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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยประสบกับปั ญหาสุ ขภาพ 2 ประการ ได้แก่ ปริ มาณผูป้ ่ วย ชนิดและ
ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และ ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านการเจ็บป่ วย
เพิ่มมากขึ้น
จากสถิติขอ้ มูลจานวนผูป้ ่ วยนอกของกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.2549 - 2553 พบว่าจานวนของ
ผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.61 ต่อปี (จากตาราง 1.1)
ตารางที่ 1.1 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จากสถานบริ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2549-2553
ปี
จานวนผูป้ ่ วย
การเปลี่ยนแปลง
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
2549
126,515,639.00
2550
13,137,392.00
10.38
139,653,031.00
2551
9,923,418.00
7.11
149,576,449.00
2552
162,736,329.00
13,159,880.00
8.80
2553
175,990,528.00
13,254,199.00
8.14
อัตราการ
8.61
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549-2553

นอกจากนี้สถิติของกระทรวงสาธารณสุ ขยังแสดงให้เห็นว่าชนิดและความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนั้นไปในทิศทางเดี ยวกับจานวนผูป้ ่ วยที่มากขึ้น และยังกล่าวถึ งสถิ ติ
ของสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรกที่ตายจากสาเหตุ เดิ มทุ กๆปี เพิ่มขึ้น เช่ น โรคเนื้ องอก โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิ ต เป็ นต้น (ภาพที่ 1.1)
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จานวนคนตาย

ภาพ 1.1 จานวนคนตายต่ อประชากร 100,000 คนตามลาดับของกลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรก
(ตามบัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2549 – 2553
255,000
250,000
245,000
240,000
235,000
230,000
225,000
220,000
215,000
2549

2550

2551

2552

2553

ปี พ.ศ.
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549-2553

ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จากสถิติที่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ทาการสารวจเกี่ ย วกับค่ าใช้จ่ายด้านสาธารณสุ ข ของคนไทยพบว่า
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 16,656 ล้านบาท จาก 182,641 ล้านบาทในปี 2552 เป็ น 199,297 บาท ในปี 2554
และส่ วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการรักษาพยาบาลมากกว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทาให้รัฐเสี ยค่าใช้จ่ายไป
กับการช่วยแบ่งเบาภาระของภาคประชาชนเยอะมาก
การรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนามาพิจารณาเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว ซึ่ งแพทย์แผนทางเลือกนั้นมีอยูห่ ลายอย่าง เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์แผน
พื้นบ้านไทย แพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธ เป็ นต้น แต่ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาแพทย์แผนทางเลือกวิถี
พุทธเพราะการแพทย์ทางเลื อกในรู ปแบบนี้ กาลังได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุ บนั เนื่ องจาก
สะดวก ประหยัด เรี ยบง่าย พึ่งตนเอง ซึ่ งเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในปั จจุบนั มากที่สุด
และเป็ นแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาพฤติกรรมของผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การแพทย์แผนทางเลื อกวิถี
พุทธ ปั จจัยที่ทาให้ผปู้ ่ วยเข้ารับบริ การและความพึงพอใจของผูป้ ่ วยหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว
เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูจ้ ดั ค่ายในการปรับปรุ งการจัดกิจกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ทาให้ผปู้ ่ วยเข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถี
พุทธ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ่ วย หลังจากเข้ารับการดูแลรักษาจากค่ายสุ ขภาพ วิถีพุทธ
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลของการศึกษาสามารถเป็ นข้อมูลสนับสนุนการดูแลรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถี
พุทธ เพื่ออาจเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั การรักษาโรคต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ได้
และเป็ นประโยชน์แก่ผจู ้ ดั ค่ายในการปรับปรุ งการจัดกิจกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ จะจากัดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะคนที่เข้ารับการดูแลรักษาจากค่าย
สุ ข ภาพ วิถี พุ ท ธ ณ อ.เนิ นมะปราง จัง หวัดพิ ษ ณุ โ ลก เนื่ องด้วยค่ า ยสุ ข ภาพวิ ถี พุ ท ธ ณ จัง หวัด
พิษณุ โลก เป็ นค่ายสุ ขภาพแรกของภาพเหนื อตอนล่างและกาลังเป็ นที่นิยมของประชาชนเป็ นอย่าง
มาก
1.5 คานิยามศัพท์
แพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์กระแสหลัก ไม่ใช่การแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย หรื อการแพทย์แผนไทย
แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ หมายถึง การดูแลสุ ขภาพที่นาเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและ แผนพื้นบ้าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพื่อสุ ขภาพที่ดีของ
สถาบันบุญนิยมมาบริ หารจัดการองค์ความรู้ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยพุทธธรรมะ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพที่ตน้ เหตุ ณ
สภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั โดยนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ได้ผล
พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้าวิถีชีวติ ได้อย่างยัง่ ยืน
กัวซา หมายถึ ง เป็ นวิธีการบาบัดด้ว ย การกระตุน้ จุดเส้นลมปราณ คล้ายการฝังเข็ม การ
นวด และการทายารักษาที่ผิวภายนอก รวมกันไปในคราวเดี ยวกัน เพื่อประโยชน์ในการขับพิษ
การบาบัดด้วยกัวซาจะช่วยกระตุน้ การหมุนเวียนของโลหิ ตภายใต้ผวิ หนัง

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงความพึงพอใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพแบบแพทย์แผน
ทางเลือกวิถีพุทธ โดยมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า
พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องของความสุ ขของบุคคลต่องานที่ปฏิบตั ิอยู่
และความพึงพอใจจะส่ งผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลไม่มีวนั สิ้ นสุ ด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะ
ไม่พึงพอใจในสิ่ งที่ เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องสารวจตรวจสอบความพึ ง
พอใจในการปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุ คลากรตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อให้งานสาเร็ จ
ลุล่วงตามเป้ าหมายขององค์กรหรื อหน่วยงานที่ต้ งั ไว้
ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่สามารถลดความเครี ยดของมนุษย์ให้นอ้ ยลงได้ โดย
ความเครี ยดนี้ เป็ นผลจากความต้องการของมนุ ษย์ เมื่อมนุ ษย์มีความต้องการมากจะเรี ยกร้องมาก
แต่เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการนั้น ความเครี ยดก็จะลดลงหรื อค่อยๆ หมดไป ทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจได้ ( Morse, 1953)
มูลลินส์ (Mullins, 1954: 397-400) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในบริ การ
ได้แก่
1. การให้บริ การที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การให้บริ การที่ประชาชนทุกคน
ได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานในการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้บริ การที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริ การที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บริ การของภาครัฐที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานให้ตรงเวลา
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3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริ การด้านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เวลา อย่างเพียงพอเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพดี
ด้วย
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริ การตลอดเวลา ไม่
ว่าจะสภาวะอากาศเช่นใด และดูแลจนกว่าผูป้ ่ วยจะหายจากโรค
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริ การที่มีการพัฒนา
คุณภาพและความสามารถ มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอยูเ่ สมอ
ทฤษฎีความพึงพอใจ สามารถนามาประยุกต์เพื่อเป็ นตัววัดคุณภาพในการให้บริ การ และ
ตรวจสอบว่าแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธนั้น สามารถที่จะเป็ นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยได้หรื อไม่
2.1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจัดหา
และการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งยังรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และยังมีส่วนใน
การกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว (ธงชัย สันติวงศ์, 2539)
โดยการที่จะทราบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะมีจุดเริ่ มต้นในการศึกษาคือ ต้องมีความเข้าใจถึง
ส่ วนประกอบทางจิตวิทยา (Psychological make-up) ที่ประกอบขึ้นเป็ นระบบความคิดและจิตใจ
ของคน โดยระบบนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ หรื อ ระบบกลไกทางสมอง ที่ ท าให้ เ กิ ด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งเราเรี ยกระบบส่ วนนี้ วา่ “ศูนย์ควบคุมสั่งการทางสมอง” (central control
unit) จึงย่อมจะมีความหมายถูกต้องและเห็นได้ชดั ระบบดังกล่าวคือ the black-box นัน่ เอง
ศู น ย์ค วบคุ ม สั่ ง การ หมายถึ ง ศู น ย์สั่ ง การทางจิ ต วิ ท ยา หรื อ ศู น ย์สั่ ง การทางสมอง
(Psychological control center) เป็ นส่ วนที่เราไม่สามารถมองเห็น ซึ่ งจะมีคุณลักษณะเป็ นศูนย์ของ
การเก็ บ และจดจาเรื่ องราวต่ า งๆ ในอดี ต และขณะเดี ย วกันก็ เป็ นศู นย์ส าหรั บ การคิ ดวิ เคราะห์
เรื่ องราวต่างๆ ไปจนถึงกระทาการ หรื อประพฤติออกมาเป็ นพฤติกรรม (thinking & behaving)
สิ่ งที่เก็บสะสมและจดจาอยูใ่ นศูนย์ควบคุมสั่งการนี้ จะประกอบไปด้วยสิ่ งต่อไปนี้ คือ
1. ลักษณะท่าทางหรื ออุปนิ สัย (personality characteristics) หมายถึง ลักษณะอุปนิสัย ที่
มักจะสังเกตเห็นได้ดว้ ยท่าทางต่างๆ (traits) รวมทั้งนิ สัยใจคอ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ยอ่ มจะเป็ นบุคลิกของ
แต่ละคนที่ มีการพัฒนามาเป็ นเวลานานและจะเป็ นไปในลักษณะใดก็มกั จะสื บเนื่ องมาจากความ
ต้องการ หรื อสิ่ งจูงใจต่างๆ (motives) ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
2. ข้อมูลที่เก็บสะสมหรื อประสบการณ์ในอดีต (stored information and past experience)
ซึ่ งหมายถึงสิ่ งที่คนได้เรี ยนรู ้ และได้เก็บเอาไว้เป็ นความรู ้ คนทุกคนจะสามารถเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆ
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ได้เสมอในทุกสิ่ งที่ผา่ นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของข่าวสารหรื อข้อมูล หรื อแม้แต่การได้เคยทา
และมีประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
3. ค่านิ ยมและทัศนคติ (values and attitudes) หมายถึง ผลของลักษณะท่าทางหรื ออุปนิสัย
และประสบการณ์ ที่แต่ล ะคนได้เคยประสบมาประกอบเข้า ด้วยกัน และที่ส ร้ างสมและขัดเกลา
เรื่ อยมา จนถึงขณะใดขณะหนึ่ งจะกลายเป็ นเครื่ องมือสาหรับการประเมินของคนๆ นั้น คนทุกคน
ในขณะใดขณะหนึ่งจะมีความเชื่อ ความชอบหรื อไม่ชอบที่เป็ นความโน้มเอียงของตนเองเสมอ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทราบสาเหตุของการเลือกรับ
บริ การรักษาสุ ขภาพที่ค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธได้
2.1.3 แนวคิดกับปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความต้ องการบริการทางการแพทย์
การศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการบริ การสุ ขภาพได้สรุ ปรวบรวมแนวคิด ของนักวิจยั หลายๆคน
เกี่ ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการบริ การทางการแพทย์ 7 กลุ่ม
ดังนี้ (Andersen and Anderson, 1979 อ้างใน กุสล สุ นทราดา และ วรชัย ทองไทย, 2539 10-12)
1. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ (economic factors) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รายได้
ของผูบ้ ริ โภค การประกันสุ ข ภาพ ต้น ทุ น ทางด้า นเวลา ซึ่ ง จะสะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง อ านาจการซื้ อ
(purchasing power)
2.ปัจจัยทางด้านสังคม (social factors) ได้แก่ การศึกษา อาชีพ ครอบครัว เป็ นต้น
3.ปั จจัยทางด้านประชากร (demographic factors) ได้แก่ อายุ เพศ ความหนาแน่ นของ
ประชากร เป็ นต้น
4.ปัจจัยด้านสถานะทางสุ ขภาพ (individual health status) ได้แก่ ประสบการณ์ในการรักษา
สุ ขภาพ สภาพของการเจ็บป่ วย ความรุ นแรงในการเจ็บป่ วย เป็ นต้น
5. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ จานวนสถานที่ที่ให้บริ การ จานวนแพทย์ต่อประชากร ความเพียงพอ
ของสถานบริ การ เป็ นต้น
2.1.4 ทฤษฎีจูงใจ ( motivation theory)
ทฤษฎีจูงใจ(motivation theory) ของ Maslow (1970, pp. 80-81) หรื อที่เรี ยกว่า ทฤษฎี
ทัว่ ไปเกี่ ยวกับการจูงใจ (Maslow’s general theory of human motivation) ซึ่ งมาสโลว์ได้
ตั้ง สมมติ ฐานสิ่ ง จู ง ใจจากความต้องการของมนุ ษ ย์ไ ว้ว่า มนุ ษ ย์มี ค วามต้องการอยู่เสมอ ความ
ต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนองนั้นจะเป็ นสิ่ งจูงใจแทน และมาสโลว์ได้ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากระดับต่าถึง
ระดับสู ง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ที่จะขาดมิได้ ได้แก่ ความต้องการด้านสรี ระ เช่ น น้ า อากาศ หรื อความต้องการปั จจัย 4
เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยูอ่ าศัย ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น ซึ่ งความต้องการขั้น
นี้ มีความจาเป็ นต่อการดารงชี พ และความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ และจะเกิ ดขึ้นกับมนุ ษย์ทุกคน หาก
มนุ ษย์ ได้รับการตอบสนองขั้นความจาเป็ นพื้นฐานจนเป็ นที่พอใจแล้ว มนุ ษย์ก็จะมีความต้องการ
ในลาดับขั้นที่ สู งต่อไปอี ก และความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ น้ ี ก็จะเป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมของ
มนุษย์ข้ นั ต่อไป
ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึงความมัง่ คงปลอดภัยทั้งทาง
ร่ างกาย และความมัง่ คงทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งได้แก่ การได้รับความปลอดภัยจากสิ่ งต่ างๆ รอบด้าน
ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ โจรผูร้ ้าย มี สิ่งต่างๆ ที่จะช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครอง ป้ องกันให้พน้ จากภัยต่างๆ
หรื อถู ก แย่ ง ชิ ง สิ่ ง ของทรั พ ย์สิ น ของตน หรื อต้อ งการให้ ต นเองมี ค วามมั่ง คงในงานที่ ท ามี
หลักประกันต่างๆ ในการทางานหรื อการประกอบอาชีพ เพื่อออกจากงานหรื อไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ ก็มีบานาญ บาเหน็จ หรื อเงินชดเชยในการเลี้ยงชีพต่อไปมีที่อยูอ่ าศัยของตนเอง เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม (Affiliation or Social Needs) จะเป็ นความต้องการที่มี
ลักษณะเป็ นนามธรรมมากขั้น ได้แก่ ความต้องการที่จะไปมีส่วนร่ วมในสังคม เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลุ่ม ต้องการการยอมรับในสังคม ต้องการที่จะมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ กับเพื่อนร่ วมงานหรื อ
ความรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน่วยงาน ซึ่ งความต้องการขั้นนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ขั้นที่สองได้รับการตอบสนองแล้ว
ขั้นที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หมายถึ งความต้องการที่จะมีชื่อเสี ยง
เกี ยรติ ยศ ได้รับการเคารพยกย่องในสังคม ต้องการให้ผอู ้ ื่ นยอมรั บนับถื อว่าเป็ นบุคคลที่ มีคุณค่า
ยอมรับ ในความสามารถ ต้องการเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถมีทกั ษะ หรื อความรู้สึกภายในที่จะเป็ น
เครื่ องบ่ งชี้ ถึ งความมี ชื่ อเสี ยงเกี ยรติ ยศของบุ ค คล ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าความต้องการขั้นนี้ จะมี ค วาม
เข้มข้นสู งกว่าความต้องการทางสังคม ความต้องการขั้นที่สี่ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางสังคม
ได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พึงพอใจ
ขั้นที่ 5 ความต้องการที่ประจักษ์ในตนเอง (Self Actualization Needs ) หมายถึงความ
ต้องการที่ประสบความสาเร็ จสมหวังในชีวิตที่อยากจะทา อยากจะเป็ นสิ่ งที่ตนหวังไว้ ฝันไว้ ได้ทา
ในสิ่ ง ที่ ต้องการ ตามความต้องการของตนเองที่ อยากจะกระท า และมี ค วามสุ ข กับ สิ่ ง ที่ ตนเอง
ต้องการทาและความหวังที่จะทา ความต้องการขั้นนี้ ถื อว่าเป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์
มนุ ษ ย์จะเกิ ดความต้องการถึ ง ขั้นนี้ ได้ก็ ต่อเมื่ อเขาได้รับการตอบสนองความต้องการในล าดับ
ขั้นต้นๆ มาเป็ นอย่างดี ดังนั้นบุคคลจะเกิดความต้องการถึงขั้นสู งสุ ดนี้ ได้จึงมีไม่มากนัก เพราะปกติ
คนเราได้รับการตอบสนองความต้องการเพียงขั้นที่สามเท่านั้น ในการตอบสนองความต้องการขั้น
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สู ง สุ ดนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ น่า ท้า ทายและน่ า เอาชนะ จึ ง เกิ ดความมุ่ ง มัน่ ที่ จะหาหนทางตอบสนองความ
ต้องการนี้ให้ได้
ความต้ องการเมื่อเจ็บป่ วย
เมื่อผูป้ ่ วยเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จะเกิ ดความคาดหวังในสิ่ งที่ ตนเองจะได้รับ
ได้แก่ (Shank & Kennedy, 1970 อ้างในลออ ตันติศิรินทร์ , 2533)
1. ความต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่ทาให้มีสุขภาพอนามัยดีที่สุด
2. เจ้าหน้าที่พยาบาลจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และบุคลิกลักษณะที่ดี
3. เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องเป็ นบุคคลที่ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึกและการแสดงออกของผู้
มารับบริ การ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยได้
4. เจ้า หน้าที่พ ยาบาล ควรจะมี การวางแผนร่ วมกันกับผูป้ ่ วยและครอบครั วของผูป้ ่ วย
เพื่อที่ จะให้ผูป้ ่ วยได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่ องและได้รับ บริ การอื่ นๆ ตามความต้องการของ
ผูป้ ่ วยโดยใช้บุคลากรและแหล่งชุมชนต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. ผูป้ ่ วยและครอบครัว ควรจะได้รับการสอนและแนะนาเกี่ ยวกับโรค ความเจ็บป่ วยที่
เกิดขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวเข้าใจและช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้
6. เจ้าหน้าที่พยาบาลควรจะได้ช่วยเก็บรวบรวมแผ่นบันทึก รายงานต่างๆ ของผูป้ ่ วยเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษา ตลอดจนเก็บความลับของผูป้ ่ วย
7. เจ้าหน้าที่พยาบาลควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ดีและเหมาะสม เพื่อให้ผปู้ ่ วยหายจาก
โรคและช่วยให้สุขภาพอนามัยดีข้ ึน
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ เนื่ องจากการดูแลรักษาสุ ขภาพนั้นเป็ น
ความต้องการขั้นพื้นฐาน มีความจาเป็ นต่อการดารงชี พ และความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ และจะเกิ ด
ขึ้นกับมนุษย์ทุกคน
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนิ ด า ศศิ บุ ต ร (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ต่อระบบบริ การของศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่” เป็ นการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ต่อระบบบริ การของศูนย์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 150 คน ที่มาใช้บริ การ
ที่ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเข้ารั บบริ การ
ทางแพทย์ในช่วงเวลาบ่าย จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.33 และในช่วงเวลาเช้า จานวน 58 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.67 วันที่เข้ารับบริ การมากที่สุด คือ วันที่มีการเรี ยนการสอน(จันทร์ -ศุกร์ ยกเว้น
วันพุธ ) ความถี่ ใ นการเข้ารั บบริ การประมาณเทอมละ 1 ครั้ ง โดยมี วตั ถุ ประสงค์ ในการเข้ารั บ
บริ การมากที่สุด คือ การตรวจรักษา วินิจฉัยโรคและรอรับยาจากแพทย์ ความพึงพอใจถูกแบ่งเป็ น
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สามขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การขอบัตรและรอการตรวจรักษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริ การอยู่
ในระดับที่พึงพอใจมาก แพทย์อธั ยาศัยไมตรี ดี มีการจัดลาดับที่ดี ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการตรวจ
รักษา ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง แพทย์มีการปฏิ บตั ิต่อผูป้ ่ วย
นุ่ ม นวลและอ่ อนโยน จานวนแพทย์มี เ พี ย งพอต่ อจ านวนผูป้ ่ วย ขั้น ตอนที่ 3 ขั้น ตอนการให้
คาแนะนากับการรับยา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ให้คาปรึ กษาที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจ
ชยดล ล้อมทอง (2550) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรม
ตกแต่งความงามในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจ และปั จจัยที่
มีผลต่อผูใ้ ช้บริ การศัลยกรรมตกแต่งความงาม ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจากการสุ่ ม
ตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พฤติกรรมและปั จจัยที่มาตกแต่งเสริ มความงามเพื่อเสริ มสร้ าง
ความมัน่ ใจในตนเอง ร้อยละ 66.67 เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการงานร้อยละ 90 ความถี่ส่วนใหญ่
ที่มาใช้บริ การ คือ 1 ครั้ง เนื่องจากการตกแต่งความงามมีค่าใช่จ่ายที่สูง กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริ การ
คลินิกร้อยละ 86 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การ เสริ มจมูกถึงร้ อยละ 31.67 รองลงมาก็เสริ ม
หน้าอกร้อยละ 28.3 เนื่ องจากการเสริ มจมูกแผลหายไว้สุดและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเสริ มอย่างอื่น
ช่วงอายุที่ทาการตกแต่งมากสุ ด คือ ช่วงอายุมากกว่า 41 ปี และปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการตัดสิ นใจ
เลือกสถานบริ การ คือ คุณภาพมากถึงร้อยละ 90 และความพึงพอใจในการตกแต่งเสริ มความงามอยู่
ในระดับที่พอใจมาก ร้อยละ 75

เจนจิรา จองเมทา (2552) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การโรงพยาบาล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” เป็ นการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเข้ารับบริ การตลอดจนปั ญหา
ของผูเ้ ข้ารับบริ การในโรงพยาบาล อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ เลื อกกลุ่ มตัวอย่างจากผูท้ ี่มารั บ
บริ การทางการแพทย์ในแผนกผูป้ ่ วยนอกจานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ แบ่งปั จจัยออกเป็ นสองด้าน คือ
ปั จ จัย ต้น ทุ น ต่ อ การเลื อ กบริ ก าร โดยอัน ดับ ที่ 1 คื อ ต้น ทุ น ด้า นการเดิ น ทางไปใช้บ ริ ก าร
รักษาพยาบาล อันดับที่ 2 คือ ต้นทุนด้านอัตราค่ารักษาพยาบาล อันดับที่ 3 คือ จานวนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เพียงพอ และปั จจัยด้านสถานที่บริ การ ด้านการจัดการ ด้านคุณภาพ โดยอันดับที่ 1 คือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์มีมาตรฐานและทันสมัย อันดับที่ 2 คือ ด้านแพทย์ผตู้ รวจ พยาบาล มีความรู้
ความชานาญ อันดับที่ 3 คือ จานวนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอ
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กนกนาฏ หาญสิ ทธิพร (2553) ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของการบริ การสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลเชี ยงยืน อาเภอเชี ยงยืน จังหวัดมหาสารคาม” เป็ นการศึกษาพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาลเชี ยงยืน อาเภอเชี ยงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามสุ่ มจานวนผูท้ ี่ ม ารั บ บริ ก ารสุ ข ภาพในโรงพยาบาลเชี ยงยิน
จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่มารับบริ การสุ ขภาพเป็ นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 57
อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 35 ถึง 39 คิดเป็ นร้อยละ 59 มีสถานภาพสมรสกว่าร้อยละ 83 ทั้งยังมีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่าคิดเป็ นร้อยละ 70 รวมถึงส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรร้อย
ละ 67 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ากับ 5,000 บาทหรื อต่ามากถึงร้อยละ 74 ส่ วนความพึงพอใจใน
การบริ การแบ่งเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านอุปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจมาก ด้านบุคลากรได้รับความพึง
พอใจมากที่ สุด ด้านค่ารักษาพยาบาลได้รับความพึงพอใจมากที่ สุด และด้านคุ ณภาพการบริ การ
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาความพึงพอใจในการรับการดูแลรักษาแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธมีข้ นั ตอนดังนี้
1. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไป
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-ภูมิลาเนา
-โรคประจาตัว
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยที่ผปู้ ่ วยเข้ารับบริ การการรักษา
-ค่าใช้จ่ายในการรักษา
-ความเชี่ยวชาญของแพทย์
-ความน่าเชื่ อถือของแพทย์
-ความสะดวกในการเดินทางมารับบริ การ
-ความพร้อมของเครื่ องมืออุปกรณ์

พฤติกรรม
-ความถี่ที่มาค่าย
-วัตถุประสงค์ที่มาค่าย
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-ประเภทของการขอรับบริ การ
-รู ้ข่าวสารจากแหล่งใด

ความพึงพอใจ
-ด้านการบริ การ
-ด้านสถานที่
-ด้านบุคลากร
-ด้านยาและเวชภัณฑ์

รู ปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
• ประชากรที่ศึกษา
ผูท้ ี่เข้ามารับบริ การ แพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธ ในค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนิ นมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
• กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างของประชากร ที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แท้จริ งใช้สูตรของ
W.G. Cocharn (1953) ได้กาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการจะสุ่ ม 10% มีค่าความเชื่ อมัน่ 95%
ความคลาดเคลื่อน 5%
สูตร

n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z คือ ค่าความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม (ความเชื่อมัน่ 95% เท่ากับ 1.96)
d คือ สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
แทนค่า
= 245.86
ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 245.86 หรื อประมาณ 246 ตัวอย่าง ดังนั้นจึง
ใช้จานวนตัวอย่าง 250 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนา โดยเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใช้
แบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้องมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ ภูมิลาเนา โรคประจาตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมที่มารับบริ การแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนิ น
มะปราง จังหวัดพิษณุ โลก ประกอบไปด้วย ความถี่ที่มาค่าย วัตถุประสงค์ที่มาค่าย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ประเภทของการขอรับบริ การและแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ทาให้ผปู้ ่ วยเข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธค่ายสุ ขภาพ
วิถี พุ ท ธ อ าเภอเนิ น มะปราง จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก ประกอบไปด้ว ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษา ความ
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เชี่ ยวชาญของแพทย์ ความน่าเชื่ อถือของแพทย์ ความสะดวกในการเดินทางมารับบริ การและความ
พร้อมของเครื่ องมืออุปกรณ์
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูท้ ี่มารับบริ การต่อ แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ค่าย
สุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ ด้านการบริ การ
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรและด้านยาและเวชภัณฑ์
ส่ วนที่ 5 ปั ญหาที่พบจากการบริ การและข้อเสนอแนะ จากค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนิ น
มะปราง จังหวัดพิษณุ โลก ในด้านต่างๆ ซึ่ งเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
3.4 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้มาจาการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็ นข้อมูลในการนามาวิเคราะห์และสรุ ปผล
การศึกษา
2. ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ เป็ นข้อมู ล ที่ ไ ด้จาการค้นคว้า ทฤษฎี และแนวคิ ดจ่า งๆ จากเอกสาร
หนังสื อ และงานวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 และ 2 จะวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
- ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ตารางแจกแจงความถี่ ( Frequency ) ค่า
ร้อยละ( Percentage )และอธิบายแบบเชิงพรรณนา
- ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการมาขอรับบริ การต่อแพทย์ทางเลื อกวิถีพุทธ ค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ในการอธิบาย
2. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ทาให้ผปู้ ่ วยเข้าไปรับการดูแลรักษาแพทย์ทางเลือกวิถี
พุทธ ค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก และส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูท้ ี่ ม ารั บ บริ ก ารต่ อ แพทย์ท างเลื อกวิถี พุ ทธ ค่ า ยสุ ข ภาพวิถีพุ ท ธ อาเภอเนิ นมะปราง
จังหวัดพิษณุ โลกจะใช้เทคนิคการวัดความคิดเห็นแบบ Likert Scale โดยการกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนคาตอบ ดังนี้
ระดับ ความสาคัญมากที่สุด หรื อ ความพึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ
5
ระดับ ความสาคัญมาก หรื อ ความพึงพอใจมาก
ให้คะแนนเท่ากับ
4
ระดับ ความสาคัญปานกลาง หรื อ ความพึงพอใจปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ
3
ระดับ ความสาคัญน้อย หรื อ ความพึงพอใจน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ
2
ระดับ ความสาคัญน้อยที่สุด หรื อ ความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ
1
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ผลที่ ไ ด้จะนามาวิ เคราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ย จะยึด
หลักเกณฑ์ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพอใจมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพอใจน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพอใจน้อยที่สุด
3. แบบสอบถามในส่ วนที่ 4 ปั ญหาที่พบจากการบริ การและข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ
วิเคราะห์โดยใช้วธิ ีพรรณนาความ

บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงความพึงพอใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพแบบแพทย์แผน
ทางเลือกวิถีพุทธ โดยศึกษาจากผูเ้ ข้ารับบริ การค่ายสุ ขภาพ จานวน 160 คน ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการย้าย
สถานที่ ในการจัดกิ จกรรม ท าให้เกิ ดปั ญหาด้า นการอานวยความสะดวกต่ า งๆ ท าให้มีผูเ้ ข้า รั บ
บริ การบางส่ วนเดินทางกลับก่อนกาหนด ในขณะที่การเก็บแบบสอบถามต้องเก็บในวันสุ ดท้าย จึง
ท าให้ เ ก็ บ แบบสอบถามได้ น้ อ ยกว่ า จ านวนที่ ไ ด้จ ากการค านวณ โดยการศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ วัตถุประสงค์แรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่ทาให้ผปู้ ่ วย
เข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธ วัตถุประสงค์ที่สองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูป้ ่ วย หลังจากเข้ารับการดูแลรักษาของค่ายสุ ขภาพ วิถีพุทธ โดยนาเสนอผลการศึกษาได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2: พฤติกรรมที่มารับบริ การแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนิ น
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ส่ วนที่ 3: ปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธค่ายสุ ขภาพ
วิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ส่ วนที่ 4: ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจขอผูท้ ี่มารับบริ การต่อ แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ค่าย
สุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ส่ วนที่ 5: ปั ญหาที่พบจากการบริ การและข้อเสนอแนะ จากค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนิ น
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูล
ความถี่
ร้ อยละ
1. เพศ
หญิง
130
81.25
ชาย
30
18.75
รวม
160
100
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ข้ อมูล

ความถี่

ร้ อยละ

14
83
47
16
160

8.75
51.88
29.37
10
100

107
33
11
9
160

66.88
20.62
6.88
5.62
100

67
37
20
16
15
5
160

41.88
23.12
12.5
10
9.38
3.12
100

115
45
160

71.88
28.12
100

2. อายุ
28-39 ปี
40-51 ปี
52-63 ปี
63 ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพการสมรส
สมรส
โสด
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
4. อาชีพ
รับราชการ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่นๆ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รวม
5. ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
อาศัยอยูน่ อกเขตจังหวัดพิษณุ โลก
อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดพิษณุ โลก
รวม
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ข้ อมูล

ความถี่

ร้ อยละ

โรคเรื้ อรัง
โรคทัว่ ไป
อื่นๆ

84
50
26
160

52.5
31.25
16.25
100

19
47
44
20
13
17
160

11.88
29.37
27.5
12.5
8.13
10.62
100

6. โรคประจาตัว

รวม
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
รวม

ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็ นเพศหญิงถึงกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศหญิงจะใส่ ใจในการรักษาสุ ขภาพมากกว่าเพศชาย
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าเกินกว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่าเมื่ อเริ่ มมี อายุมากขึ้ นจะพบปั ญหาด้านสุ ขภาพ จึงหาทางเลื อกในการดูแลรักษา
สุ ขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 40-50 ปี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.88 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 52-63 ปี และผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 63
ปี ขึ้นไป ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 29.37 และร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
ด้านสถานภาพการสมรสพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คือ คิดเป็ นร้อย
ละ 66.87 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาจะมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ20.625 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด และมีสถานภาพเป็ นหม้าย คิดเป็ นร้อยละ 6.88 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
ในการประกอบอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ งหนึ่ ง คือ คิดเป็ นร้อยละ 41.88 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง หมด รั บ ข้า ราชการโดยเฉพาะข้าราชการบ านาญ จึ ง ท าให้มี เวลาในการดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพ
รองลงมากลุ่มที่เป็ นประกอบธุ รกิจส่ วนตัว และประกอบอาชี พรับจ้าง ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 23.12 และ
ร้อยละ 12.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
ด้านที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าร้ อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
อาศัยอยูจ่ งั หวัดอื่นที่ไม่ใช่จงั หวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นจะอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดพิษณุ โลก
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ส่ วนโรคประจาตัวพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นโรคเรื้ อรัง อาทิ มะเร็ ง ความดันโลหิ ต
สู ง ภูมิแพ้ คือ คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็ นโรคทัว่ ไป และเป็ นโรค
อื่นๆ อาทิ โรคคางทูม โรคมือเท้าเปื่ อย ไม่มีโรคประจาตัว ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 31.25 และร้ อยละ
16.25 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
จากลุ่มตัวอย่างพบว่าเกินกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวย่างทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่า 15,000 บาทต่อเดื อน ทั้งนี้ เนื่ องจากทางค่ายไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย จึงทาให้ผเู้ ข้ารับบริ การที่มี
รายได้ทุกระดับมีสิทธิ เข้ารับการบริ การ โดยรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็ นร้อยละ 29.375 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาจะมีรายได้เฉลี่ยในช่วง น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน และ มากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 11.875 และร้อยละ10.625 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการรั บบริ การแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลกของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการใช้ บริการของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูล
1. จานวนครั้งที่เคยมาค่าย(นับรวมครั้งปั จจุบนั )
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม
2. วัตถุประสงค์การมาค่าย
มาเรี ยนรู้วธิ ีการรักษา
มารับการรักษา
อื่นๆ
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

126
28
5
1
160

78.75
17.5
3.13
0.62
100

119
32
9
160

74.38
20
5.62
100
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)
ข้ อมูล
3. แหล่งข้อมูลข่าวสาร
เพื่อนแนะนา
ญาติแนะนา
เว็บไซต์
โทรทัศน์
อื่นๆ
ป้ ายประกาศ
รวม
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับโดยประมาณ
น้อยกว่า 1000 บาท
1001-2000 บาท
2001-3000 บาท
มากกว่า 3000 บาท
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

89
43
22
3
2
1
160

55.62
26.88
13.75
1.88
1.25
0.62
100

90
66
1
3
160

56.25
41.25
0.63
1.88
100

จากการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ยสุ ข ภาพวิ ถี พุ ท ธนั้ น เป็ นการสอนวิ ธี ก ารดู แ ลตัว เอง ซึ่ งไม่
จาเป็ นต้องมาครั้งที่ 2 ก็ได้ และการเข้าค่ายใช้เวลายาวนานถึง 5 วันทาให้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากจะ
มาค่ายสุ ขภาพครั้งแรก คิดเป็ นร้ อยละ78.75 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และอีก ร้ อยละ 21.25 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาค่ายมากกว่า 2 ครั้ง
ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อมาเรี ยนรู ้ วิธีการรักษา คิดเป็ นร้ อยละ
74.38 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็ น มาเพื่อรับการรักษา คิดเป็ นร้อยละ 20 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ส่ วนที่เหลือร้อยละ 5.62 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาเพื่อวัตถุ ประสงค์ อื่นๆ เช่ น
เพื่ อ น าไปแนะน าบุ ค คลอื่ น เนื่ อ งจากว่า ทางค่ า ยมี ก ารจัด มาแล้ว หลายครั้ งและมี ผู ้ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการดูแลรักษา เกินกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีผแู ้ นะนามา กล่าวคือผู ้
เข้ารับบริ การส่ วนมากรู ้ จากการที่เพื่อนแนะนา คิดเป็ นร้อยละ 55.62 รองลงมาทราบข่าวสารจาก
ญาติ คิดเป็ นร้อยละ 26.88 และรู้จากเว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ13.75 ของกลุ่มตัวย่างทั้งหมด ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมาจากจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดพิษณุ โลกเพราะมากกว่า ร้อยละ
90 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่า 2,000 บาท กล่าวคือค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปกลับโดยประมาณ ต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.25 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มี
เพียง ร้อยละ 1.88 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่านั้น ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินมาก มากกว่า 3,000 บาท
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ส่ วนที่ 3: ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ูป่วยเข้ ารั บการรั กษาแบบแพทย์ แผนทางเลือกวิถีพุทธค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 4.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเข้ ารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่ างทีม่ ีต่อค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ
ระดับความสาคัญ
คะแนน
ปัจจัย
น้อย
ปาน
มาก
เฉลี่ย
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.ค่าใช้จ่ายในการรักษา
22
7
12
58
61
3.81
(13.75) (4.38) (7.5) (36.25) (38.12) (มาก)
2.ความเชี่ยวชาญของแพทย์
1
0
16
42
101
4.51
(0.63)
(0)
(10) (26.25) (63.12) (มากที่สุด)
3.ความน่าเชื่ อถือในการตรวจ
1
0
21
95
43
4.12
วินิจฉัยโรคของแพทย์อย่างแม่นยา (0.62)
(0)
(13.12) (59.38) (26.88) (มาก)
4.ความสะดวกในการเดินทางมา
4
29
81
30
16
3.16
(ปาน
รับบริ การ (อยูใ่ กล้บา้ น แหล่ง
(2.5) (18.12) (50.63) (18.75) (10)
กลาง)
ชุมชน)
5.ความพร้อมของเครื่ องมืออุปกรณ์
1
3
47
94
15
3.74
ในการรักษาพยาบาล
(0.62) (1.88) (29.37) (58.75) (9.38) (มาก)
6.สภาพแวดล้อมภายในค่าย
0
6
34
97
23
3.86
(0)
(3.75) (21.25) (60.62) (14.38) (มาก)
7.จานวนคนที่หายป่ วยหลังจากเข้า
1
5
31
102
21
3.86
รับการรักษา
(0.62) (3.12) (19.38) (63.75) (13.13) (มาก)
8.มีคนแนะนาให้มารักษาแพทย์
4
2
45
87
22
3.76
แผนนี้
(2.5) (1.25) (28.12) (54.38) (13.75) (มาก)
9.สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
1
0
16
97
46
4.17
ชีวติ ประจาวันได้
(0.62)
(0)
(10) (60.63) (28.75) (มาก)
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ตารางที่ 4.3 (ต่ อ)
ปัจจัย
10.บุคลากรมีความสนใจในการ
ดูแลเอาใจผูป้ ่ วย
11.สถานที่สะดวกสบายและ
สะอาดเรี ยบร้อย
12.ความถูกต้องและรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
13.มีกิจกรรมหรื อบริ การด้าน
การแพทย์ที่หลากหลาย

น้อย
ที่สุด
1
(0.62)
0
(0)
1
(0.62)
1
(0.62)

ระดับความสาคัญ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง
2
23
91
(1.25) (14.38) (56.88)
5
41
95
(3.12) (25.63) (59.37)
2
38
98
(1.25) (23.75) (61.25)
3
40
90
(1.88)
(25) (56.25)

ค่าเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
43
(26.87)
19
(11.88)
21
(13.13)
26
(16.25)

คะแนน
เฉลี่ย
4.08
(มาก)
3.8
(มาก)
3.85
(มาก)
3.86
(มาก)
3.89
(มาก)

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเข้ารั บบริ การของกลุ่มตัวอย่างนั้นจะให้
ความสาคัญกับ ความสามารถและชื่ อเสี ย งของแพทย์ มาเป็ นอันดับ แรกๆ จะเห็ นได้จาก ระดับ
ความสาคัญ ด้านความเชี่ ยวชาญของแพทย์น้ นั อยู่ในระดับที่มากที่สุด และ.ด้านความน่ าเชื่ อถือใน
การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์อย่า งแม่ นยาก็อยู่ใ นระดับที่ มาก รองลงมาก็ เป็ นประโยชน์และ
ความสามารถของบุ คคลากร กล่ าวคื อ สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ใ นชี วิตประจาวันได้ และด้าน
บุคลากรมีความสนใจในการดูแลเอาใจผูป้ ่ วยก็ให้ความสาคัญในระดับที่มากเช่นเดียวกัน ส่ วนด้าน
ความสะดวกในการเดิ นทางมารับบริ การ ให้ความสาคัญในระดับ ปานกลาง เพราะไม่ ค่อยมี ผ ล
เกี่ยวกับการรักษา
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ส่ วนที่ 4: ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจขอผู้ที่มารั บบริ การต่ อ แพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ ายสุ ขภาพ
วิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 4.4.1 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างแต่ ละด้ าน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง
ค่ าเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับ

ด้านการบริ การ

4.09

มาก

1

ด้านยาและเวชภัณฑ์
ด้านบุคคลากร

3.98

มาก

2

3.92

มาก

3

ด้านสถานที่

3.56

มาก

4

จากตารางที่ 4.4.1 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ของแต่ละด้าน พบว่า ความ
พึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้านก็มีความ
พึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากเช่ นกัน แต่ ค วามพึ ง พอใจในด้านบริ ก ารได้รับความพึ งพอใจสู งที่ สุ ด
รองลงมา คือด้านยาและเวชภัณฑ์ซ่ ึ งมีความพึงพอใจใกล้เคียงกัน ตามด้วยด้านบุคคลากร ส่ วนความ
พึงพอใจด้านสถานที่ น้ นั ได้รับความพึงพอใจน้อยที่ สุด เนื่ องจากจะเห็ นว่าสถานที่ น้ นั ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเท่ากับด้านอื่นๆ
ตารางที่ 4.4.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างทีม่ ีต่อค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
ความพึงพอใจ
น้อย
ปาน
มาก
เฉลี่ย
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
0
0
28
96
36
4.05
ด้ านบริการ
(0)
(0) (17.5) (60) (22.5) (มาก)
1.บุคลากรปฏิบตั ิอย่างนุ่มนวล
2.บุคลากรมีกิริยา มารยาท ที่สุภาพ
0
0
29
89
42
4.08
(0)
(0) (18.12) (55.63) (26.25) (มาก)
3.บุคลากรมีความเต็มใจในการ
0
1
22
90
47
4.14
ให้บริ การ
(0)
(0.62) (13.75) (56.25) (29.38) (มาก)
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ตารางที่ 4.4.2 (ต่ อ)
ความพึงพอใจ
ด้ านสถานที่
1.บริ เวณภายในค่ายมีความสะอาด
อากาศถ่ายเทดี
2.สะดวกต่อการเดินทางมารักษา

น้อย
ที่สุด
0
(0)

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
ปาน
น้อย
มาก มากที่สุด เฉลี่ย
กลาง
2
25
107
26
3.98
(1.25) (15.62) (66.88) (16.25) (มาก)

2
37
77
33
(1.25) (23.13) (48.12) (20.62)

3.มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ

11
(6.88)

3.09
(ปาน
กลาง)

1
(0.62)
3
ด้ านบุคลากร
1.มีจานวนบุคลากรให้บริ การอย่าง (1.88)
เพียงพอ
2.บุคลากรมีท่าทีเป็ นกันเอง
0
(0)
3.บุคลากรมีความกระตือรื อร้นใน
0
การให้บริ การ
(0)
4.บุคลากรมีความรู้ และ
0
ความสามารถสู ง
(0)
0
ด้ านยาและเวชภัณฑ์
(0)
1.คุณภาพของยา

10
(6.25)
7
(4.38)

52
85
(32.5) (53.13)
57
84
(35.62) (52.5)

12
(7.5)
9
(5.62)

3.61
(มาก)
3.56
(มาก)

0
(0)
1
(0.62)
3
(1.88)
1
(0.62)

37
80
43
(23.12) (50) (26.88)
34
74
51
(21.25) (46.25) (31.88)
37
77
43
(23.12) (48.12) (26.88)
40
81
38
(25) (50.63) (23.75)

4.04
(มาก)
4.09
(มาก)
4.00
(มาก)
3.98
(มาก)

2.มีการอธิบายวิธีการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์อย่างชัดเจน
3.ราคาของยามีความเหมาะสม

0
(0)
1
(0.62)

42
82
36
(26.25) (51.25) (22.5)
36
84
39
(22.5) (52.5) (24.38)

3.96
(มาก)
4.01
(มาก)

0
(0)
0
(0)
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ข้อมูลจากตาราง 4.4.2 เป็ นค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของแต่ละด้าน สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. ความพึงพอใจในด้านการบริ การ
ปั จจัยที่ได้รับความพึงพอใจมากสุ ดในด้านการบริ การ คือ บุคลากรมีความเต็มใจ
ในการให้บริ การ รองลงมาเป็ นปั จจัยบุ คลากรปฏิ บ ตั ิ อย่างนุ่ มนวลและ บุ คลากรมี กิริย า
มารยาท ที่ สุภาพ แสดงว่าการจัดค่ายครั้งนี้ มีการอมรมบุคคลากรเป็ นอย่างดีในระดับหนึ่ ง
แล้ว
2. ความพึงพอใจในด้านการสถานที่
บริ เวณภายในค่ายมีความสะอาด อากาศถ่ายเทดีมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดใน
ด้านสถานที่ รองลงมาคือการ มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ และความสะดวกต่อการ
เดินทางมารักษาซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับปานกลางเท่านั้น สะท้อนให้
เห็นว่าด้านสถานที่ขาดการเตรี ยมการเพื่อให้พร้อมกับการจัดค่าย
3. ความพึงพอใจในด้านการบุคลากร
ด้า นบุ ค ลากร ปั จ จัย ที่ มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ บุ ค ลากรมี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการให้บริ การ รองลงมาเป็ นบุคลากรมีท่าทีเป็ นกันเอง ตามด้วยบุคลากรมี
ความรู ้ และความสามารถสู ง และความพึงพอใจน้อยสุ ดในด้านนี้ คือ มี จานวนบุคลากร
ให้บริ การอย่างเพียงพอ เนื่ องจากว่าบุคลากรเป็ นกลุ่มคนมีจิตอาสา จึงทาให้มีจานวนน้อย
และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
4. ความพึงพอใจในด้านยาและเวชภัณฑ์
ปั จจัยด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจในระดับ ใกล้เคี ยงกันโดยความพึ ง
พอใจมากที่สุด คือ ราคาของยามีความเหมาะสม ตามด้วย คุณภาพของยาและมีการอธิ บาย
วิธีการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนตามลาดับ จะเห็ นว่ายาและเวชภัณฑ์น้ นั ได้รับความ
พึงพอใจในระดับมากแล้ว ทั้งนี้ เนื่ องจากทางค่ายได้มีการปรับปรุ งและแก้ไขในตัวของยา
และเวชภัณฑ์ให้รักษาโรคได้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ
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ส่ วนที่ 5: ปัญหาที่พบจากการบริ การและข้ อเสนอแนะ จากค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ในจานวนกลุ่ มตัวอย่าง 160 คน มีผูแ้ สดงความคิ ดเห็ นและให้ข้อเสนอแนะต่ อการ
ให้บริ การของค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดงั นี้
ด้านสถานที่
1. ปั ญหาเรื่ องสิ่ งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ ห้องน้ า เครื่ องฉาย ถนนไม่ดี และไฟฟ้ า
ขัดข้อง
2. มีสถานที่นอนไม่เพียงพอ
3. ควรมีการบอกเส้นทางที่ชดั เจนกว่านี้
ด้านบุคคลากรและอุปกรณ์
4. อยากได้รับการบริ การอย่างใกล้ชิด
5. ผูบ้ รรยายพูดดีมาก เป็ นกันเอง อธิ บายเข้าใจดี
6. เจ้าหน้าที่ดีมาก รู ้สึกซาบซึ้ ง ดูแล เอาใจใส บริ การดีมาก
7. ควรมีเอกสาร CD และหนังสื อต่างๆ มาจาหน่าย
ด้านอื่นๆ
8. ควรมีการสนับสนุนจากภารัฐ เข้ามาดูแล และช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ
9. อยากให้มีกิจกรรมสันทนาการ มากกว่านี้
10. เป็ นกาลังใจให้ผมู ้ ีจิตอาสาตั้งใจทางานด้วยความเหน็ดเหนื่อย
11. อยากให้มีการจัดค่ายต่อไปเรื่ อยๆ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการดูแลรักษาแพทย์ แผนทางเลือกวิถีพุทธ โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล จานวน 160 ตัวอย่าง สรุ ปผล
การศึกษาได้ดงั นี้
5.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและมีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้ นไป
เนื่ องจากเพศหญิงจะให้ความสนใจกับสุ ขภาพมากกว่าเพศชาย และเมื่ออายุมากกว่า 40 ปี ก็จะเริ่ ม
เป็ นโรคมากขึ้ น ส่ วนมากจะมี สถานภาพสมรสแล้ว รั บอาชี พข้าราชการเป็ นส่ วนใหญ่รองลงมา
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว เพราะเป็ นข้าราชการบานาญแล้วจึงมีเวลาว่าง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
อาศัยอยู่นอกเขตจัง หวัดพิษณุ โลก โรคประจาตัวเป็ นโรคเรื้ อรั ง ส่ วนรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนจะอยู่
ในช่วง ต่ากว่า 15,000 บาทเป็ นส่ วนมากเนื่องจากทางค่ายไม่ได้มีการเก็บค่าบริ การต่างๆ
5.1.2 พฤติกรรมทีม่ ารับบริการแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
จากการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มาค่ายสุ ขภาพเป็ นครั้งแรก เนื่ องจากเป็ นค่ายที่สอนให้ดูแล
ตัวเองและใช้เวลาในการอบรมนาน วัตถุประสงค์มาเพื่อเรี ยนรู้วิธีการรักษา รองลงมาเป็ นมารับการ
รักษา ส่ วนมากจะทราบข่าวค่ายจากมีเพื่อนแนะนา หรื อ ญาติแนะนา โดยค่าใช้จ่ายเดินทางไปกลับ
อยูใ่ นช่วง น้อยกว่า 1,000 บาทเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะมาจากจังหวัดใกล้เคียงเป็ นส่ วนใหญ่
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5.1.3 ปั จจั ยที่ทาให้ ผ้ ูป่วยเข้ ารั บการรั กษาแบบแพทย์ แผนทางเลือกวิถีพุทธค่ ายสุ ขภาพวิถีพุทธ
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
จากการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเข้ารับบริ การของกลุ่ มตัวอย่างนั้นจะให้
ความสาคัญกับ ความสามารถและชื่ อเสี ย งของแพทย์ มาเป็ นอันดับ แรกๆ จะเห็ นได้จาก ระดับ
ความสาคัญ ด้านความเชี่ ยวชาญของแพทย์น้ นั อยู่ในระดับที่มากที่สุด และ.ด้านความน่ าเชื่ อถือใน
การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์อย่า งแม่ นยาก็อยู่ใ นระดับที่ มาก รองลงมาก็ เป็ นประโยชน์และ
ความสามารถของบุ คคลากร กล่ าวคื อ สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ใ นชี วิตประจาวันได้ และด้าน
บุคลากรมีความสนใจในการดูแลเอาใจผูป้ ่ วยก็ให้ความสาคัญในระดับที่มากเช่นเดียวกัน ส่ วนด้าน
ความสะดวกในการเดิ นทางมารับบริ การ ให้ความสาคัญในระดับ ปานกลาง เพราะไม่ ค่อยมี ผ ล
เกี่ยวกับการรักษา
5.1.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจขอผู้ทมี่ ารับบริการต่ อ แพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ ายสุ ขภาพวิถี
พุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ของแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของ
กลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้านก็มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากเช่นกัน แต่ความพึงพอใจในด้านบริ การได้รับความพึงพอใจสู งที่สุด รองลงมา คือด้านยาและ
เวชภัณฑ์ซ่ ึ งมีความพึงพอใจใกล้เคียงกัน ตามด้วยด้านบุคคลากร ส่ วนความพึงพอใจด้านสถานที่น้ นั
ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด เนื่ องจากจะเห็นว่าสถานที่น้ นั ไม่มีความเกี่ ยวข้องกับการดูแลรักษา
เท่ากับด้านอื่นๆ
ความพึงพอใจในด้านการบริ การ ปั จจัยที่มีระดับความพึงพอใจความพึงพอใจมากที่สุด คือ
บุ ค ลากรมี ค วามเต็ม ใจในการให้บริ ก าร รองลงมาเป็ นปั จจัย บุ ค ลากรปฏิ บ ัติอย่า งนุ่ ม นวลและ
บุ คลากรมี กิริยา มารยาท ที่ สุภาพ แสดงว่าการจัดค่ายครั้ งนี้ มีการอมรมบุ คคลากรเป็ นอย่างดี ใ น
ระดับหนึ่ง
ความพึงพอใจในด้านการสถานที่ ปัจจัยที่มีระดับความพึงพอใจความพึงพอใจมากที่สุด คือ
บริ เวณภายในค่ายมีความสะอาด อากาศถ่ายเทดีรองลงมาเป็ น มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ ตาม
ด้วยสะดวกต่อการเดิ นทางมารั กษาเป็ นความพึงพอใจระดับปานกลางเท่านั้น สะท้อนให้เห็ นว่า
ด้านสถานที่ขาดการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ
ความพึงพอใจในด้านการบุคลากร ปั จจัยที่มีระดับความพึงพอใจความพึงพอใจมากที่สุด
คือ บุคลากรมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รองลงมาเป็ นบุคลากรมีท่าทีเป็ นกันเอง ตามด้วย
บุคลากรมีความรู ้ และความสามารถสู ง และความพึงพอใจน้อยสุ ดในด้านนี้ คือ มีจานวนบุคลากร
ให้บริ การอย่างเพียงพอ เนื่ องจากว่าบุคลากรเป็ นกลุ่มคนมีจิตอาสา จึงทาให้มีจานวนน้อยและไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
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ความพึงพอใจในด้านยาและเวชภัณฑ์ พบว่าแต่ละปั จจัยมีระดับความพึงพอใจใกล้เคียงกัน
โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ราคาของยามีความเหมาะสม ตามด้วย คุณภาพของยาและ
มีการอธิ บายวิธีการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจน ตามลาดับ จะเห็ นว่ายาและเวชภัณฑ์ นั้นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากแล้ว ทั้งนี้ เนื่ องจากทางค่ายได้มีการปรับปรุ งและแก้ไขในตัวของยาให้
รักษาโรคได้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ
5.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป ย่อมมีความต้องการ
ในการดู แลเป็ นพิเศษ ประกอบกับผลการศึ กษาความพึ งพอใจก็ สอดคล้องกัน จึ งอยากให้มีการ
ปรับปรุ งด้านจานวนบุคคลากรให้มีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ส่ วนจุ ดเด่ นของค่ า ยนี้ ที่ ค วรส่ ง เสริ ม คื อ ความเชี่ ย วชาญของแพทย์และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตได้ ก็ควรที่จะมีการบอกต่อถึ งจุดเด่นตรงนี้ เพื่อให้คนที่มาค่ายในครั้งต่อไปได้
ทราบถึงขอดีต่างๆเหล่านี้
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านสถานที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด และมีขอ้ เสนอแนะให้
ปรังปรุ งในส่ วนนี้ จึงอยากให้ทางค่ายมีการปรับปรุ งเรื่ องต่างๆ อาทิเช่น ถนนเพื่อให้สะดวกต่อการ
เดินทาง ให้มีป้ายบอกทางให้ชดั เจน มีการเตรี ยมพร้ อมเครื่ องมืออุปกรณ์ ต่างๆ มีสถานที่นอนให้
เพียงพอ และมีไฟฟ้ ากับน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจในการดูแลรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธ
คาชี้แจง ข้อมูลที่ได้น้ ีจะนาไปใช้เพื่อการศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณท่านผูต้ อบแบบสอบถามชุดนี้เป็ นอย่างสู ง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย (  ) หน้าข้อความที่ท่านต้องการหรื อเติมข้อความลงไป
ในช่องว่าง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ………… ปี
3. สถานภาพการสมรส
( ) สมรส
( ) โสด
( ) หย่าร้าง ( ) หม้าย
4. อาชีพ
( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) รับราชการ
( ) ประกอบธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) รับจ้าง
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
5. เขตพื้นที่อาศัยในปั จจุบนั
( ) อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดพิษณุโลก
( ) อาศัยอยูน่ อกเขตจังหวัดพิษณุโลก
6. โรคประจาตัว…………………………………….
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 5,000
( ) 5,000-10,000
( ) 10,001-15,000
( ) 15,001-20,000
( ) 20,000-25,000
( ) มากกว่า 25,000
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการรับบริ การแบบแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธ
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1. ท่านเคยมาค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธกี่ครั้ง (นับครั้งปั จจุบนั ด้วย)
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง
( ) 3 ครั้ง
( ) มากกว่า 3 ครั้ง
2. วัตถุประสงค์การมาค่าย
( ) มารับการรักษา
( ) มาเรี ยนรู ้วธิ ีการรักษา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................…
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับโดยประมาณ……….…………….บาท
4. ท่านรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของค่ายสุ ขภาพวิถีพุทธจากแหล่งใด
( ) เพื่อนแนะนา
( ) เวปไซต์
( ) ญาติแนะนา
( ) ป้ ายประกาศ
( ) วิทยุ
( ) โทรทัศน์
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………..
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่ทาให้ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธค่าย
สุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย () ลงในช่องตามท่านให้ระดับความสาคัญ โดยมีระดับ
ความสาคัญ5 ระดับ ดังนี้
5 ความสาคัญมากที่สุด
4 ความสาคัญมาก
3 ความสาคัญปานกลาง
2 ความสาคัญน้อย
1 ความสาคัญน้อยที่สุด
ปัจจัย
1
1.ค่าใช้จ่ายในการรักษา
2.ความเชี่ยวชาญของแพทย์
3.ความน่าเชื่อถือในการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์อย่าง
แม่นยา

ระดับความสาคัญ
2
3
4

5
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ปัจจัย
1

ระดับความสาคัญ
2
3
4

5

4.ความสะดวกในการเดินทางมารับบริ การ (อยูใ่ กล้บา้ น
แหล่งชุมชน)
5.ความพร้อมของเครื่ องมืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล
6.สภาพแวดล้อมภายในค่าย
7.จานวนคนที่หายป่ วยหลังจากเข้ารับการรักษา
8.มีคนแนะนาให้มารักษาแพทย์แผนนี้
9.สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
10.บุคลากรมีความสนใจในการดูแลเอาใจผูป้ ่ วย
11.สถานที่สะดวกสบายและสะอาดเรี ยบร้อย
12.ความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริ การ
13.มีกิจกรรมหรื อบริ การด้านการแพทย์ที่หลากหลาย

ส่ วนที่ 4 เกี่ยวกับความพึงพอใจขอผูท้ ี่มารับบริ การต่อ แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ค่าย
สุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย () ลงในช่องตามที่ท่านให้ระดับพึงพอใจ โดยมีระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
5 ความพึงพอใจมากที่สุด 4 ความพึงพอใจมาก
3 ความพึงพอใจปานกลาง
2 ความพึงพอใจน้อย
1 ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจ
ด้ านบริการ
1.บุคลากรปฏิบตั ิอย่างนุ่มนวล
2.บุคลากรมีกิริยา มารยาท ที่สุภาพ
3.บุคลากรความเต็มใจในการให้บริ การ

ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4

5
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ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4 5

ด้ านสถานที่
1.บริ เวณภายในค่ายมีสะอาด อากาศถ่ายเทดี
2.สะดวกต่อการเดินทางมารักษา
3.มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
ด้ านบุคลากร
1.มีจานวนบุคลากรให้บริ การอย่างเพียงพอ
2.บุคลากรมีท่าทีเป็ นกันเอง
3.บุคลากรมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4.บุคลากรมีความรู ้ และความสามารถสู ง
ด้ านยาและเวชภัณฑ์
1.คุณภาพของยา
2.มีการอธิบายวิธีการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างชัดเจน
3.ราคาของยามีความเหมาะสม

ส่ วนที่ 5 ปัญหาที่พบจากการบริ การและข้อเสนอแนะ จากการเข้าร่ วมกิจกรรมกับค่าย
สุ ขภาพวิถีพุทธ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
…………………………………………………………………………………………
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