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Factors affecting Thai traditional and alternative medicine service quality, Ratchaburi 
hospital: the customers’ perception.    
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บทคัดย่อ 
การวจิยัเชิงอรรถาธิบายแบบภาคตดัขวางนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลตอ่คณุภาพบริการ

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ กลุม่ตวัอยา่ง คือผู้ รับบริการท่ี

กลุม่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืกโรงพยาบาลราชบรีุ จ านวน 397 คน (ร้อยละ 99.25) ใช้วิธีสุม่ตวัอยา่ง

อยา่งง่าย เก็บข้อมลูโดยแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 

คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที (Independent sample t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way analysis of variance)  

ผลการวิจยัพบวา่ ภาพรวมคณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ตามการรับรู้ของ

ผู้ รับบริการ อยูใ่นระดบัสงูมาก (Mean = 6.16, S.D. 0.642) ปัจจยัการเข้ารับบริการทีม่ีผลตอ่คณุภาพการบริการ

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p  0.05) มี 6 ปัจจยั คือ 

ความรวดเร็วในการบริการ ผลการรักษาครัง้ที่ผา่นมา ความมัน่ใจการรักษาของแพทย์ ความเช่ียวชาญของแพทย์ การ

บอกเลา่จากคนในครอบครัว และความสะดวกในการเดินทาง ข้อเสนอแนะจากการวิจยันีผู้้บริหารโรงพยาบาลควร

ก าหนดนโยบายการพฒันาคณุภาพการบริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นความรวดเร็วในการบริการและรักษาช่ือเสยีง

ด้านการรักษาของแพทย์  

ค าส าคัญ: คณุภาพการบริการ/ การแพทย์แผนไทย/ การแพทย์ทางเลอืก/ โรงพยาบาล 

Abstract: 
This cross-sectional explanatory study aims to investigate the factors affecting service quality of 

Thai traditional and alternative medicine (TTAM) in the Ratchaburi hospital according to customers’ 
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perception. A sample of 397 patients (99.25%) who had used the services during last 6 months was 

selected by simple random sampling method. Data were collected using a self-administered 

questionnaire. For data analysis, using independent t- test and one-way ANOVA for identify factors 

affecting the service quality of TTAM.  

The results revealed that the service quality of TTAM was at a very high level (Mean = 6.16, S.D. 

0.642). There were six significant factors affecting the service of quality of TTAM (p  0.05) including; 

quick responsiveness, past treatment results, confidence in the treatment, doctors’ expertise, telling from 

family members, and convenient transportation. In summary, this study recommends that hospital 

administrators may consider the policy of improving the service quality concerning responsiveness and 

maintain medical treatment reputation. 

 

Keyword: Service Quality/ Thai traditional medicine/ Alternative medicine/ Hospital 

 

บทน า 
 การแพทย์แผนไทย คือภมูิปัญญาด้านการดแูลรักษาสขุภาพของชนชาติไทย มีการใช้และสบืทอดกนัมา

ตัง้แตส่มยับรรพบรุุษของไทย องค์การอนามยัโลก (World health organization) ได้ตระหนกัถงึข้อจ ากดัของ

การแพทย์แผนปัจจบุนัวา่ไมส่ามารถกระจายบริการไปสูช่นบทได้อยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค ประเทศไทยจึงประกาศ

นโยบายสขุภาพดถ้ีวนหน้าในปี พ.ศ.2543 เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในการปอ้งกนัและรักษาโรค และเน้นทีก่ารพึง่พา

ตนเอง สมนุไพรจึงเป็นทางเลอืกหนึง่ในด้านการรักษาพยาบาลในระบบสาธารณสขุ ประกอบกบัสถานการณ์

คา่ใช้จา่ยด้านการแพทย์และสาธารณสขุแผนปัจจบุนัมีอตัราที่เพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่องไมส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในการดแูลสขุภาพได้ครอบคลมุและทัว่ถึง ท าให้เกิดกระแสความนิยมตลอดจนการ

ยอมรับสมนุไพรและการแพทย์แผนไทยมากขึน้ (จิราพร ลิม้ปานานนท์ สรัุตนา อ านวยผล รัชนี จนัทร์เกษ ประพจน์ 

เภตรากาศ วีรพงษ์ เกรียงสนิยศ และ อรนชุ มะลลิา, 2551) มีการปรับนโยบายสาธารณสขุของประเทศ โดยผลกัดนั

ภมูิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยเข้าสูน่โยบายมากขึน้ในหนว่ยงานของรัฐทกุระดบั (กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) 

 กลุม่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ เปิดให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็น

ทางเลอืกในการดแูลรักษาสขุภาพประชาชนอยา่งตอ่เนื่อง ครบครอบคลมุทัง้ 4 มิติ ทัง้ด้านการสง่เสริมสขุภาพ การ

ปอ้งกนัโรค การรักษาโรคและการฟืน้ฟสูภาพ ตามหลกัทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้แก่ การนวดไทย การประคบ

สมนุไพร การอบสมนุไพร การบริบาลฟืน้ฟมูารดาหลงัคลอดด้วยการทบัหม้อเกลอื และการรักษาโรคด้วยการใช้ยา

สมนุไพรเดี่ยว และยาต ารับ จากการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสง่เสริมสนบัสนนุการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท) โรงพยาบาลราชบรีุ ได้รับการติดตามประเมินผลงาน ตามเกณฑ์ ทกุ 2 ปี พบวา่ 

คะแนนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.14 และ ร้อยละ 92.11 ตามล าดบั ในปี พ.ศ. 2560 คะแนนประเมินที่ได้

ลดลงร้อยละ 2.03 (โรงพยาบาลราชบรีุ, 2560) จากสถิติผู้มาใช้บริการกลุม่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 

โรงพยาบาลราชบรีุ ช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 พบวา่ผู้มาใช้บริการ มีแนวโน้มมากขึน้ประมาณปีละ 2,000 คน 

(โรงพยาบาลราชบรีุ, 2558)  แตส่ถิติคะแนนความพงึพอใจช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 พบวา่ มีแนวโน้มลดลง ทัง้นีม้ี
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สาเหตจุากหลายปัจจยั เช่น ด้านพฤติกรรมบริการ ด้านระบบบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

(โรงพยาบาลราชบรีุ, 2558)  

คณุภาพการบริการ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ เป็นสิง่ส าคญัที่สะท้อนความพงึพอใจของลกูค้าตอ่บริการ

ขององค์การท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั ดงันัน้การประเมินความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการอยา่งตอ่เนื่องจึงมี

ความส าคญัตอ่องค์กรท าให้ทราบถึงความสามารถในการจดับริการท่ีตอบสนองให้ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี การ

สร้างความพงึพอใจตอ่คณุภาพการบริการ จ าเป็นท่ีจะต้องมีข้อมลูเพื่อการติดตามผลลพัธ์ ซึง่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ในองค์กรจะได้น าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคณุภาพการบริการในด้านตา่งๆเพื่อให้เกิดการ

บริการท่ีดีอยา่งคงทีใ่นระดบัท่ีผู้มาใช้บริการรับรู้ได้ หรือได้รับบริการเกินความคาดหวงัของผู้มาใช้บริการ ซึง่เป็นปัจจยั

หนึง่ที่จะท าให้องค์การก้าวสูค่วามเป็นเลศิด้านบริการ การทบทวนแนวคิดคณุภาพการบริการของพาราสรุามาน 

(Parasuraman A., Zeithaml VA., and Berry LL., 1985) พบวา่เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ในการประเมินคณุภาพการ

บริการตามการรับรู้ของผู้มาใช้บริการอยา่งกว้างขวางในการวจิยัเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาล ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ซึง่การวิจยัคณุภาพบริการผู้ ป่วยนอก ในประเทศไทย และทดสอบ

แบบวดัคณุภาพการบริการ (SERVQUAL questionnaire) พบวา่ คณุภาพทัง้ 5 ด้านตามแนวคดิคณุภาพการบริการ

ของพาราสรุามาน มีอิทธิพลตอ่คณุภาพบริการโดยรวม โดยด้านการตอบสนองความต้องการ มีอิทธิพลมากที่สดุ 

รองลงมาคือ ด้านความเอาใสใ่จ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านการท าให้มัน่ใจ และ ด้านความนา่เช่ือถือ (Yousa 

pronpaiboon K., Johnson WC., 2013) โดยปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัคณุภาพบริการผู้วจิยัได้น าปัจจยัการเข้ารับบริการท่ี

ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้เป็นตวัแปรอิสระในการวิจยันี ้

 เนื่องจากข้อมลูการศกึษาคณุภาพการบริการ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการมีความส าคญักบัการบริหารงาน

โรงพยาบาล ข้อมลูจากการวิจยัจะเป็นข้อมลูที่เป็นระบบและมคีวามนา่เช่ือถือ แตปั่จจบุนัโรงพยาบาลราชบรีุยงัไมม่ี

การวจิยัในเร่ืองคณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืกมาก่อน ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาคณุภาพการ

บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ ซึง่ผลการวิจยัที่ได้จะเป็น

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ส าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้ปฏิบตัิงานในกลุม่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 

โรงพยาบาลราชบรีุ ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนจดัการ และปรับกระบวนการให้บริการให้มคีณุภาพเหมาะสม

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ และเพื่อการก าหนดนโยบายพฒันาคณุภาพการบริการงานแพทย์แผน

ไทยในระดบัโรงพยาบาลศนูย์ ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป  

  

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อประเมินคณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ตามการรับรู้ของ

ผู้ รับบริการ 

2.เพื่อหาปัจจยัทีม่ีผลตอ่คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ตาม

การรับรู้ของผู้ รับบริการ 
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นิยามศัพท์การวิจัย 
คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หมายถงึ ระดบัการตีความตามความคิด ความเข้าใจ ที่มี

ผลมาจากการเรียนรู้ของผู้ รับบริการ เก่ียวกบัการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ตามแนวคิดคณุภาพการ

บริการของพาราสรุามาน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความนา่เช่ือถือ การตอบสนองความต้องการ การท าให้

มัน่ใจ และความเอาใสใ่จ  

ปัจจัยการเข้ารับบริการ หมายถึง ปัจจยัน าของการมารับบริการที่กลุม่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 

โรงพยาบาลราชบรีุ ได้แก่ การอธิบายขัน้ตอน ความรวดเร็วในการบริการ ผลการรักษาครัง้ที่ผา่นมา ความมัน่ใจการ

รักษาของแพทย์ ความเช่ียวชาญของแพทย์ การบอกเลา่จากคนในครอบครัว และความสะดวกในการเดินทาง 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การวจิยันีผ้า่นการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เอกสารรับรองเลขที่ 132/2560 เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม พ.ศ.2560  

การวจิยัเชิงอรรถาธิบายแบบภาคตดัขวาง (Explanatory  Cross – Sectional  Research) นี ้ศกึษาจาก

ประชากร คือ ผู้ รับบริการท่ีกลุม่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ค านวณขนาดกลุม่

ตวัอยา่งสตูรที่ไมท่ราบจ านวนประชากรแนน่อน (Daniel, 2005) และใช้คา่คาดประมาณสดัสว่นคณุภาพการบริการ

ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการระดบัดี ร้อยละ 37.9 จากการศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับบริการตอ่บริการแผนกผู้ ป่วย

นอก โรงพยาบาลศิริราช (อรพินท์ ไชยพยอม, 2542) ได้กลุม่ตวัอยา่ง 362 คน เพิ่มตวัอยา่ง 10 % จากทีค่ านวณได้

เพื่อปอ้งกนัแบบสอบถามที่ไมส่มบรูณ์ ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งครัง้นี ้จ านวน 400 คน แบบสอบถามน ามาวเิคราะห์ได้ 397 

ฉบบั (ร้อยละ 99.25) 

 เคร่ืองมือเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นทดลองใช้และ

หาคา่ความเช่ือมัน่โดยวเิคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถาม

คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก มคีา่ความเช่ือมัน่ 0.964 

1. แบบสอบถามคณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โดยแบบสอบถาม SERVQUAL 

Questionnaire ที่แปลเป็นภาษาไทยในการวิจยัของสมุา เหมทตั (สมุา เหมทตั, 2555) ประเมินคณุภาพบริการ ใน

องค์ประกอบ 5 ด้าน มีค าถาม 22 ข้อ ค าตอบเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 7 ระดบั (1-7) คือ 1=ไม่

เห็นด้วยอยา่งยิง่ ถึง 7=เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ระดบัคณุภาพบริการโดยรวมใช้คะแนนเฉลีย่ทัง้ฉบบัแบง่เป็น 5 ระดบั 5.81-

7.00 ระดบัสงูมาก 4.61-5.80 ระดบัสงู 3.41-4.60 ระดบัปานกลาง 2.21-3.40 ระดบัต ่า 1.00-2.20 ระดบัต ่ามาก 

2. แบบสอบถามปัจจยัการเข้ารับบริการ 7 ข้อเป็นค าถามปลายปิด ให้เลอืกตอบได้ 1 ค าตอบประกอบไป

ด้วย การอธิบายขัน้ตอน (ม/ีไมม่ี) ความรวดเร็วในการให้บริการ ผลการรักษาครัง้ที่ผา่นมา ความมัน่ใจในการรักษา

ของแพทย์ ความเช่ียวชาญของแพทย์ ความสะดวกในการเดินทาง และ การบอกตอ่จากครอบครัว  

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวเิคราะห์ข้อมลูใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิติทดสอบที (Independent sample t-

test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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ผลและวิจารณ์  
 ผู้ รับบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลราชบรีุ กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 397 คน พบวา่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

62.5 อายเุฉลีย่ 54.5 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.8 การศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 51.1 อาชีพรับราช 

การมากที่สดุ ร้อยละ 30.5 รายได้ มากกวา่ 25,000 บาท/เดือน ร้อยละ 35.0 ใช้สทิธ์ิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ร้อยละ 72.3 และมีประสบการณ์เคยใช้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ทีโ่รงพยาบาลราชบรีุ อยา่งน้อย 1 

ครัง้ ร้อยละ 88.2 

 คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ 

พบวา่ คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โดยรวม อยูใ่นระดบัสงูมาก (Mean = 6.16, S.D.= 

0.642)  ดงัตารางที่ 1 เนื่องจากบริการมีคณุภาพท่ีดี ในด้านการท าให้มัน่ใจ (Mean = 6.27) การตอบสนองความ

ต้องการผู้ใช้บริการ (Mean= 6.18) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Mean = 6.14) อยูใ่นระดบัสงูมาก  

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉลีย่ พบวา่ ปัจจยัการเข้ารับบริการ ทีม่ีผลตอ่คณุภาพการ

บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืกโรงพยาบาลราชบรีุ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ แตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p  0.05) ได้แก่ ความรวดเร็วในการบริการ ผลการรักษาครัง้ที่ผา่นมา ความมัน่ใจการรักษาของ

แพทย์ ความเช่ียวชาญของแพทย์ การบอกเลา่จากคนในครอบครัว และความสะดวกในการเดินทาง โดยการวเิคราะห์

ความแตกตา่งคา่เฉลีย่รายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบวา่ ผู้ รับบริการท่ีรับรู้ปัจจยัการเข้ารับบริการเหลา่นีใ้นระดบัมากที่สดุ 

ประเมินคณุภาพการบริการสงูกวา่ผู้ รับบริการท่ีรับรู้ปัจจยัการเข้ารับบริการระดบัมาก และปานกลางถึงน้อยที่สดุ และ

ผู้ที่ได้รับการบอกตอ่มาจากคนในครอบครัวจะรับคณุภาพการบริการสงูกวา่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการบอกตอ่จากคนใน

ครอบครัว ทัง้นีเ้นื่องมาจากผู้ รับบริการมีประสบการณ์ของตนเองโดยตรงที่ได้มารับบริการแล้วทกุคน แสดงวา่บริการท่ี

ได้รับเป็นไปตามความคาดหวงัจงึประเมินวา่ระดบัคณุภาพบริการที่ดี  

 ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัผลวิจยัในประเทศไทยที่พบวา่ ความพงึพอใจตอ่คณุภาพบริการโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยอยูใ่นระดบัสงู และความสะดวกในการเดินทางมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่คณุภาพ

บริการ (อจัฉรา เชียงทอง อรนชุ ภาช่ืน ฉวีวรรณ บญุสยุา และฉตัรชยั สวสัดิไชย, 2560) และสอดคล้องกบัการ

ประเมินความพงึพอใจของผู้ รับบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ จงัหวดัอดุรธานี พบวา่ผู้ใช้บริการพงึ

พอใจระดบัสงู (ชนม์นิภา นามแสง และ อจัฉราวรรณ โตภาคงาม, 2559) การวิจยัตา่งประเทศที่ศกึษาคณุภาพบริการ

ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน โรงพยาบาลรัฐ พบวา่ ความรวดเร็วในบริการทางการแพทย์เป็นความคาดหวงัของผู้ รับบริการ

บริการผู้ ป่วยนอกและมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้ ป่วย (De Jager J, Du Plooy AT, & Ayadi M, 2010)  

 
สรุป 

คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก โรงพยาบาลราชบรีุ ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัสงูมาก โดยปัจจยัที่มีผลตอ่ความแตกตา่งของคณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลอืก ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ ได้แก่ ความรวดเร็วในการบริการ ผลการรักษาครัง้ที่ผา่นมา ความมัน่ใจการ

รักษาของแพทย์ ความเช่ียวชาญของแพทย์ การบอกเลา่จากคนในครอบครัว และความสะดวกในการเดินทาง 



 

 

การประชมุวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที ่48        S118 

ร่วมกบัการประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติและนานาชาต ิครัง้ที่ 9 

จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควรก าหนดนโยบายการพฒันาการบริการการ

บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ด้านการเอาใจใสผู่้ รับบริการ ความรวดเร็วในการบริการ การรักษาช่ือเสยีง

ด้านการรักษาของแพทย์แผนไทย  

การวจิยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ตามการ

รับรู้ของผู้ รับบริการ เปรียบเทยีบผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยและผู้ใช้บริการการแพทย์ทางเลอืก วิจยัเปรียบเทียบ

ระหวา่งคณุภาพการบริการที่คาดหวงัและคณุภาพการบริการที่ได้รับ 

 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคณุผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบรีุ หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านบริการปฐมภมูิ ที่ให้ค าปรึกษาและ

อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู ขอบคณุผู้ รับบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลราชบรีุ ที่ร่วมเป็นกลุม่ตวัอยา่งตอบ

แบบสอบถามการวจิยันี ้
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ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลอืก ตามการรับรู้ของผู้ รับบริการ โดยรวม (n = 397) 

 

 

ตัวแปร 
สงูมาก สงู ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
คณุภาพการบริการ

โดยรวม    

313 78.8 76 19.1 6 1.5 0 0.0 2 0.5 

Mean = 6.16, S.D.= 0.642  

ตารางที่ 2 ปัจจยัทีม่ีผลตอ่ความแตกตา่งคา่เฉลีย่ คณุภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ตามการ

รับรู้ของผู้ รับบริการ (n=397)  

 
ปัจจัยการเข้ารับบริการ  n MEAN SD F-test/t-test (df) P-value 
การอธิบายขัน้ตอน   0.006a 0.995 

         อธิบายขัน้ตอน 379 6.16 0.644 (395)  

         ไมอ่ธิบายขัน้ตอน 18 6.16 0.620   

ความรวดเร็วในการให้บริการ  24.226 b <0.001** 

         มากที่สดุ 78 6.49 0.487 (2)  

         มาก 210 6.18 0.635   

         ปานกลางถึงน้อยที่สดุ 100 5.85 0.599   

การบอกต่อจากคนในครอบครัว    2.319 a 0.021* 

           ใช่ 151 6.25 0.545 (395)  

           ไมใ่ช่ 246 6.10 0.689   

ผลการรักษาที่ผ่านมา (n =350)    24.154b <0.001** 

          ดีมากที่สดุ 60 6.56 0.482 (2)  

          ดีมาก 252 6.11 0.521   
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          ปานกลาง 38 5.79 0.894 

ความม่ันใจในการรักษาของแพทย์ 21.872 b <0.001** 

  มากที่สดุ 114 6.47 0.503 (2) 

  มาก 258 6.05 0.666 

  ปานกลาง 25 5.83 0.427 

ความเชี่ยวชาญของแพทย์ 

 มากที่สดุ 100 6.47 0.507 19.786 b <0.001** 

 มาก 275 6.07 0.657 (2) 

 ปานกลาง 22 5.80 0.471 

ความสะดวกในการเดินทาง 20.153 b <0.001** 

  มากที่สดุ 92 6.51 0.473 (2) 

  มาก 217 6.07 0.663 

  ปานกลางถงึน้อยที่สดุ 88 6.00 0.613 

a= Independent t-test, b= One way ANOVA, *significant at 0.05, ** significant at 0.001 




