขา้ใจดีให้
ค  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย  
- หมอพูดเพราะ 

- มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟัน
เสร็จ 
- มีการใหค้  าแนะน าในการ
รักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 4 สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นตามการจ าแนกโดยใชส่้วนประสม
ทางการตลาด (ต่อ) 
 
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัที่เป็นจุดร่วม ปัจจยัที่เป็นจุดโดดเด่น 

ด้านผลติภัณฑ์บริการ  
(The service product) (ต่อ) 

- หมอชวนคุยและพูดให้
ก  าลงัใจ ท าใหไ้ม่เกร็ง  
- หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้

ไม่มี 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 (Place)  

- มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ 
(มีเตียงท าฟันหลายเตียง) 

ไม่มี 

ด้านบุคคล 
 (People)  

- หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่
นาน (ท าเร็ว) 

- หมอรักษาแลว้ดีข้ึน 
- ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ ท า
ใหไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน 

ด้านกระบวนการ (Process) - รอคิวไมน่าน มาถึงไดท้ าเลย ไม่มี 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 (Physical evidence) 

ไม่มี - มีอุปกรณ์ครบ 

 
 และจากการสร้างฝันก าหนดวิสยัทศัน์องคก์ร โดยการระดมความคิด โดยมีบุคลากรเขา้ร่วม
จ านวน 20 คน ไดว้ิสยัทศัน์ขององคก์ร คือ “ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ท างานเป็นทีม 
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมุ่งสู่บริการที่เป็นเลศิภายในปี พ.ศ. 2564” 
  

1.1.2 เพื่อน าข้อมูลประสบการณ์ด้านบวกท่ีได้ ไปวางแผนหาแนวทางในการสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกใหก้บัผูรั้บบริการ ของ ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 ภายหลังจากการระดมความคิดโดยใช้การวิ เคราะห์สออ่าร์  ได้แนวทางการเพ่ิม
ประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการออกมาเป็น 7 โครงการต่อไปน้ี 
   1.โครงการทนัตะโกสุม บริการดว้ยหวัใจ 

2. โครงการรู้อะไรไม่สู ้รู้จกัโรค 
3.โครงการเตียงไหนๆ ก็ท าฟันได ้

   4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. โครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks god is Friday) 
6. โครงการวนัสตอปเซอร์วิช (One stop service) 
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7. โครงการเฟริสทอิ์มเพรสชัน่ (First impression) 
 โดยมีสรุปแผนด าเนินงานและงบประมาณไดด้งั ตารางท่ี 13 
 
ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

1.โครงการทันตกรรม โกสุมพิสัย ให้บริการด้วยหัวใจ 
- ประกาศเป็นนโยบาย ✓  0           
- จดัท าสต๊ิกเกอร์นโยบาย ✓  0 ★          
- จดัประชุมเพื่อท าขอ้ตกลง ✓  0 ★          
- จดัหาท ารูปภาพบุคลากรที่
ใบหนา้มีรอยยิม้หรือหวัเราะ 

 ✓ 0 
          

- จดัหาสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจและ
จดัท าท่ีติดสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจ 

 ✓ 100 ★ 
         

- ประชาสัมพนัธ์ใหผู้รั้บบริการ
ทราบถึงกิจกรรมบุคลากรดีเด่น 
และขอความร่วมมือใหมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมบุคลากรดีเด่น 

 ✓ 0 

          

2. โครงการรู้อะไรไม่สู้ รู้จักโรค 
- รวบรวมคลิปที่ ให้ความ รู้
เกี่ยวกบัโรคในช่องปาก 

✓  50 ★          

- ติดตั้งเคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ ✓  0 ★          
- เ ปิ ด คลิ ปที่ ร ว บร วม ไว้ ใ ห้
ผูรั้บบริการดู 

✓  0 
 

         

- จดัท าแผนท าแผ่นพบัให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคในช่องปาก 

 ✓ 0  ★         

- จดัท าแผ่นพบัใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
โรคในช่องปาก 

 ✓ 2,000      ★     

- ด  าเนินการแจกแผ่นพบัที่จุดซัก
ประวติั 

 ✓ 0       
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

3. โครงการเตียงไหนๆก็ท าฟันได้ 
- จดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ความพร้อมของเตียงท าฟันและ
อุปกรณ์ท าฟัน 

✓  0 ★          

- ให้บุคลากรตรวจสอบเตียงท า
ฟันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ฟันทุกวันว่ าพร้อมใช้บริการ
หรือไม่ ก่อนเปิดรับบริการ และ
บนัทึกลงในแบบฟอร์ม 

✓  0 ★          

- จัดท าแผนให้มีการตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงเตียงท าฟันโดย
ช่างผูเ้ช่ียวชาญเป็นประจ าทุกไตร
มาศและจัดให้มีช่างผู ้เช่ียวชาญ
ประจ า เพื่อ ซ่อมแซมได้อย่า ง
รวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา 

✓  0 ★          

- เสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร  ✓ 0  ★         
- ให้มีการตรวจสอบและซ่อม
บ า รุ ง เ ตี ย ง ท า ฟั น โ ด ย ช่ า ง
ผู ้เ ช่ียวชาญเป็นประจ าทุกไตร
มาศ และมีช่างผูเ้ช่ียวชาญประจ า
เพื่อซ่อมแซมไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือ
เกิดปัญหา 

 ✓ 30,000      

 

    

 
 
 
 
 



106 
 

 

ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันท ี

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุกบ่ายวนัศุกร์ เวลา 15.00 
– 15.30 น. 

✓  0 ★          

- จดัเวรให้มีบุคลากรมาน าเสนอ
ประสบการณ์ดีๆที่พบในการ
ปฏิบติังาน 

✓  0 ★          

- ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุกบ่ายวนัศุกร์ เวลา 15.00 
– 15.30 น. 

✓  0 
 

         

5.โครงการทีจิฟ (TGIF: Thanks god is Friday) 
- กิจกรรมการรับประทานอาหาร
เที่ยงร่วมกนัทุกวนัศุกร์ 

 ✓ 0 
 

         

- กิจกรรมเป่าเคก้วนัเกิด ✓  2,000           
6. โครงการวันสตอปเซอร์วิช (One stop service)  
- ประสานงานกบัฝ่ายเวชระเบียน
ใ น ก า ร อ อ ก บั ต ร ใ ห้ กั บ
ผู ้รั บบ ริการที่ มีบัตรนัดมาไว้
ล่วงหนา้ที่ฝ่ายทนัตกรรม 

✓  0 ★          

- จดัเวรใหมี้บุคลากรไปรับใบสั่ง
ยาของผูรั้บบริการที่มีบตัรนดั 
 

 ✓ 0 ★          
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

6. โครงการวันสตอปเซอร์วิช (One stop service) (ต่อ) 
- บุคลากรไปรับใบสั่งยาของ
ผูรั้บบริการที่มีบตัรนดัในทุกเชา้ 

✓  0 
 

         

- ให้ผูรั้บบริการสามารถยื่นบตัร
นดัและรับบริการที่ฝ่าย 
ทนัตกรรมเบด็เสร็จที่เดียว 

✓  0 
 

         

- ประสานงานกับฝ่ายการเงิน 
เ ร่ื อ ง ให้ อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จที่ ฝ่ า ย 
ทนัตกรรมเลยไดห้รือไม่ 

✓  0 ★          

- บุคลากรฝ่ายทนัตกรรมสามารถ
ออกใบเสร็จใหผู้รั้บบริการไดเ้ลย
หลงัผูรั้บบริการช าระค่าบริการ 

 ✓ 0   
 

       

7.โครงการเฟริสท์อิมเพรสช่ัน (First impression) 
- จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนา้ฝ่ายทนัตกรรม เสนอ
ฝ่ายบริหาร เพื่อของบประมาณ
ในการจัดหาต้นไม้ประดับ ชุด
โ ต๊ ะ เ ก้ า อี้ หิ น อ่ อน  ป้ า ย ฝ่ า ย 
ทนัตกรรม และทาสีใหม่ 

✓  0 ★          

- เสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร  ✓ 0  ★         
- เปลี่ยนป้ายฝ่ายทนัตกรรมที่ติด
ขา้งประตูทางเขา้ใหม่ เน่ืองจาก
ป้ายเดิมช ารุด 

 ✓ 500      
 

    

- จัดท าป้ายที่ เขียนว่า เปิด/ปิด 
ขนาดประมาณ 50x30 ซม2 ที่
ส ามารถแขวนบริ เ วณประ ตู
ทางเขา้ฝ่ายทนัตกรรมได ้และ 

 ✓ 500      
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ตารางที่ 13  แผนการด าเนินงานและงบประมาณทั้ง 7 โครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ท าได้
ทันที 

( 10 วัน) 

วางแผน 
(10 เดือน) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

ม
ย 

พ
ค 

7.โครงการเฟริสท์อิมเพรสช่ัน (First impression) (ต่อ) 
ผูรั้บบริการมองเห็นไดช้ดัเจน              
- ปรับปรุงบริเวณประตูทางเข้า
ฝ่ายทันตกรรมเปลี่ยนสต๊ิกเกอร์
เก่าท่ีลอกแลว้เป็นสต๊ิกเกอร์ใหม่
ท่ีสวยงาม ดูดียิง่ข้ึน 

✓  200 ★          

- จดัหาตน้ไมป้ระดบัท่ีใส่ใน
กระถางมาตกแต่งบริเวณหนา้
ฝ่ายทนัตกรรมใหดู้สวยงาม 

 ✓ 1,000      
 

    

- จดัหาชุดโต๊ะเกา้อี้ หินอ่อนชุด
ใหม่แทนชุดเดิมที่ช  ารุด 

 ✓ 3,000      
 

    

- ทาสีผนงับริเวณหนา้ฝ่ายทนัตก
รรมใหดู้ดีและสวยงามยิง่ข้ึน 

 ✓ 3,000      
 

    

สรุปงบประมาณ   42,350           
 

 ซ่ึงโครงการท่ีมีการเร่ิมด าเนินการแลว้มีทั้งหมด 4 โครงการ ไดแ้ก่ 
   1. โครงการทนัตกรรม โกสุมพิสยั บริการดว้ยหวัใจ 
  2. โครงการรู้อะไรไม่สู ้รู้จกัโรค 
  3. โครงการเตียงไหนๆก็ท าฟันได ้
   4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 จากการด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 โครงการ พบว่าโครงการท่ีเด่นและเห็นผลชดัเจนท่ีสุด คือ 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยภายหลงัจากด าเนินกิจกรรม 2 คร้ัง พบว่าผลการด าเนินกิจกรรมโดย
ใชก้ารประเมินผลของเคิร์กแพทริค ไดด้งัตารางท่ี 14 
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

การประเมนิผล
ของเคร์ิกแพทริค 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้ 

คร้ังที่ 1 
ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้ 

คร้ังที่ 2 
การประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนอง 

บุคลากรใหค้วามสนใจการ
น าเสนอ และร่วมออกความ
คิดเห็น 

บุคลากรใหค้วามสนใจ
การน าเสนอเร่ืองการ
ถ่ายภาพรังสีและการ
ควบคุมการติดเช้ือจาก
การถ่ายภาพรังสี 

บุคลากรใหค้วาม
สนใจการน าเสนอ
เร่ืองเทคนิกการท า
ความสะอาดเคร่ืองดูด
น ้ าลาย 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

บุคคลากรมกีารสอบถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ 

ภายหลงัจาก
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ท าใหไ้ด้
แนวทางท่ีเป็น
มาตรฐานในการ
ถ่ายภาพรังสีและการ
ควบคุมการติดเช้ือจาก
การถ่ายภาพรังสี มกีาร
สอบถามว่าท าถูกตอ้ง
หรือไม่  

ภายหลงัจาก
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ท าใหไ้ด้
แนวทางท่ีเป็น
มาตรฐานในการท า
ความสะอาดเคร่ืองดูด
น ้ าลายและ มีการ
สอบถามว่าท าถูกตอ้ง
หรือไม ่

การประเมิน
พฤติกรรม 

บุคลากรน าส่ิงท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับ
ใชใ้นการท างาน 

จากการสอบถามและ
การสงัเกตพบว่า
บุคลากรทุกคนได้
ปฏิบติัตามแนวทาง
มาตรฐานท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

จากการสอบถามและ
การสงัเกตพบว่า
บุคลากรทุกคนได้
ปฏิบติัตามแนวทาง
มาตรฐานท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การประเมิน
ผลลพัธท่ี์เกิดกบั
องคก์ร 

มีคู่มือความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปีละ
จ านวน 1 เล่ม มีจ  านวน 
นวตักรรมในองคก์รเพ่ิมข้ึน
อยา่งนอ้ย 1 นวตักรรม 

ยงัประเมินผลไม่ได ้ ยงัประเมินผลไม่ได ้
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        นอกจากน้ีภายหลงัจากการด าเนินกิจกรรมรู้จกัตวัเองและเขา้ใจผูอ่ื้นไปแลว้นั้น  จากการสงัเกต
และสอบถามบุคลากรพบว่ามีการน าไปปรับใช ้โดยมีการปรับเปล่ียนแนวคิด เช่น จากท่ีเคยสงสัย
และไม่เขา้ใจว่าท าไมลูกนอ้งถึงท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ส าเร็จ หรือผลงานไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั หวัหนา้ไดม้ีการปรับเปล่ียนแนวคิดว่า เพราะลูกนอ้งเป็นประเภทหนู หากท างานคนเดียว
อาจไม่ส าเร็จ ตอ้งมีเพ่ือนไปช่วยท างานดว้ย เพราะกลุ่มหนูมกัชอบท างานเป็นกลุ่ม เม่ือทราบเช่นน้ี 
หวัหนา้จึงแบ่งใหลู้กนอ้งท่ีเป็นหนูท างานกนัเป็นกลุ่มช่วยกนั ผลปรากฏว่า งานนั้นส าเร็จและเป็นท่ี
พึงพอใจของหวัหนา้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดผูน้  า 4 ทิศ ช่วยในการพฒันาองค์กรไปในทางท่ีดี
ข้ึน คือ จากท่ีไม่เขา้ใจกนั ก็ช่วยลดอคติ และเขา้ใจผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน สามารถลดความขดัแยง้ภายใน
องคก์รได ้
 
2. การอภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาเร่ืองแนวทางเพ่ิมประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ โดยประยุกต์ใช ้
สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เป็นการน าสุนทรียสาธกมาใชใ้น
การศึกษา ซ่ึงในระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีผา่นมา มีการศึกษาหลายการศึกษาท่ีมีการน าสุนทรียสาธก ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาองคก์รทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขแต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั อาจ
ถือไดว้่าการประยุกต์ใชสุ้นทรียสาธกยงัถือว่าเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ในวงการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข เช่นเดียวกบัในต่างประเทศท่ีการน าสุนทรียสาธกมาใชใ้นการพฒันาองคก์รยงัเป็นเร่ือง
ใหม่เห็นไดจ้ากการศึกษาของ Carter et. al (2007) ท่ีกล่าวถึงการน าสุนทรียสาธกไปใชใ้นการ
พฒันาระบบงานดา้นสุขภาพ โดยใชข้ั้นตอนตามวงจรสุนทรียสาธก ในการด าเนินการศึกษานั้นถือ
ไดว้่าเป็นแนวทางใหม่ในการพฒันาองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
 มีการศึกษาท่ีมีการใชก้ารประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกโดยใชข้ั้นตอนตามวงจรสุนทรียสาธก 
เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกแลว้น าไปวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาองค์การทางการแพทย ์
เช่น การศึกษาของส านักวิจยัสังคมและสุขภาพ (2551) ท่ีน าสุนทรียสาธกไปประยุกต์ใชใ้นการ
ค้นหาความดีท่ีแผงฝัง ไหลเวียนในชีวิตองค์กรผ่านการเล่าเร่ืองของเจ้าหน้าท่ี  การสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บุคคลากรงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ (สุรัดดา สายสิงห์, 2558) การศึกษาการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ 
กรณีศึกษา ศูนยแ์พทยว์ดัหนองแวง โดยการประยุกต์ใชสุ้นทรียสาธก (วชัรพงษ์ รินทระ ,2556) 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาท่ีน าส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (Service marketing 
mix, 7P’s) ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นและปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ซ่ึงเป็นหน่ึงในขั้นตอนการ
วิเคราะห์การคน้พบ (Discovery) ประสบการณ์เชิงบวก ท าใหส้ามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นขั้นตอนการ
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ออกแบบ (Design) และขั้นตอนการท าให้เป็นจริง (Destiny) ได้ชดัเจนยิ่งข้ึนและเหมาะกบัการ
พฒันาองคก์รท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ เช่น การศึกษาของณัฐพงษ ์บุญช่ืนชม (2554) ท่ีไดศ้ึกษาการ
น าสุนทรียสาธกไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์ดา้นบวกให้กบัลูกคา้
ท่ีมารับบริการท่ีร้านปร๊ินซ ์บุ๊ค สโตร์ และการศึกษาของวชัรพงษ ์รินทระ (2556) ท่ีศึกษาการสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการ กรณีศึกษา ศูนยแ์พทยว์ดัหนองแวง โดยการประยุกต์ใช้
สุนทรียสาธก 
 ส าหรับแนวคิดผูน้  าสัตว ์4 ทิศ เป็นแนวคิดท่ีท าให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์กรรู้จัก
ตวัเองและผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้ดียิ่งข้ึนได้ ดงันั้น จึงเป็น
แนวคิดท่ีเหมาะกบัการละลายพฤติกรรมในช่วงแรกของกระบวนการกลุ่มได ้ (จตุพร วิศิษฏโ์ชติ
องักูร, 2554) 
 ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงไดป้ระยุกต์ใชสุ้นทรียสาธกร่วมกบัส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สออร่าร์และแนวคิดผูน้  าสัตว ์4 ทิศ มาใชใ้นการด าเนินการ
ศึกษา เพื่อใหว้างแผนออกแบบแนวทางในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน นอกจาก
จะท าใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการแลว้ ยงัท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดม้ีส่วน
ร่วมในการพฒันาองคก์รอีกดว้ย 
 จากผลการค้นพบประสบการณ์เชิงบวกของผูรั้บบริการจ านวน 42 ประสบการณ์ 
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีพบมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ 
ตามล าดบั ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแข็งของฝ่ายทนัตกรรม รพ.โกสุมพิสยั ส่วนดา้นการจดัจ าหน่ายและด้าน
ลกัษณะทางกายภาพพบน้อย ถือว่าเป็นโอกาสในการพฒันาองค์กรต่อไป ส่วนดา้นราคาและการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นกลบัไม่พบเลย เน่ืองจากฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ปัจจยัดา้นน้ีจึงไม่มีผลต่อผูรั้บบริการ 
 นอกจากน้ีจากการระดมสมองร่วมกนัสร้างฝันโดยใชแ้นวคิดผูน้  าส่ีทิศในการแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดท าใหฝ่้ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัมีวิสยัทศัน์ขององค์กร จากท่ียงัไม่เคยมี
การก าหนดวิสยัทศัน์มาก่อน ท าใหฝ่้ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัมีเป้าหมายและทิศทางใน
การพฒันาองคก์รไดช้ดัเจนยิง่ ในขณะท่ีผลจากกระบวนการสุนทรียสาธกท่ีใชมุ้มมองดา้นบวกใน
การจุดประกายความฝันนั้น ท าใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาองคก์รท่ีสร้างสรรค์และเกิดข้ึนไดจ้ริง
เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีต่อยอดมาจากส่ิงดีๆในองคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท าอยูแ่ลว้ 
 ในส่วนของแนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อผูรั้บบริการทั้ง 7 โครงการนั้นบาง
กิจกรรมสามารถน ามาด าเนินกิจกรรมและประเมินผลไดเ้ลย แต่บางกิจกรรมตอ้งท าแผนเสนอต่อ
ฝ่ายบริหารในปีงบประมาณ 2560 เน่ืองจากฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัยเป็นหน่วยงาน

http://www.gotoknow.org/user/mhsresearch/profile
http://www.gotoknow.org/user/mhsresearch/profile
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ของรัฐยงัมีขอ้จ  ากดัตามระเบียบราชการ ดงันั้น บางกิจกรรมจึงยงัไม่ไดน้ าไปด าเนินการแต่ไดท้ า
แผนเตรียมเสนอฝ่ายบริหารแลว้ 
  
3. ข้อเสนอแนะการศึกษา 
  3.1 เน่ืองจากมีขอ้จ  ากดัดา้นเวลาและการปฏิบติังานท าใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีถูกสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่เป็น ผูรั้บบริการในช่วงเวลานอกเวลาราชการ ซ่ึงอาจจะมีประสบการณ์และพฤติกรรมแตกต่าง
จากผูรั้บบริการในช่วงเวลาราชการ ดังนั้น การสัมภาษณ์ควรสัมภาษณ์ในช่วงเวลาท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
  3.2 ภายหลงัจากท่ีผูศ้ึกษาไดท้ าการเก็บขอ้มูลแลว้ควรมีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเศร้า 
(Triangulation) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้มูลงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
 3.3 สามารถน าแนวคิดผูน้  าส่ีทิศท่ีไดเ้ร่ิมน าร่องในการพฒันาองค์กรในกิจกรรมการเรียนรู้
ตวัเองและเขา้ใจผูอ่ื้นมาสานต่อให้เห็นผลชดัเจนยิ่งข้ึน โดยอาจจดักิจกรรมท่ีให้บุคลากรไดร่้วม
แสดงความคิดเห็น ผา่นการแบ่งกลุ่มโดยใชแ้นวคิดผูน้  า 4 ทิศ เช่น ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ใน
หวัขอ้ หากผูรั้บบริการเป็นประเภทกระทิง หมี อินทรี หนูเขา้มารับบริการ เราจะมีให้บริการกลุ่ม
เหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง โดยอาจจะใชร่้วมกบักิจกรรม World café เป็นตน้ 
 3.4 ในการศึกษาคร้ังต่อไป เน่ืองจากองค์กรเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการค้นหา
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด อาจจะน าสุนทรียสาธกประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนผงั อิชิกาว่าหรือแผงผงั
กา้งปลาเพื่อใหเ้ขา้กบับริบทขององคก์ร 
       3.5 ควรจะมีการคน้หาบุคคลทางการแพทยต์น้แบบหรือโรงพยาบาลตน้แบบ เพื่อศึกษาดูงาน
แลว้น ามาประยุกต์ใชแ้ละปรับปรุงการให้บริการในองค์กร หรืออาจจะเป็นองค์กรตน้แบบนอก
อุตสาหกรรม เช่น ร้านสุก้ีเอม็เค เป็นตน้ 
      3.6 ควรจะมีการแยกขั้นตอนกระบวนการออกเป็น ก่อนรับบริการ ระหว่างรับบริการและหลงั
รับบริการ เพ่ือใหก้ารคน้หาประสบการณ์รวมถึงการคน้หาแนวทางครอบคลุมทุกขั้นตอนมากยิง่ข้ึน 
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 1 
ผูป่้วยเพศชาย อาย ุ69 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 1  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 1  : คุณหมอเป็นกนัเอง พูดดี พูดเพราะ ยิม้หวาน และก็ไม่ตอ้งรอนาน มาถึงแลว้ได ้

ท าฟันเลย 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 1 : ไม่ครับ ไม่เคยไปท าท่ีอ่ืนเลย 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 2 
ผูป่้วยเพศหญิง อาย ุ37 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 2  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 2  : คุณหมอพูดจาสุภาพ ไพเราะ อ่อนโยน และมีช่องรับบริการเยอะ มีเตียงท าฟัน 

เยอะข้ึนค่ะ ไม่ตอ้งรอนาน เม่ือเทียบกบัเม่ือก่อน แต่อยากใหมี้การจดับริเวณหนา้ 
คลินิกท าฟันใหส้ะอาดข้ึนค่ะ ใบไมเ้ยอะ ท าใหด้า้นหนา้ดูเหมือนยงัไม่เปิด 
ใหบ้ริการเลยค่ะ 

ผูศ้ึกษา   :  มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 2  : เคยไปท าท่ีอนามยับา้นเหล่าค่ะ คุณหมอดูเป็นกนัเองดีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 3 
ผูป่้วยเพศหญิง อาย ุ20 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 3  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 3  : หมอพูดเพราะ บริการดี มีเตียงท าฟันเยอะดีค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ท่ีบอกว่าบริการดี ดีอยา่งไรคะ 
ผูรั้บบริการ 3  : คือมาถึงแลว้ไดท้ าฟันเลยค่ะ ไม่ตอ้งรอคิว 
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 3 (ต่อ) 
ผูศ้ึกษา :  มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 3 : ไม่มีค่ะ ทีอ่ืนไปแลว้ตอ้งรับบตัรคิว แลว้ตอ้งมาท าฟันวนัหลงัค่ะ ไม่เหมือนท่ีน่ี ได้
ท าฟันเลยค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 4 
ผูป่้วยเพศหญิง อาย ุ28 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 4  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 4  : คุณหมออธิบายเก่ียวการรักษา ใหค้  าแนะน าดีค่ะ  
ผูศ้ึกษา   : คุณหมอไดอ้ธิบายและใหค้  าแนะน าอยา่งไรบา้งคะ ช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยค่ะ 
ผูรั้บบริการ 4  : ก็บอกถึงโรคท่ีเป็นค่ะ ว่าท าไมถึงปวดฟัน แลว้ก็บอกถึงการรักษาค่ะว่าตอ้งรักษา 

อยา่งไรค่ะ  
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 4  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 5 
ผูป่้วยเพศชาย อาย ุ62 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 5  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 5  : คุณหมอใหค้  าปรึกษาดีครับ  
ผูศ้ึกษา   : คุณหมอไดใ้หค้  าปรึกษาอยา่งไรบา้งคะ ช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยค่ะ 
ผูรั้บบริการ 5  : ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการรักษาครับว่าตอ้งท าอยา่งไร และยงับอกถึงขอ้ดี ขอ้เสีย 

ดว้ยครับ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 5  :มีครับ ท่ีคณะทนัตแพทย ์ม.ขอนแก่น ครับ 
ผูศ้ึกษา   : คณะทนัตแพทย ์ม.ขอนแก่น ท าใหป้ระทบัใจอยา่งไรบา้งคะ 
ผูรั้บบริการ 5  : คุณหมอพูดจาดี ปฏิบติัดี น่ิมนวลดีครับ 
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 6 
ผูป่้วยเพศหญิง อาย ุ23 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 6  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 6  : คุณหมอใจดี ชวนคุย ท าใหไ้ม่เกร็งค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 6  :มีค่ะ ท่ี รพ.มหาสาคาม 
ผูศ้ึกษา   : รพ.มหาสารคาม ท าใหป้ระทบัใจอยา่งไรบา้งคะ 
ผูรั้บบริการ 6  : การจดัระบบเป็นขั้นเป็นตอนดีค่ะ 
ผูศ้ึกษา  : ดีอยา่งไรคะ 
ผูรั้บบริการ 6  : เคา้มีการจดัระบบเป็นขั้นตอนไป เช่น ไปถึงก็วดัความดนั แลว้ก็นัง่เรียกเขา้หอ้ง 

ตรวจ ตรวจเสร็จจะไดรั้บรับบตัรคิวขูดหินปูน แลว้นัง่รอเรียกเขา้ไปท าค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 7 
ผูป่้วยเพศหญิง อาย ุ45 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 7  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 7  : มาท าฟันกบัคุณหมอท่ีโรงพยาบาลรู้สึกอุ่นใจ มัน่ใจกว่าค่ะ แลว้ก็คุณหมอพูด 

เพราะดว้ยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 7  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 8 
ผูป่้วยเพศชาย อาย ุ37 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 8  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 8  : บริการดี อยา่งถา้ฉีดยาชาแลว้ไม่ชา กจ็ะมีการเพ่ิมยาชาให ้
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 8 (ต่อ) 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 8  :ไม่มีครับ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 9 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ54 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 9  : เคยค่ะ พาหลานมาท าฟัน 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 9  : คุณหมอท าเร็ว และนอ้งไม่เจ็บค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 9  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 10 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ59 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 10  : เคยค่ะ  
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 10  : คุณหมอใจดี ท าดีไม่เจ็บค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ท าดีอยา่งไรบา้งคะ ช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยค่ะ 
ผูรั้บบริการ 10 : ตอนนั้นมาถอนฟันค่ะ คุณหมอถอนฟันนุ่มนวล เหมือนท่ีคลินิกขา้งนอกเลยค่ะ  

ไม่น่ากลวัเลยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 10  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 11 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ42 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 11  : เคยค่ะ  
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
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ผูรั้บบริการ 11  : ทีมแพทยม์ีคนเยอะ ไม่ตอ้งรอนานค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 11  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 12 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ58ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 12  : เคยค่ะ พาหลานมาท าฟัน 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 12 : พนกังานพดูดี พูดใหก้  าลงัใจเดก็ดี พอท าเสร็จแลว้ตอนออกมาคุณหมออุม้ 

ออกมาดว้ย คุณหมอใจดี เป่าลูกโป่งใหด้ว้ยค่ะ และกคุ็ณหมอจ าคนไขไ้ดด้ว้ยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 12  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 13 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ29 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 13  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 13  : คุณหมอบริการดีค่ะ ท าเร็ว และพูดเพราะค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 13  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 14 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ35 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 14  : เคยค่ะ  
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 14  : บริการดีค่ะ คือ ไม่ตอ้งรอนาน คุณหมอรักษาดี ช่วยพูดใหน้อ้งไม่กลวัค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 14 (ต่อ) 
ผูรั้บบริการ 14  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 15 
ผูป่้วยเพศชายอาย ุ20 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 15  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 15  : คุณหมอพูดดี พูดเพราะครับ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 15  :ไม่มีครับ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 16 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ20 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 16  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 16  : ตอนนั้นมาขดูหินปูนค่ะ คุณหมอท าไม่เจ็บเลย แลว้ก็มาถึงก็ไดท้  าเลย ไม่ตอ้งรอ 

คิวนานค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 16  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 17 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ40 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 17  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 17  : คุณหมอพูดคุยดีค่ะ คุยกบัเด็กดีค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 17  :ไม่มีค่ะ 
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 18 
ผูป่้วยเพศชาย อาย ุ57 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 18  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 18  : คุณหมอมือเบาครับ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 18  :ไม่มีครับ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 19 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ56 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 19  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 19  : ชอบท่ีคุณหมอมีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การขูด 

หินปูน อุดฟัน ค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 19  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 20 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ25 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 20  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 20  : คุณหมอท าไม่เจ็บค่ะ รักษาแลว้อาการดีข้ึนมากเลยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 20  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 21 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ51 ปี 



82 
 

 

การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 21 (ต่อ) 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 21 : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 21  : คุณหมอคุยกบัเด็กดีค่ะ คุยแบบไม่ใหเ้ด็กตกใจ ค่อยๆพูด ค่อยๆกล่อมค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 21  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 22 
ผูป่้วยเพศชายอาย ุ41 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 22  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 22  : คุณหมอพูดดี คุยใหก้  าลงัใจดี และท าไม่เจ็บครับ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 22  :ไม่มีครับ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 23 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ21 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 23  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 23  : คุณหมอใส่ใจดีค่ะ คอยถามตลอดว่าเจ็บมั้ย ถา้เจ็บคุณหมอบอกว่าใหบ้อกคุณ 

หมอไดค่้ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 23  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 24 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ30 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
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การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 24 (ต่อ) 
ผูรั้บบริการ 24  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 24  : หมอใหค้  าแนะน าในการรักษาดีค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 24  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 25 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ21 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 25  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 25  : คุณหมอพูดจาดี พดูจาไพเราะค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 25  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 26 
ผูป่้วยเพศชายอาย ุ23 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 26  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 26  : คุณหมอใหค้  าแนะน าในการรักษา ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 26  :ไม่มีครับ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 27 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ60 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 27  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
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ผูรั้บบริการ 27  : หมอท าน่ิมนวล ไม่เจ็บ ไม่ปวดเลยครับ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 27  :ไม่มีครับ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 28 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ29 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 28  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 28  : คุณหมอท านุ่มนวล เดก็ไม่ร้องไหเ้ลยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 28  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 29 
ผูป่้วยเพศหญิงอาย ุ69 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 29  : เคยค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 29  : หมอใจดี พูดเพราะ พูดดี ค่ะ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 29  :ไม่มีค่ะ 
 
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 30 
ผูป่้วยเพศชายอาย ุ21 ปี 
ผูศ้ึกษา   : ท่านเคยมารับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยัหรือไม่คะ 
ผูรั้บบริการ 30  : เคยครับ 
ผูศ้ึกษา   : ประทบัใจอะไรท่ีสุดคะ 
ผูรั้บบริการ 30  : หมอท าฟันแลว้ไม่เจ็บเลยครับ 
ผูศ้ึกษา   : มีคลินิกท าฟันท่ีไหนท่ีไปแลว้ประทบัใจบา้งมั้ยคะ 
ผูรั้บบริการ 30  :ไม่มีครับ 



    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางความถี่ประสบการณ์เชิงบวกที่ค้นพบ



    
 

 

 

ตารางที่ 15 ความถ่ีประสบการณ์เชิงบวกท่ีผูรั้บบริการเคยไดรั้บ 
 

ประสบการณ์ 
ผู้รับบริการ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั มือเบา (ถอนฟันนุ่มนวล)        1 1 1 3 
2. หมอพูดเพราะ  1 1    1    3 
3. หมอเป็นกนัเอง ชวนคุยและพูดใหก้  าลงัใจ ท าใหไ้ม่เกร็ง 1     1     2 
4. หมออธิบายเขา้ใจดีใหค้  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย    1 1      2 
5. รอคิวไม่นาน 1          1 
6. หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้           0 
7. หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว)         1  1 
8. มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ (มีเตียงท าฟันหลายเตียง)  1 1        2 
9. หมอรักษาแลว้ดีข้ึน           0 
10. ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ           0 
11. มีอุปกรณ์ครบ   1        1 
12. มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ           0 
13. มีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม           0 



     
 

 

 

ตารางที่ 15 ความถ่ีประสบการณ์เชิงบวกท่ีผูรั้บบริการเคยไดรั้บ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ 
ผู้รับบริการ 

รวม 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั มือเบา (ถอนฟันนุ่มนวล)      1  1  1 3 
2. หมอพูดเพราะ   1  1  1    3 
3. หมอเป็นกนัเอง ชวนคุยและพูดใหก้  าลงัใจ ท าใหไ้ม่กลวั  1  1       2 
4. หมออธิบายเขา้ใจดีใหค้  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย           0 
5. รอคิวไม่นาน    1  1     2 
6. หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้  1         1 
7. หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว)   1        1 
8. มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ (มีเตียงท าฟันหลายเตียง)           0 
9. หมอรักษาแลว้ดีข้ึน          1 1 
10. ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ 1          1 
11. มีอุปกรณ์ครบ           0 
12. มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ  1         1 
13. มีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม         1  1 



     
 

 

 

ตารางที่ 15 ความถ่ีประสบการณ์เชิงบวกท่ีผูรั้บบริการเคยไดรั้บ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ 
ผู้รับบริการ 

รวม 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. หมอท าไม่เจ็บ ไม่น่ากลวั มือเบา (ถอนฟันนุ่มนวล)  1     1 1  1 4 
2. หมอพูดเพราะ     1    1  2 
3. หมอเป็นกนัเอง ชวนคุยและพูดใหก้  าลงัใจ ท าใหไ้ม่กลวั 1 1         2 
4. หมออธิบายเขา้ใจดีใหค้  าแนะน ารักษาดี ชดัเจนเขา้ใจง่าย    1  1     2 
5. รอคิวไม่นาน           0 
6. หมอใส่ใจดี จ  าคนไขไ้ด ้   1        1 
7. หมอใชเ้วลาในการรักษาไม่นาน (ท าเร็ว)           0 
8. มีช่องทางใหรั้บบริการเยอะ (มีเตียงท าฟันหลายเตียง)           0 
9. หมอรักษาแลว้ดีข้ึน           0 
10. ทีมแพทยม์ีจ  านวนเยอะ           0 
11. มีอุปกรณ์ครบ           0 
12. มีรางวลัใหเ้ด็กหลงัจากท าฟันเสร็จ           0 
13. มีการใหค้  าแนะน าในการรักษาอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม           0 



     
 

 

 

ประวตัผู้ิเขียน 
 

 

นางสาวพณันิดา มูลศรีแกว้ เกิดเมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2532 จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต ปี 2556 จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น หลงัจบการศึกษาไดรั้บบรรจุเป็น
ขา้ราชการพลเรือนต าแหน่งทนัตแพทยป์ฏิบติัการ สงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม 
กรมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ท่ีฝ่าย  
ทนัตกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสยั 
 

 
 
 
 
 

 


