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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุ บนั กระแสโลกาภิ วตั น์ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล้อ ม ท าให้ ประชาชนมี พ ฤติ ก รรมการด ารงชี วิ ต และสุ ข ภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
มีผลให้อตั ราการเจ็บป่ วยและตายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี
ประเทศไทยในช่ วงปี 2546 – 2552 ที่ ผ่านมาพบว่ามี ผูป้ ่ วยใช้บริ ก ารทางการแพทย์
ถึง 1,057,802 ราย และ จากข้อมูลสถิ ติผูป้ ่ วยในพบว่าผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งเพศหญิ ง
และชาย โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนในด้านจานวนผูป้ ่ วยส่ งต่อพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี จากจานวน 15,493 ราย เพิ่มขึ้นเป็ น 45,813 ราย (ตาราง 1.1) และโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เป็ นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก นัน่ ก็คือ มะเร็ งช่องปาก มะเร็ งเต้านม เนื้ องอก ซึ่ ง
โรคเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
ตาราง 1.1 จานวนผู้ป่วยทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ ปี 2546 – 2552
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
จานวนผูป้ ่ วยทั้งหมด

127,809 121,056 159,480 145,542 158,695 172,912 172,308

ชาย

51,710 50,465 70,121 65,386 72,003 75,319 75,807

หญิง

76,099 70,591 89,359 80,156 86,692 97593 96,501

ที่มา : กรมการแพทย์ 2546 – 2552
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รู ปที่1.1 10 อันดับโรคผูป้ ่ วยในปี งบประมาณ 2548-2553
ที่มา : กรมการแพทย์ สถิติโรค
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีท้ งั โรงพยาบาลที่เป็ นของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่ นโรงพยาบาล
นครพิ ง ค์ โรงพยาบาลเชี ย งใหม่ ร าม โรงพยาบาลเทพปั ญ ญา โรงพยาบาลแม็ ค คอมิ ค และ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ เป็ นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสามารถดูแลรักษาผูป้ ่ วยทั้งในพื้นที่
ที่รับผิดชอบและรับผูป้ ่ วยส่ งต่อจากโรงพยาบาลทัว่ ทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือ
ตารางที่ 1.2 จานวนครั้งทีผ่ ้ ปู ่ วยนอกเข้ ารับบริการทางการแพทย์ ในปี 2548-2554
ปี

จานวนผู้ป่วยนอก
ครั้ง

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
ที่มา : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ราย
4,350
3,851
2,950
2,755
3,309
3,321
2,973

2,943
2,980
2,178
2,093
2,461
2,553
2,243
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ตารางที่ 1.3 จานวนผู้ป่วยในทีเ่ ข้ ารับบริการทางการแพทย์ ในปี 2545-2554
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
ที่มา : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จานวนผู้ป่วยใน (ราย)
580
670
682
806
908
853
904
928
938
941

ในแต่ ล ะวันมี จานวนผูร้ ั บบริ ก ารสุ ข ภาพมี แนวโน้ม ที่ เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะแผนก
ศัล ยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ท าให้ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ให้บริ การด้านสุ ขภาพลดลง ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการเข้าถึงการรักษาและการ
ได้รับ บริ การของผูป้ ่ วยแผนกศัล ยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการส่ งเสริ มและปรับปรุ งคุ ณภาพการบริ การให้ดี และสามารถทาให้ผรู ้ ั บบริ การเกิ ด
ความพอใจสู งสุ ด
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของรู ปแบบการให้บริ การ ของแผนกศัลยกรรมประสาท
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของการให้บริ การของแผนกศัลยกรรมประสาท
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทราบถึ ง ข้อ มู ล พื้ น ฐานและความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาล ในแผนก
ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งคุณภาพใน
การให้บ ริ ก ารรัก ษาพยาบาลของผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะผูป้ ่ วยที่มารับบริ การรักษาพยาบาล ของแผนก
ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อายุระหว่าง 15 – 60 ปี ซึ่งจะทาการศึกษา
ในช่วง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 เท่านั้น
1.5 นิยามศัพท์
1) บริ การสุ ขภาพ หมายถึง สิ นค้าและบริ การต่างๆที่สามารถรักษาบารุ งและฟื้ นฟูสุขภาพ
ของบุคคลได้ รวมถึงอรรถประโยชน์ที่ได้จากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การนั้นๆด้วย
2) ผู้ให้ บริ การ หมายถึงแพทย์ พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานให้บริ การสุ ขภาพ
ในแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3) ผู้รับบริ การ หมายถึง ประชาชนหรื อผูป้ ่ วยที่มารับบริ การสุ ขภาพในแผนกศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการเข้าถึงการบริ การรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยภายใต้กองทุน
สวัสดิการรักษาพยาบาลต่างๆ ของแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ซึ้ งผูศ้ ึกษาได้นาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบ
ในการศึกษา ดังต่อไปนี้

2.1) ทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้ อง
2.1.1) ทฤษฎีอุปสงค์ ( Demand )
ลักษณะเฉพาะของอุปสงค์ บริการทางการแพทย์
โดยทัว่ ไปความต้องการสิ นค้าและบริ การในเชิ งเศรษฐศาสตร์ มีลกั ษณะที่แปรผกผันกับ
ระดับราคาของสิ นค้าและระดับบริ การนั้น กล่าวคือ ถ้าสิ นค้ามีปริ มาณมากราคาก็จะต่า แต่ถา้ สิ นค้า
นั้นมีปริ มาณน้อยๆก็จะมีราคาที่สูงนัน่ เอง แต่บริ การทางการแพทย์เป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะพิเศษต่าง
จากสิ นค้าทัว่ ไปในท้องตลาด สรุ ปได้ดงั นี้
1. การบริ โภคทางการแพทย์ทาให้เกิดผลกระทบภายนอก เมื่อผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาและ
เข้ารับบริ การทางแพทย์แล้ว ผลของการรักษาคื อตัวผูป้ ่ วยหายจากโรคแล้วไปทาให้การแพร่ เชื้ อ
โรคลดลง ทาให้คนในสังคมลดโอกาสการได้รับเชื้อโรคนั้นลดลง
2. ความต้องการบริ การทางการแพทย์ เป็ นเรื่ องของการบริ โภคและการลงทุน การที่ผปู้ ่ วย
มี ค วามต้องการรั ก ษาให้หายจากโรคหรื ออาการทุ เ ลาลงและเกิ ดความพอใจแก่ ผูป้ ่ วยนั้นเป็ น
ลัก ษณะของการบริ โ ภค และเมื่ อ ผูป้ ่ วยหายจากอาการเจ็ บ ป่ วยแล้วสามารถท างานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นลักษณะของการลงทุนนัน่ เอง
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3. ปริ มาณความต้องการทางการแพทย์ ถูกกาหนดโดยผูใ้ ห้บริ การ เนื่ องจากคนป่ วยไม่อาจ
ทราบได้ว่า คุ ณภาพของบริ ก ารทางการแพทย์มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากน้อยแค่ ไ หน ผูป้ ่ วยจะได้รับ
บริ การอย่างไร ปริ มาณมากน้อย และระยะเวลายาวนานหรื อไม่ ทาให้การตัดสิ นใจที่จะเข้ารับการ
บริ การทางการแพทย์ข้ ึนอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การเท่านั้น
คาว่า “อุปสงค์” มีความหมายเฉพาะในวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจให้คาจากัดความได้ว่าอุป
สงค์สาหรับสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง หมายถึ งจานวนต่างๆของสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ด
นั้นในระยะเวลาที่กาหนด คาว่า “ความต้องการซื้ อ” มิได้หมายความถึงความต้องการธรรมดา
(Want) แต่เป็ นความต้องการที่มีอานาจซื้ อ (Purchasing power) กากับอยูด่ ว้ ย กล่าวคือผูบ้ ริ โภค
จะต้องมีความเต็มใจ(Ability and Willingness) ที่จะซื้ อและมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นๆได้ดว้ ย ฟั งก์ชนั อุปสงค์ (Demand function) คือ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริ มาณที่ผบู ้ ริ โภคมีความเต็มใจที่จะซื้ อและมีความสามารถที่จะจ่าย (Qx) ซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระกับ
ระดับ ราคาต่ า งๆของสิ นค้า นั้น (Px) ซึ่ ง เป็ นตัวแปรตาม ทั้ง นี้ ถ้า ก าหนดให้ปั จจัย อื่ นที่ อาจมี
ผลกระทบต่อปริ มาณซื้ ออยูค่ งที่หรื อไม่เปลี่ยนแปลง ก็อาจเขียนเป็ นสัญลักษณ์ได้ดงั นี้ Qx = f (Px)
กฎแห่งอุปสงค์ (Law of Demand) ระบุวา่ ปริ มาณของสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อย่อมแปรผันกับระดับราคาของสิ นค้าและบริ การชนิ ดนั้นเสมอ จากกฎของอุป
สงค์ดงั กล่าวหมายความว่า เมื่อราคาสิ นค้าสู งขึ้นผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าในปริ มาณน้อยลง และเมื่อ
ราคาสิ นค้าลดลงผูป้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้ามากขึ้นในความเป็ นจริ งตัวกาหนดอุปสงค์ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั
ระดับราคาของสิ นค้าหรื อบริ การเพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ งปั จจัย
เหล่านั้นจะมีอิทธิ พลต่อปริ มาณซื้ อมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละ
คนและกาลเวลา ปั จจัยเหล่านั้นได้แก
1. ปริ มาณซื้ อขึ้นอยูก่ บั ราคาของสิ นค้านั้น ตามปกติเมื่อราคาสิ นค้าเพิ่มสู งขึ้นปริ มาณซื้ อ
สิ นค้าจะมีนอ้ ย แต่ถา้ ราคาสิ นค้าลดต่าลง ปริ มาณซื้ อจะมีมาก
2. ปริ มาณซื้ อขึ้นอยูก่ บั รสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคและความนิ ยมของคนส่ วนใหญ่ในสังคม ซึ่ ง
รสนิ ยมอาจเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกนิ ยมชมชอบชัว่ ขณะหนึ่ ง สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
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แต่บางกรณี ความนิ ยมนั้นก็คงอยูน่ าน สิ่ งที่กาหนดรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคได้แก่ อายุ เพศ ความเชื่ อ
ค่านิ ยม การศึกษา และอิทธิ พลของการโฆษณา รสนิ ยมเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อธุ รกิจการค้า ดังนั้นหน่วย
ธุ รกิ จจึ งยอมทุ่มเงิ นจานวนมหาศาลในการโฆษณาเพื่อหวังผลในการเปลี่ ยนแปลงรสนิ ยมหรื อ
มิฉะนั้นก็เพื่อรักษารสนิยมของผูบ้ ริ โภคให้คงเดิมนัน่ เอง
3. ปริ มาณซื้ อขึ้ นอยู่กบั รายได้เฉลี่ ยของครัวเรื อน โดยทัว่ ไปเมื่ อประชากรมีรายได้โดย
เฉลี่ยสู งขึ้น ความต้องการสิ นค้าและบริ การจะเปลี่ยนไป คือมักจะลดการบริ โภคสิ นค้าราคาถูกและ
ขณะเดียวกันก็หนั ไปบริ โภคสิ นค้าราคาแพง
4. ปริ ม าณซื้ อขึ้ นอยู่ก ับ ราคาของสิ นค้า อื่ นๆที่ เกี่ ย วข้อง ตามปกติ ค วามต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคอาจสนองได้ดว้ ยสิ นค้าหลายชนิด ถ้าสิ นค้าชนิดหนึ่ง มีราคาสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคก็จะซื้ อสิ นค้า
ชนิดนั้นน้อยลง และหันไปซื้ อสิ นค้าอีกชนิดหนึ่งซึ่ งใช้ทดแทนกันได้ สาหรับกรณี ของสิ นค้าที่ตอ้ ง
ใช้ประกอบกัน เช่นน้ าตาลกับกาแฟ เป็ นต้น เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการบริ โภคกาแฟมากขึ้น ก็จะต้อง
บริ โภคน้ าตาลมากขึ้นด้วย
5. ปริ มาณการซื้ อขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล ยกตัวอย่างในประเทศที่อยูใ่ นเขตหนาว เมื่อย่างเข้าฤดู
หนาว ประชาชนจาเป็ นต้องจัดหาเครื่ องนุ่งห่ มกันหนาว ทาให้ความต้องการสิ นค้าเครื่ องกันหนาว
ต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณซื้ อกับตัวกาหนด
อุปสงค์เหล่านี้ดว้ ยฟังก์ชนั อุปสงค์ดงั นี้ Qx = f ( Px , T , Py , S , …)
เมื่อ

Qx

=

ปริ มาณซื้ อสาหรับสิ นค้า x

Px

=

ราคาสิ นค้าx

T

=

รสนิยมของผูบ้ ริ โภค

Y

=

รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรื อน

Py

=

ราคาของสิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

S

=

ฤดูกาล
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2.1.2) ทฤษฎีความจาเป็ นด้ านสุ ขภาพ และอุปสงค์ ทางด้ านสาธารณสุ ข
ก. ความจาเป็ นที่ควรมี (Normative need) ซึ่ งจะเป็ นการประเมินจากแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข. ความจาเป็ นที่ตะหนัก ( Felt need) เป็ นความจาเป็ นที่ผบู ้ ริ โภคคิกว่าต้องมี
ค. ความจาเป็ นที่แสดงออก (Express need)
ง. ความจาเป็ นเปรี ยบเทียบ (Comparative need)

อุปสงค์ ทางด้ านสาธารณสุ ข
ก. อุปสงค์ต่อสุ ขภาพ (Demand for Health)
ความต้องการหรื อความจาเป็ น (Need) ที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกเพื่อให้มีความสุ ขภาพสมบูรณ์ท้ งั ทาง
ร่ างกายและจิตใจ ณ ระดับราคาเงา (ราคาเงา : ราคาที่สะท้อนค่าเสี ยโอกาส = ถ้าสู ง Need จะน้อย
ถ้าต่า Need จะสู ง)
ข. อุปสงค์ต่อการรักษาพยาบาล (Demand for Health Care)
ระดับการรักษาพยาบาลที่ผบู ้ ริ โภคจะรับบริ การ ณ ราคาต่างๆ กันของบริ การ
2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ ทางบวกของบุ คคลที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึก
หรื อทัศนคติ ที่ดีต่องานที่ทาของบุ คคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุ ขของบุคคลอันเกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่
ที่จะทางาน มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของ
งานที่ ท า และสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานส่ ง ผลต่ อถึ ง
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์การอีกด้วย
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ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ
(motive) หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้องการที่ กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิ ด
พฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตนเอง

ซึ่ งความต้อ งการของแต่ ล ะคนไม่

เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึง
เครี ยด เช่ น ความหิ ว กระหายหรื อความล าบากบางอย่ า ง เป็ นความต้อ งการทางจิ ต วิ ท ยา
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาใน
ช่ วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิ ดความตึ ง
เครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดย
ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถื อจาก
ผูอ้ ื่ น คาตอบของมาสโลว์ คื อ ความต้องการของมนุ ษย์จะถู กเรี ยงตามลาดับจากสิ่ งที่ กดดันมาก
ที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร
ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่า ความ
ต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
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1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความ
นับถือและสถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ
บุคคลพยายามที่สร้ างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรก
ก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่
อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่
ต้องการยกย่องจากผูอ้ ื่ น หรื อไม่ ตอ้ งการแม้แต่อากาศที่ บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่ อความ
ต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิ กมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิม่ และควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ ง
เร้าเหล่านี้ อยูน่ อกเหนื อการควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง บุคคลจึงมีความฝั น พูดคาที่ไม่ต้ งั ใจพูด มีอารมณ์
อยูเ่ หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริ ณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคลพอใจจะกระทาสิ่ ง
ใดๆที่ให้มีความสุ ขและจะหลีกเลี่ย งไม่กระทาในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อความยากลาบาก
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
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2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่ามนุ ษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ยวกับจริ ยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถือว่ามนุ ษย์แสวงหาความสุ ข
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องมวลมนุ ษ ย์ ห รื อสั ง คมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก อยู่ แ ละเป็ นผู ้ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ผหู้ นึ่งด้วย

2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วรมงคล ลิ้มศิ ริตระกูล (2553) ศึกษาเรื่ อง “คุ ณภาพการให้บริ การด้านสุ ขภาพใน
ศูนย์บริ การ สาธารณสุ ขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลาพูน” มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อให้
ทราบถึ งลักษณะส่ วนบุ คคลและลักษณะทางสังคมของผูใ้ ช้บริ การด้านสุ ขภาพ กองการแพทย์
เทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 2) ศึกษาถึงคุ ณภาพการบริ การสุ ขภาพของสถานบริ การด้าน
สุ ขภาพกองการแพทย์เทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 3) ทราบข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การด้าน
สุ ขภาพ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
วิธีการศึกษา การเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่มารับบริ การที่ ศูนย์บริ การสาธารณะสุ ขกองการแพทย์
เทศบาลลาพูน จานวน 336 ราย โดยแจกแบบสอบถาม แล้วทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้งหมดด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป spss for window ผลการศึกษาสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ลักษณะส่ วนบุ คคลที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุเฉลี่ ย 51 ปี และมี
สถานภาพสมรส โดยมีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชี พรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า
10,000 บาท และสรุ ป ผลการวิ จยั ได้ว่า ผูใ้ ห้ข ้อมู ล มี ก ารรั บ รู ้ ว่า การให้บ ริ ก ารของศูน ย์บริ ก าร
สาธารณสุ ขของกองการแพทย์เทศบาลลาพูน มีคุณภาพดี ในด้านการเข้าถึงบริ การ โดยเฉพาะการ
เรี ยงลาดับผูป้ ่ วยที่มาถึงสถานบริ การ ก่อน-หลัง ในการรับรักษาพยาบาล ประเด็นที่ผรู้ ับบริ การด้าน
สุ ขภาพเห็นว่ามีคุณภาพน้อยที่สุดคือ จานวนแพทย์ที่ให้บริ การรักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยในแต่ละวัน
ในด้านลักษณะทางกายภาพของสถานที่ มีความชัดเจนของป้ ายต่างๆ อาทิเช่น ป้ ายบอกทาง ป้ าย
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ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารเป็ นต้น แต่ ป ระเด็ นที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารสุ ข ภาพให้ค วามเห็ นว่า คุ ณภาพน้อยที่ สุ ดคื อ
สถานที่จอดรถให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ มีการบริ การด้วยความสุ ภาพ
เป็ นมิตร และยิม้ แย้มแจ่มใส และประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของญาติและผูป้ ่ วยมี
คุณภาพน้อยที่สุด ด้านสุ ดท้ายคือ ด้านเทคนิคการบริ การ ประเด็นการให้คาแนะนาในการใช้ยาเป็ น
ประเด็น ที่ มี คุณ ภาพสู ง สุ ด ประเด็ น ของความพร้ อมเรื่ องเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการตรวจและ
วินิจฉัยโรค ผูเ้ ข้ารับบริ การเห็ นว่ามีคุณภาพน้อยที่สุด และ คาแนะนาที่ ผรู้ ับบริ การเสนอแนะการ
ปรับปรุ งคุณภาพการในบริ การของศูนย์บริ การสาธารณสุ ขกองการแพทย์เทศบาลลาพูน จังหวัด
ลาพูน คือ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ควรมีให้เพียงพอ รวมไปถึง สถานที่จอดรถควรจัดให้มีที่จอด
สะดวก การกาจัดขยะไม่ให้มีกลิ่นเหม็น การวินิจฉัยของแพทย์ควรมีความชัดเจน และการปรับปรุ ง
ขั้นตอนในการรอตรวจให้เร็ วขึ้น
กนกนาฏ หาญสิ ทธิ พร (2553)

ศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของบริ การสุ ขภาพของ

โรงพยาบาลเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งไดสุ่ มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างโดยใช้สูตร
ยามาเน่ (Yamane) จากประชากรทั้งหมด 61,974 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้การแจกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูล ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ับบริ การ
สุ ขภาพพบว่า ส่ วนใหญ่ผรู ้ ับบริ การเป็ นเพศหญิงมาก คิดเป็ นร้อยละ 57 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 35
ถึ ง 39 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59 มี ส ถานภาพสมรสกว่า ร้ อ ยละ 83 มี ร ะดับ การศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ
ประถมศึกษาหรื อต่ ากว่า ถึ งร้ อยละ 70 รวมถึ งผูร้ ับบริ การสุ ขภาพส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม
ร้อยละ 67 และมีรายได้เฉลี่ย 5,000 บาทหรื อต่ากว่ามาก คิดเป็ นร้อยละ 74 นอกจากนี้ ใน 1 เดือนที่
ผ่านมา ผูม้ ารับบริ การส่ วนใหญ่ไม่มารับบริ การในการไปโรงพยาบาล ร้อยละ 79 และในส่ วนที่
สอง ความพอใจของผูม้ ารั บ บริ ก ารสุ ข ภาพในโรงพยาบาลเชี ย งยืน อ าเภอเชี ย งยื น จัง หวัด
มหาสารคาม จาแนกออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์และสถานที่ ผูร้ ับบริ การสุ ขภาพส่ วนใหญ่
มีความพึงพอใจมาก ทางด้านบุคลากรและ ด้านค่ารักษาพยาบาลนั้นผูม้ ารับบริ การสุ ขภาพมีความ
พึงพอใจมากถึงมากที่สุด และด้านสุ ดท้ายด้านคุณภาพของการให้บริ การ ผูร้ ับบริ การสุ ขภาพส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ชนิ ด า ศศิ บุ ต ร (2549) ศึ ก ษาเรื่ อง “พฤติ ก รรมความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ต่อระบบการบริ การของศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่” โดยการสุ่ ม
ตัวอย่าง 150 ชุ ด ในทัง่ หมด 11 คณะ แล้วแจกแบบสอบถาม และผลการศึกษาที่ได้คือ ในส่ วนที่
หนึ่ง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง 85 คน คิดเป็ น ร้อยละ 56.67 เป็ นเพศชาย
อีก 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ส่ วนที่ สอง ช่ วงเวลาที่ ผเู ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์ จะเข้ารับ
บริ การในช่วง บ่าย ตั้งแต่ 13.00-15.00 น. จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.33 และจะเข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์ในวันที่มีการเรี ยนการสอนมากเป็ นจานวนถึง 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.67 อีก 47
คน ร้อยละ 31.33 จะเข้ารับบริ การในวันที่ไม่มีการเรี ยนการสอน ส่ วนที่สาม เหตุผลในการเลือกมา
ขอรับบริ การจากศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า
เหตุผลที่นกั ศึกษาเลือกมารับบริ การจากศู นย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มากที่สุดคือ ไม่เสี ยค่า
รัก ษาพยาบาลและมี ค วามสะดวกในการเดิ นทางมารั บการรั ก ษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.6 และ 4.53
ตามลาดับ เหตุผลที่นกั ศึกษารับบริ การจากศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับมากคือ ศูนย์
สุ ขภาพตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่และอยู่ใกล้บริ เวณหอพัก ร้ อยละ 4.4 แพทย์มีความ
เชี่ยวชาญและมีชื่อเสี ยงในการรักษาและวินิจฉัยโรค ร้อยละ 4.23 อาคารสถานที่สะดวกสบายและ
สะอาดเรี ยบร้อย คิดเป็ นร้อยละ 3.87 มีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการรักษาและวินิจฉัยโรค
ร้อยละ3.79 มีความถูกต้องและรวดเร็ วในการให้บริ การ ร้อยละ 3.78 และเหตุผลที่นกั ศึกษาเลือกมา
รับบริ การจากศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปานกลาง คือ มีผแู้ นะนาให้มารับบริ การ
เช่น เพื่อน อาจารย์ รุ่ นพี่ คิดเป็ นร้อยละ 3.48 และในส่ วนที่สี่ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ต่อระบบบริ การของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริ การจากศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่โดยรวมในระดับ
มาก ซึ่ งเมื่อแยกตามด้านต่างๆ ได้ผลดังนี้ ด้านอัธยาศัยไมตรี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การรับบริ การจากศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่ห้องตรวจพูดจา
สุ ภาพและเจ้าหน้าที่ห้องตรวจมีท่าทีเป็ นกันเอง ด้านความสะดวกรวดเร็ ว พบว่า นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการรับบริ การจากศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในระดับมาก คือ การขอรับบัตร
และการรอตรวจมีการจัดลาดับดีไม่มีการแซงคิว และการค้นบัตรมีความสะดวกและรวดเร็ ว ด้าน
การอานวยความสะดวก พบว่า นัก ศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริ การจากศูนย์สุขภาพ
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มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ทุกด้านในระดับมาก คือ สถานที่ห้องตรวจหาง่าย มีเครื่ องหมายแสดงช่อง
แจ้งขอรับบัตรชัดเจน บริ เวณที่รอตรวจไม่คบั แคบ ที่นงั่ รอตรวจมีเพียงพอ และบริ เวณที่นงั่ รอ
ตรวจมีอากาศถ่ายเทดีดา้ นคุณภาพบริ การ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริ การจาก
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกด้านในระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่ห้องตรวจเรี ยก ชื่อ-สกุล ของ
ท่านชัดเจนเจ้าหน้าที่ห้องตรวจใช้คาอธิ บายที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเจ้าหน้าที่ห้องตรวจปฏิ บตั ิต่อ
ท่านด้วยความนุ่มนวล
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย

การศึกษาพฤติกรรมของผูท้ ี่มาเข้ารับบริ การสุ ขภาพจากแผนกศัลกรรมประสาท
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
- กาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
- เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่จะทาการศึกษาวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์ ผูป้ ่ วยนอกในแผนก
ศัล ยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ในช่ ว งปี 2555 โดยเก็ บ ข้อ มู ล จาก
ผูร้ ับบริ การโดยแจกแบบสอบถาม จานวน 175 ชุด
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้ อมูลปฐมภูมิ(Primary data)
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมาจากการออกแบบสอบถาม เก็บจากผูเ้ ข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์ ห้องเบอร์ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ที่ได้โดยสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ แบบสอบถามจะประกอบไปด้วยด้วยกัน
3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
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ส่ วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้ารับบริ การทางการแพทย์
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการให้บริ การ
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ถึ งโรงพยาบาลมหาราช
นครชี ย งใหม่ เพื่ อ ขออนุ ญ าตรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ จ านวนผูป้ ่ วย และระยะเวลาในการรั ก ษา
ตลอดจนเตรี ยมพื้นที่เพื่อจะทาการศึกษา
ขั้นตอนในการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้เก็บทั้งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการหาข้อมูล
จากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ฯลฯ และ รวบรวมข้อมูลอี กส่ วนจากการออกแบบสอบถามให้ผมู ้ ารั บ
บริ การทางการแพทย์ตอบในระหว่างช่วงที่รอเข้าพบแพทย์ และช่วงรอรับยา ระหว่างเวลา 08.00 –
12.00 น. ของทุกวันทาการ จันทร์ – ศุกร์ จนครบ 175 ชุด
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
- หลัง จากที่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการออกแบบสอบถามสมบู ร ณ์ แ ล้ ว จึ ง ได้
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาคานวณร้อยละ (Percentage)
เพื่อหาความถี่ และอธิบายผลการศึกษา
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ ใช้มาตรวัด โดยจะใช้เทคนิ คการวัดความพึงพอใจ
และความคิดเห็นแบบ Likert scale โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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ระดับ มากที่สุด

ให้คะแนนเท่ากับ

5

ระดับ มาก

ให้คะแนนเท่ากับ

4

ระดับ ปานกลาง

ให้คะแนนเท่ากับ

3

ระดับ น้อย

ให้คะแนนเท่ากับ

2

ระดับ น้อยที่สุด

ให้คะแนนเท่ากับ

1

ผลที่ได้จะนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ยึดตามหลักการ
ดังนี้
4.51 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด, เห็นด้วยอย่างยิง่

3.51 – 4.50

หมายถึง

มาก, เห็นด้วย

2.51 – 3.50

หมายถึง

ปานกลาง, เฉยๆ

1.51 – 2.50

หมายถึง

น้อย, ไม่เห็นด้วย

1.00 – 1.50

หมายถึง

น้อยที่สุด, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

4.1 บทนา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระยะเวลาของการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 จานวนตัวอย่าง 175 คน โดยผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการแบ่ง
ข้อมูลในการอธิบายออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ ข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้รับบริการทางการแพทย์
การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามจาเป็ นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของผูเ้ ข้ารับบริ การทาง
การแพทย์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งจะแสดงจานวนและร้อยละ
ตาราง 4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา : การสารวจ

จานวน
72
103
175

ร้ อยละ
41.00
59.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่าตัวอย่างที่ได้ทาการสารวจมีสัดส่ วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โดยมีเพศชายจานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 และมีเพศหญิงจานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.00 ของกลุ่มตัวอย่าง
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ตาราง 4.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามอายุ
อายุ
15-24
25-34
35-44
45-54
55 ขึ้นไป
รวม
ที่มา : การสารวจ

จานวน
9
29
59
45
33
175

ร้ อยละ
5.00
17.00
34.00
25.00
19.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ ระหว่าง 35-44 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 45-54 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และอายุ 55
ปี ขึ้นไป จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 ตามลาดับ
ตาราง 4.3 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย/แยก
รวม
ทีม่ า : การสารวจ

จานวน
19
157
3
175

ร้ อยละ
10.00
89.00
1.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ ได้ทาการสารวจส่ วนใหญ่มี สถานภาพสมรส
มีจานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.00 รองลงมามีสถานภาพโสด มีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.00 และ สถานภาพ หย่าร้าง/หม้าย/แยก มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ของกลุ่มตัวอย่าง
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ตาราง 4.4 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามการศึกษาสู งสุ ด
การศึกษาสู งสุ ด
ไม่ได้เรี ยน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา / เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รวม
ทีม่ า : การสารวจ

จานวน
8
70
38
16
35
8
175

ร้ อยละ
4.50
41.00
21.00
9.00
20.00
4.50
100.0

จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับศึกษาสู งสุ ด ในระดับชั้น ประถมศึกษามากที่สุด
จ านวน 70 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.00 ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งรองลงมาคื อ
มัธยมศึกษา จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และ การศึกษาสู งสุ ด ที่ไม่ได้เรี ยน และ ปริ ญญา
ตรี ข้ ึนไป มีจานวนเท่ากันคือ อย่างละ 8 คน
ตาราง 4.5 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
พนักงานบริ ษทั
ธุ รกิจส่ วนตัว
เกษตรกร/ประมง
นักเรี ยน/นักศึกษา
แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณ
ว่างงาน
รวม
ทีม่ า : การสารวจ

จานวน
21
43
15
41
22
4
19
10
175

ร้ อยละ
12.00
24.50
8.50
23.50
12.50
2.00
11.00
6.00
100.00
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จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งประกอบอาชี พ รั บ จ้า ง มี จ านวน 43 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 24.50 ใกล้เคียงกับการประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 41 คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และ ยังเป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษาน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 4.6 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามตามรายได้
รายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
รวม
ทีม่ า : การสารวจ

จานวน
35
48
77
15
175

ร้ อยละ
20.00
27.50
44.00
8.50
100.00

จากตาราง 4.6 พบว่า ระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ที่ระดับ
10,001 – 15,000 บาท มีจานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ระดับรายได้ 5,001 –
10,000 บาทมีจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 และผูท้ ี่มีระดับรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท มี
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามสิ ทธิการรักษา
สิ ทธิการรักษา
สิ ทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
สิ ทธิ ประกันสังคม
สิ ทธิ ขา้ ราชการและรัฐวิสาหกิจ
ไม่ได้ใช้สิทธิ ใดๆ
อื่นๆ (ประกันชิวติ )
รวม
ทีม่ า : การสารวจ

จานวน
104
37
21
9
4
175

ร้ อยละ
60.00
21.00
12.00
5.00
2.00
100.00
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จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สิทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าในการรักษามากที่สุด
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ใช้สิทธิ ประกันสังคม จานวน 37 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.00 และ สิ ทธิ ขา้ ราชการและรัฐวิสาหกิ จ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามลาดับ
4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่
ผูศ้ ึกษาได้แบ่งความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ในแผนกศัลยกรมประสาท
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ออกเป็ น 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริ การ
ด้านคุณภาพบริ การ ด้านอัธยาศัยไมตรี ของเจ้าหน้าที่ ด้านการอานวยความสะดวก

ตารางที่ 4.8 ประเมินความพึงพอใจ
ปัจจัย
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริ การ
2. ด้านคุณภาพบริ การ
3. ด้านอัธยาศัยไมตรี ของเจ้าหน้าที่
4. ด้านการอานวยความสะดวก
ที่มา : การสารวจ

ค่ าเฉลีย่
3.63
4.16
3.37
3.91

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่าความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ในด้านคุณภาพบริ การ
ด้านอานวยความสะดวก และ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ผูเ้ ข้ารับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, 3.91 และ 3.69 ตามลาดับ และ ผูเ้ ข้ารับบริ การมีระดับความพึง
พอใจปานกลาง ในด้านอัธยาศัยไมตรี ของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37
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ตารางที่ 4.9 ประเมินความพึงพอใจ ด้ านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ
ลาดับ
1
2
3

ปัจจัย
ให้บริ การตามลาดับ
ไม่มีการแซงคิว
ขั้นตอนการให้บริ การ
สะดวก
ระยะเวลารอตรวจใช้
เวลาไม่นาน

5

4

3

2

1

395
224
120
0
0
(79x5) (56x4) (40x3) (0x2) (0x1)
180
152
252
34
0
(36x5) (38x4) (84x3) (17x2) (0x1)
105
140
237
52
14
(21x5) (35x4) (79x3) (26x2) (14x1)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.22
(มาก)
3.53
(มาก)
3.13
(ปาน
กลาง)

ที่มา : การสารวจ
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารทางการแพทย์ใ นด้า น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ผูเ้ ข้ารับบริ การมีความพึงพอใจการให้บริ การตามลาดับ ไม่มี
การแซงคิว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยูใ่ นระดับความพอใจมาก รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริ การ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.53 อยูใ่ นระดับความพอใจมาก และผูร้ ับบริ การทางการแพทย์มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดในด้านระยะเวลาตรวจใช้เวลาไม่นาน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.13 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ในด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ผูเ้ ข้ารับบริ การมีความพึงพอใจแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 4.64 ซึ่ งถือว่ามี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์มีความพอใจความเชี่ยวชาญ
ของแพทย์ใ นการรั ก ษา เฉลี่ ย 4.42 ผูร้ ั บ บริ ก ารทางการแพทย์มี ค วามพึ ง พอใจ มี ก ารติ ด ตาม
ผลการรักษา เฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และ ผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์มีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่ห้องตรวจใช้คาอธิ บายง่ายต่อการเข้าใจเป็ นอันดับสุ ดท้าย มีค่าเฉลี่ ย 3.23 อยูใ่ น
ระดับความพึงพอใน ปานกลาง
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ตารางที่ 4.10 ประเมินความพึงพอใจ ด้ านคุณภาพบริการ
ลาดับ

ปัจจัย

1.

แพทย์ให้การรักษาอย่าง
เต็มที่
2. ความเชี่ยวชาญของ
แพทย์ในการรักษา
3. มีการติดตาม
ผลการรักษา
4. เจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจใช้
คาอธิ บายที่ง่ายต่อการ
เข้าใจ
ที่มา : การสารวจ

5

4

560
(112x5)
425
(85x5)
405
(81x5)
120
(24x5)

3

2

252
0
0
(63x4) (0x3) (0x2)
316
33
0
(79x4) (11x3) (0x2)
300
57
0
(75x4) (19x3) (0x2)
136
225
84
(34x4) (75x3) (42x2)

1

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

0
4.64
(0x1) (มากที่สุด)
0
4.42
(0x1)
(มาก)
0
4.35
(0x1)
(มาก)
0
3.23
(0x1)
(ปาน
กลาง)

ตารางที่ 4.11 ประเมินความพึงพอใจ ด้ านอัธยาศัยไมตรีของเจ้ าหน้ าที่
ลาดับ
1.

2.

ปัจจัย
เจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ และให้
คาปรึ กษาด้วยความเต็มใจ
เจ้าหน้าที่พูดจาสุ ภาพ
ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นกันเอง

5

4

3

2

1

185
140
201
72
0
(37x5) (35x4) (67x3) (36x2) (0x1)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.42
(ปานกลาง)

145
124
240
70
0
3.31
(29x5) (31x4) (80x3) (35x2) (0x1) (ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.11 พบว่าความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ในด้านอัธยาศัยไมตรี
ของเจ้า หน้าที่ ผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจใน ด้านเจ้าหน้าที่ พูดจาสุ ภาพ ยิ้ม แย้มแจ่ ม ใส
เป็ นกันเอง และ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ และให้คาปรึ กษาด้วยความเต็มใจ
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 และ 3.42 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 ประเมินความพึงพอใจ ด้ านการอานวยความสะดวก
ลาดับ
1.

ปัจจัย
สถานที่ให้บริ การสะอาด

5

4

3

2

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
0
4.30
(0x1) (มาก)
0
4.23
(0x1)
(มาก)
1

400
284
57
10
(80x5) (71x4) (19x3) (5x2)
2.
มีจุดบริ การน้ าดื่มระหว่างรอ 345
312
84
0
ตรวจ และสิ่ งอานวยวาม
(69x5) (78x4) (28x3) (0x2)
สะดวกอื่น เช่น พัดลม
3.
บริ เวณที่รอตรวจไม่คบั แคบ 375
244
93
16
0
4.16
และมีจานวนเพียงพอ
(75x5) (61x4) (31x3) (8x2) (0x1) (มาก)
4.
สถานที่หอ้ งตรวจหาง่าย
295
268
147
0
0
4.06
(59x5) (67x4) (49x3) (0x2) (0x1) (มาก)
5.
บริ เวณที่นงั่ รอตรวจมีอากาศ 310
284
96
20
0
4.06
ถ่ายเทดี
(62x5) (71x4) (32x3) (10x2) (0x1) (มาก)
6.
มีเครื่ องหมายแสดงช่องแจ้ง 310
276
132
0
0
4.10
รับบัตร(ใบนัด)ชัดเจน
(62x5) (69x4) (44x3) (0x2) (0x1) (มาก)
7.
สถานที่จอดรถมีให้บริ การ
35
52
165
150
25
2.44
อย่างเพียงพอ
(7x5) (13x4) (55x3) (75x2) (25x1) (น้อย)
จากตารางที่ 4.12 พบว่าความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ในด้านการอานวย
ความสะดวก ผูเ้ ข้ารับบริ การมีความพึงพอใจใน สถานที่ให้บริ การสะอาด มีค่าเฉลี่ ย 4.30 อยูใ่ น
ระดับความพอใจมากเป็ นอับดับหนึ่ ง รองลงมาคือ มี จุดน้ าดื่ มระหว่างรอตรวจ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่น เช่น พัดลม มีค่าเฉลี่ย 4.23 อยูใ่ นระดับความพอใจมาก และผูเ้ ข้ารับบริ การทาง
การแพทย์มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในด้านสถานที่จอดรถมี บริ การอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.44
อยูใ่ นระดับความพึงใจน้อยที่สุด
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

5.1

สรุ ปผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ทราบถึ ง ข้อมู ล พื้ นฐานและความพึ ง พอใจต่ อ การ

ให้บริ การรักษาพยาบาล ในแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งคุณภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ โดยศึกษาถึงลักษณะบุคคล ความพึงพอใจต่อบริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอกใน ด้า นการรั ก ษา ด้า นอาการสถานที่ แ ละด้า นให้บ ริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ ท าง
การแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาเป็ นผูม้ ารั บบริ การที่ มาใช้บริ การเป็ นผูป้ ่ วยนอก แผนก
ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ จานวน 175 ราย ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
3-18 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ับบริ การที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ และสิ ทธิ การรักษา ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบวัดความพึงพอใจของ ผูม้ ารับบริ การทางการแพทย์
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (%) และค่าเฉลี่ย(X) ได้ผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
ลักษณะทัว่ ไปของผู้เข้ ารับบริ การทางการแพทย์
จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์ เป็ นเพศหญิง มากกว่าเล็กน้อย เพศชาย
จากตัวอย่างที่ ทาการสารวจทั้งหมด 175 เป็ นเพศหญิงมีจานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59 และ
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เพศชายจานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 อยูใ่ นกลุ่มอายุ ระหว่าง 35-44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34 ซึ่ งเป็ น
จานวนมากที่สุด และกลุ่มอายุที่มีนอ้ ยที่สุดคือ กลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5
สถานภาพที่มีมากสุ ดในการสารวจผูเ้ ข้ามารับบริ การทางการแพทย์คือ สมรส คิดเป็ นร้อย
ละ 89 และสถานภาพที่นอ้ ยที่สุดจากการสารวจคือ หย่าร้าง/หม้าย/แยก จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1 เท่านั้น
ในด้านการศึกษา พบว่าการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา มีจานวนมากที่สุด คือ 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41 และระดับการศึกษาที่มีจานวนน้อยที่สุด เท่ากันสองระดับคือ การศึกษาที่อยูใ่ น
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปและไม่ได้เรี ยน มีจานวนอย่างละ 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5
อาชี พ ที่ เข้า รั บ การให้บ ริ ก ารทางการแพทย์ม ากสุ ด คื อ อาชี พ รั บ จ้าง มี จานวน 43 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และอาชีพที่เข้ารับบริ การทางการแพทย์จานวนน้อยที่สุดคือ นักเรี ยน/นักศึกษา
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ2
ในด้านรายได้ พบว่า รายได้สูงสุ ดของผูท้ ี่มารับบริ การทางการแพทย์ มีรายได้ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44 และรายได้ที่ต่ าสุ ด ของผูม้ ารับบริ การ
ทางการแพทย์ มีรายได้ มากกว่า 15,001 บาท จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5
สิ ทธิ ที่ใช้รักษามากที่สุดคือ สิ ทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า มีจานวน 104 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 60 และสิ ทธิ ที่ใช้รักษาน้อยที่สุดคือ อื่นๆ เช่น ประกันชีวติ มีจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการทางการแพทย์
ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้เ ข้า รั บ บริ การทางการแพทย์ แผนกศัล ยกรรมประสาท
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ พบว่า ในด้านต่างๆ แบ่งความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์ ออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
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ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ อยูใ่ นระดับ
ความพอใจมาก คือมี ค่าเฉลี่ ย 3.63 โดยความพึงพอใจ การให้บริ การตามลาดับ ไม่มีการแซงคิ ว
เป็ นอันดับแรก ซึ่งมีระดับความพอใจ มาก
ด้านคุณภาพบริ การ
จากการศึ กษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ แผนกศัลยกรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ด้านคุ ณภาพบริ การ อยู่ในระดับความพอใจมาก
คื อมี ค่าเฉลี่ ย 4.16 โดยความพึงพอใจ แพทย์ให้การรั กษาอย่างเต็มที่ เป็ นอันดับแรก ซึ่ งมีระดับ
ความพอใจ มาก
ด้านอัธยาศัยไมตรี ของเจ้าหน้าที่
จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ ด้านอัธยาศัยไมตรี ของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความ
พอใจปานกลาง คื อ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.37 โดยความพึ ง พอใจ เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามกระตื อ รื อร้ น
ในการให้ บ ริ ก ารและให้ ค าปรึ ก ษาด้ว ยความเต็ ม ใจเป็ นอัน ดับ แรก ซึ่ งมี ร ะดับ ความพอใจ
ปานกลาง
ด้านการอานวยความสะดวก
จากการศึ กษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ แผนกศัลยกรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ ด้านการอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับความพอใจ
มาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.91 โดยความพึงพอใจสถานที่ให้บริ การสะอาด เป็ นอันดับแรก ซึ่งมีระดับความ
พอใจมาก
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอในต่อบริ การการดูแลรักษาแผนกศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรมี การกาหนดศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริ การทางการแพทย์เพื่อ สร้ างความ
ประทับใจนอกเหนื อจากการรักษาพยาบาลของแพทย์ผูร้ ักษาแล้ว พยาบาลและเจ้าหน้าที่ยงั ต้อง
มีม าตรฐาน มนุ ษ ย์สัมพันธ์ และไมตรี จิตร ต่ อผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ทั้ง ที่ เป็ นผูป้ ่ วย
ญาติผปู ้ ่ วยและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ควรจัดให้มีเก้าอี้เสริ ม บริ เวณที่พกั สาหรับญาติคนป่ วย ให้เพียงพอมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
สถานที่จอดรถควรจัดให้มีที่บริ เวณอย่างเพียงพอ มีความสะดวกและปลอดภัยด้วย
3. การวิจยั ครั้งต่อไปควรวางแผน และพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการดาเนิ น
การวิจยั เช่น มีการติดต่อองค์กร หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวัดหรื อประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การทางการแพทย์ของผูท้ ี่เข้ารับ
บริ การทางการแพทย์ ในทุกๆหน่ วยงานที่ให้บริ การทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชี ยงใหม่ แล้วนาผลการสารวจและผลสรุ ปปั ญหาต่างๆที่ได้ไปแก้ไขและเพื่อกาหนดนโยบาย
ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ต่อไป
2. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบศัก ยภาพการให้บริ ก ารทางการแพทย์กบั โรงพยาบาลอื่ นๆ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การให้ดีข้ ึน
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