

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

75

ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของ
คลินิกแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี
Client’s Expectation and Satisfaction on Service Quality
of Thai Medicine Clinic in Ubonratchathani

1

ภักศจีภรณ์ ขันทอง1*
Phaksachiphon Khanthong1*

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University,
Amphoe Mueang, Ubon Rachathani Province 34000
*
Corresponding author; E-mail: phaksachiphonk@gmail.com

1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์
แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 211 ฉบับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วัยกลางคน มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รับราชการ และนิยมรับบริการในคลินิกรัฐบาลมากกว่าเอกชน ใช้สถิติพรรณนาสาหรับข้อมูล
พื้นฐานทั่วไป และใช้ Mann-Whitney U Test หรือ Kruskal-Wallis 1-way ANOVA สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม แบบสอบถามที่ใช้มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสถานที่ การรักษา การบริการ และการสื่อสาร ด้วยวิธีการของ
Likert scales
ผลการวิจัยพบว่าด้านที่มีความคาดหวังและความพึงพอใจสูงที่สุดคือการบริการ ส่วนด้านที่มีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่าที่สุดคือด้านการติดต่อสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบเพศกับความคาดหวังและความพึงพอใจนั้นพบว่าเพศ
ชายและเพศหญิงมีความคาดหวังของการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยไม่แตกต่างกัน แต่เพศชายมีความพึงพอใจของ
การรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยมากกว่าเพศหญิง ทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเช่นเดียวกันกับช่วงอายุ ของ
ผู้รับบริการที่มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านความพึงพอใจนั้นพบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านการรักษาและ
การบริการที่มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินกิ
แพทย์แผนไทยนั้นมีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยกว่าความคาดหวังในทุกรายการ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการบางหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ได้แก่ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ การ
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการบริการ และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
คาสาคัญ: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, บริการ, แพทย์แผนไทย
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ABSTRACT
The purposes of this study were to examine the expectation and satisfaction of clients on
service quality of Thai medicine clinic in Ubonratchathani Province. The data were gathered with a
total of 211 subjects. Most subjects were middle aged female, had a bachelor’s degree, working in the
government office, and preferred to serve in government clinic rather than privates. The data were
analyzed by using descriptive statistic, Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis 1-way ANOVA. The
questionnaire are consisted of four domains including place, treatment, service, and communication.
The major findings were the service domain showed the highest score for the expectation and
satisfaction whereas the communication domain showed the lowest score from both manners. There
was no statistically difference when compared the expectation and satisfaction between gender and
age in the expectation all domains. The satisfaction in males showed higher score in all domains when
compared to females. For the age parameter, we found the elderly group showed statistically
significant higher in satisfaction scores than in the age group under 40 years old for treatment and
service domains Nevertheless, the averages of satisfaction scores in all domains were lower than the
expectation. The improvement of service quality like parking lot appropriate, service attending and
increasing communication channels are therefore necessary
Keywords: expectation, satisfaction, services, Thai medicine
บทนา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ แพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. 2556 ได้ ใ ห้ ค วามหมายการแพทย์ แ ผนไทยไว้ ว่ า เป็ น
กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยบาบัด รักษา ป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของ
มนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ซึ่งผู้ที่จะเป็นแพทย์แผนไทยได้นั้นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงสามารถให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์แผนไทยได้ โดยที่คลินิก
แพทย์แผนไทยหมายถึงสถานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีแพทย์แผนไทยทาหน้าที่ตรวจวินิจฉัยและให้การ
รักษารวมทั้งมีใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันงานบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายและมีการขยายตัวของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐบาลโดยเฉพาะในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานทั้งในด้านของบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเริ่มมีการเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขึ้นมา เช่นเดียวกับ ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากข้อมูลของ
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีคลินิกแพทย์แผนไทยจานวน 36 แห่ง แบ่งเป็นคลินิกแพทย์แผน
ไทยของรัฐบาลจานวน 21 แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทยของเอกชนจานวน 15 แห่ง (สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,
2560) ซึ่งถือว่าจานวนของคลินิกแต่ละแบบนั้นแตกต่างกันไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามในการเก็บข้อมูลครั้งนี้พบว่า
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สถานะปัจจุบันของคลินิกเอกชนหลายแห่งที่มีอยู่ในรายชื่อนั้นปิดตัวลง และคงเหลืออยู่ไม่ถึง 10 แห่ง ผู้วิจัยจึงได้ทาการ
สารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของคลินิกแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูปแบบการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการที่จะเกิดขึน้
ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อหาความคาดหวังและความพึงพอใจของคุณภาพ
การบริการคลินิกแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการแบ่งโควตาแห่งละ 20 ฉบับ จานวน 20 แห่ง เป็น 400
ฉบับ ด้วยการสุ่มอย่างง่ายและติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อจัดส่งแบบสารวจในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่กาหนดจานวน 259 ฉบับ จากคลินิกแพทย์แผนไทย 13
แห่ง และมีข้อมูลครบถ้วนที่สามารถวิเคราะห์ได้จานวน 211 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ใช้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาใช้ ใ นการอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของประชากร และใช้ ส ถิ ติ Mann-Whitney U Test เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและกลุ่มอายุ โดยที่จะใช้ Mann-Whitney U Test ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มอายุที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.0167 ภายหลังจากที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการใช้ Kruskal-Wallis 1way ANOVA ในการทดสอบ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของการทดสอบ 3 คู่ของช่วงอายุ
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินวิจัยคือแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจจานวน 4 ด้าน คือ ด้าน
สถานที่ ด้านการรักษา ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการติดต่อสื่อสาร แต่ละด้านมีคาถาม 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20
ข้อ โดยข้อคาถามด้านสถานที่ ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง มีที่จอดรถเพียงพอ ความสะอาด ความสวยงาม และมี
การตกแต่งห้องที่ให้บริการเหมาะสม ผ่อนคลาย ส่วนข้อคาถามด้านการรักษาประกอบด้วย แพทย์แผนไทยใส่ใจฟังคา
บอกเล่าอาการเจ็บป่วย แพทย์แผนไทยวินิจฉัยได้ถูกต้อง แพทย์แผนไทยให้การรักษาที่ตอบสนองต่ออาการ แพทย์แผน
ไทยอธิบายการปฏิบัติตัวต่อโรค และอุปกรณ์ เครื่องมือ มีความเพียงพอ คาถามด้านการบริการ ได้แก่ เจ้าหน้า ที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความนับถือ และมีระยะเวลาการรอที่ชัดเจน ส่วนคาถามด้านการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย แพทย์แผน
ไทยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีป้ายบอกที่ชัดเจน ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค/อาการที่เป็นเพียงพอ มีการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น และมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น อีเมล์ เฟสบุ้ค ซึ่ง
ได้ทาการทดสอบความตรงของแบบสอบถามโดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
โดยใช้ Cronbach's alpha coefficient และได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่
0.878 และ 0.955 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของความคาดหวังและความพึงพอใจในแต่ละหัวข้ออยู่ระหว่าง
0.799 -0.935
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ผลการวิจัย
จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 211 ฉบับ พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18-81 ปี โดยมีอายุ
เฉลี่ยที่ 45.37 ± 12.21 ปี โดยมีคุณลักษณะของผู้เข้ารับบริการดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้ารับบริการ
ข้อมูลการรับบริการ
อายุ
≤ 39 ปี
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
ประเภทคลินิก
รัฐบาล
เอกชน
เวลาที่สะดวก
8.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
18.00-20.00 น.
รูปแบบที่เคยรับบริการ
สมุนไพรไทย
นวดเพื่อรักษา
นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลหลังคลอด
อบ ประคบ
อื่นๆ
กลุ่มอาการที่มารับบริการ
ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบประสาท
ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบผิวหนัง
วัตถุประสงค์
ผ่อนคลาย
รักษา

จานวน
67
113
31
149
62
25
51
62
35
38
72
149
67
7
85
7
165
10
45
7
21
7
201
10

ร้อยละ
31.8
53.6
14.7
70.6
29.4
11.8
24.2
29.4
16.6
18.0
34.1
70.6
31.8
3.3
40.3
3.3
78.2
4.7
21.3
3.3
10.0
3.3
95.3
4.7
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ส่วนใหญ่จะ
มาใช้บริการเดือนละ 2 ครั้ง จานวนครั้งต่าที่สุดของการมาใช้บริการทางคลินิกแพทย์แผนไทยคือเดือนละ 1 ครั้ง ส่วน
จานวนครั้งที่สูงที่สุดคือ 14 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.71 ± 1.97 ครั้ง ผู้รับบริการส่วนใหญ่นิยมใช้การบริการ
จากคลินิกรัฐบาลมากกว่าเอกชน และช่วงเวลาที่สะดวกในการใช้บริการมากที่สุดคือเวลา 13.00 -15.00 นาฬิกา โดย
รูปแบบส่วนใหญ่ที่มารับบริการคือนวดเพื่อรักษา ส่วนกลุ่มอาการที่มาใช้บริการมากที่สุดคืออาการทางระบบกล้ามเนื้อ
และเกือบทั้งหมดของผู้รับบริการมานวดที่คลินิกแพทย์แผนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลาย โดยที่คาตอบในประเด็นนี้มี
ความขัดแย้งกับรูปแบบที่เคยมารับบริการอาจจะเนื่องด้วยผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายภายหลังการใช้บริการ
โดยที่ในการมาใช้บริการส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปเพื่อการผ่อนคลายมากกว่าการนวดรักษา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโดยรวมของแต่ละด้านมีค่าระหว่าง
21.05 – 22.85 คะแนน จาก 25 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยของความคาดหวังของทุกด้านนั้นจะมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของความ
พึงพอใจอยู่เล็กน้อยดังตารางที่ 2 โดยที่ด้านการบริการนั้นมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนด้านที่มี
ระดับคะแนนต่าที่สุดทั้งความคาดหวังและความพึงพอใจคือด้านการสื่อสาร
ตารางที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยด้านสถานที่
ด้าน
สถานที่
การรักษา
การบริการ
การสื่อสาร

Min
คาดหวัง
13
11
10
10

พอใจ
13
12
10
12

Max
คาดหวัง
25
25
25
25

Mean ± SD
พอใจ
25
25
25
25

คาดหวัง
22.18 ± 3.175
22.29 ± 3.189
22.85 ± 2.860
22.17 ± 3.226

พอใจ
21.33 ± 3.114
21.83 ± 3.064
22.30 ± 3.095
21.05 ± 3.291

เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าเพศชายและเพศหญิงมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้
ว่าเพศชายนั้นมีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจที่มากกว่าเพศหญิ งทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อการสื่อสาร
ของความคาดหวังที่เพศหญิงนั้นมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าเพศชายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในด้านความพึงพอใจนั้นมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทุกหัวข้อ ดังตารางที่ 3 โดยความพึงพอใจด้านการรักษาและการบริการนั้นเพศชายมี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงถึง 23.03 และ 23.29 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเพศกับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ตัวแปร

เพศ
ชาย
ด้านสถานที่
หญิง
ชาย
ด้านการรักษา
หญิง
ความ
คาดหวัง
ชาย
ด้านการบริการ
หญิง
ชาย
ด้านการสื่อสาร
หญิง
ชาย
ด้านสถานที่
หญิง
ชาย
ด้านการรักษา
หญิง
ความ
พึงพอใจ
ชาย
ด้านการบริการ
หญิง
ชาย
ด้านการสื่อสาร
หญิง
* หมายถึง แตกต่างอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

จานวน
81
130
81
130
81
130
81
130
81
130
81
130
81
130
81
130

Mean ± SD
22.55 ± 2.873
21.91 ± 3.163
23.26 ± 2.720
22.02 ± 3.208
22.90 ± 2.688
22.66 ± 2.898
21.94 ± 2.909
21.98 ± 3.157
21.97 ± 2.949
20.95 ± 3.185
23.03 ± 2.677
21.43 ± 3.006
23.29 ± 2.545
21.87 ± 3.209
21.58 ± 2.919
20.59 ± 3.277

p
.065
.063
.145
.148
.027*
.005*
.005*
.007*

และจากข้อมูลในตารางที่ 4 ก็ไม่พบความแตกต่างของช่วงอายุเช่นเดียวกับในเพศ โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น
มีความคาดหวังเรื่องสถานที่กับการรักษามากที่สุด ส่วนผู้ที่มีอายุ 40-59 ปีมีความคาดหวังเรื่องการบริการมากที่สุด และ
ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 นั้นมีความคาดหวังเรื่องการติดต่อสื่อสารมากที่สุด แต่ในด้านความพึงพอใจของแต่ละช่วงอายุนั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี กับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปในเรื่องของการรักษา
และการบริการ โดยในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอื่นในทุกหัวข้อ
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอายุกับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ตัวแปร

อายุ
≤ 39 ปี
ด้านสถานที่
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
≤ 39 ปี
ด้านการรักษา
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
ความคาดหวัง
≤ 39 ปี
ด้านการบริการ
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
≤ 39 ปี
ด้านการสื่อสาร
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
≤ 39 ปี
40 – 59 ปี
ด้านสถานที่
≥ 60 ปี
≤ 39 ปี
40 – 59 ปี
ด้านการรักษา
≥ 60 ปี
ความพึงพอใจ
≤ 39 ปี
ด้านการบริการ
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
≤ 39 ปี
ด้านการสื่อสาร
40 – 59 ปี
≥ 60 ปี
# หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.0167

จานวน
67
113
31
67
113
31
67
113
31
67
113
31
67
113
31
67
113
31
67
113
31
67
113
31

Mean ± SD
22.18 ± 2.790
22.07 ± 3.471
22.55 ± 2.873
22.10 ± 2.850
22.14 ± 3.464
23.26 ± 2.720
22.70 ± 2.934
22.92 ± 2.882
22.90 ± 2.688
22.31 ± 3.248
22.14 ± 3.316
21.94 ± 2.909
20.90 ± 3.210
21.41 ± 3.090
21.97 ± 2.949
21.33 ± 3.210 #
21.80 ± 3.199
23.03 ± 2.677 #
21.48 ± 3.210 #
22.51 ± 2.851
23.29 ± 2.545 #
20.21 ± 3.210
21.41 ± 3.231
21.58 ± 2.919
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อภิปรายผลการวิจัย
เนื่องจากความแตกต่างของวัตถุประสงค์การรับบริการทางคลินิกแพทย์แผนไทยกับแผนกอื่นในโรงพยาบาล
เพราะผู้เข้ารับบริการบางกลุ่มก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแต่ต้องการมานวดเพื่อผ่อนคลายและอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการ
ทางระบบกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้รับบริการมั กเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าแต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่รับบริการไปตามความพึงพอใจได้
หากไม่ได้รับการตอบสนองความความคาดหวังที่ผู้รับบริการต้องการ และจากข้อมูลที่ได้สารวจมาก็ยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังให้แก้ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น
จากการสารวจผู้ที่มาใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่สมรสแล้วมีอายุอยู่ในช่วงวัย
กลางคน อาชีพข้าราชการ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดสอดคล้องกับการ
สารวจของงานวิจัยที่ผ่านมา (รักษ์เกียรติ และคณะ, 2549; ขนิษฐาและคณะ, 2555) เมื่อเปรียบเทียบจานวนการเข้ารับ
บริการในจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.71 ครั้ง ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนครั้งของการรับบริการที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.97 ครั้ง (สารภี และคณะ, 2554) ดังนั้นหากสถานบริการใดสามารถจัดบริการให้
ผู้รับบริการได้ตรงตามความคาดหวังก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลของคะแนนเฉลี่ยในงานวิจัย
นี้ที่พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยังน้อยกว่าระดับความคาดหวังอยู่เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามความนิยมการ
รับบริการส่วนใหญ่นั้นเป็นคลินิกของรัฐบาลซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เพราะกลุ่มผู้เข้ารับ
บริการส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพข้าราชการ สาหรับงานวิจัยที่ศึกษาความคาดหวังหรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คลินิกเพียงแห่งเดียวพบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ขนิษฐา และคณะ, 2555;
ชนม์นิภา และอัจฉราวรรณ, 2559) ซึ่งงานวิจัยนี้ก็มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับที่สูง
เช่นเดียวกัน สาหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ นั้นจะเป็นอีก
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ร้องเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งความคาดหวังและความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา
จิตรอารี และคณะ ในปี 2555 ที่พบว่าระดับความพึงพอใจในหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ สถานที่จอดรถและช่องทาง
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และเมื่ อ พิ จ ารณาจากสั ดส่ ว นของการรั บ บริ ก ารและระดับ ความพึ ง พอใจจะเห็ น ได้ ว่ า ส่ว นใหญ่
ผู้รับบริการนั้นเป็นเพศหญิงแต่กลับมีระดับความพึงพอใจที่ต่ากว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นการบริการใน
ด้านต่าง ๆ อาจจะต้องจัดให้ผู้รับบริการเพศหญิงมีความพึงพอใจที่มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึง
พอใจของการรับบริการทางคลินิกแพทย์แผนไทยพบว่าปัจจัยด้านเพศและอายุมีความแตกต่างกันตามความคาดหวังและ
พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และงานวิจัยของสารภี และสันติ (2554) พบว่าความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์นั้นมีผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
การปรับปรุงหรือพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายหลักใน
ปัจจุบันจึงควรมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้รับบริการเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
และผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปีเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในทุกด้านและยังเป็นกลุ่มเป้าหมายรองของการ
ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย และเน้นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถขยายกลุ่มผู้มาใช้บริการและสิง่ อานวยความ
สะดวกที่ใช้ในการติดต่อการเข้ารับบริการ เช่น เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันการประชาสัมพันธ์และจองคิวเข้ารับบริการ
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และสาหรับในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นอาจจะต้องหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายจากข้าราชการบานาญเพื่อดึงดูดผู้รับบริการที่
มีอายุเกิน 60 ปีสาหรับคลินิกแพทย์แผนไทยที่เป็นของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในระดับสูง ที่ สุ ด
มากกว่าช่วงอายุอื่นจึงอาจจะไม่จาเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบหรือการบริการให้ตรงตามความต้องการของการมารับบริการ
ที่คลินิกแพทย์แผนไทย
สรุปผลการวิจัย
ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารคลินิ ก แพทย์ แผนไทยส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง ที่ ส มรสแล้ว มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 40-59 ปี ระดั บ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ รายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน นิยมใช้
บริการคลินิกแพทย์แผนไทยของรัฐบาล เวลาที่สะดวกเข้ารับบริการมากที่สุดคือ 13.00-15.00 น. และมารับบริการนวด
เพื่อรักษามากที่สุด สอดคล้องกับกลุ่มอาการที่มารับบริการคือด้านระบบกล้ามเนื้อ ด้านที่มีความคาดหวังและความพึง
พอใจสู งที่ สุ ด คื อ การบริ ก าร ส่ ว นด้ า นที่ มี ค วามคาดหวั ง และความพึ ง พอใจต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เมื่ อ
เปรียบเทียบเพศกับความคาดหวังและความพึงพอใจนั้นพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังของการรับบริการ
คลินิกแพทย์แผนไทยไม่แตกต่างกัน แต่เพศชายมีความพึงพอใจของการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยมากกว่าเพศหญิง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเช่นเดียวกันกับช่วงอายุของผู้รับบริการที่มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านความพึง
พอใจนั้นพบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านการรักษาและการบริการที่มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการบางหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวั ง ของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ การเปิดรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ
สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต ควรมีการต่อยอดผลงานวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น หรือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละสถานประกอบการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แม่นยาและมีความเฉพาะเจาะจงต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ
แพทย์แผนไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม ขอขอบคุณ
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ส่งเสริมการทาวิจัยนอกสถาบัน และสุดท้าย
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ให้งบประมาณสนับสนุนในการทาวิจัยครั้งนี้
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