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บทคัดย่อ 

การวจิยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ธรรมานามยัคลินิก ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ  ดา้นการป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือ
หรือความไวว้างใจ   

กลุ่มตวัอย่างคือ ผูม้ารับบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิกกลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 133 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (  ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1.) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 133 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 เพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 อายุ46 ปีข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.8 อายุ 41-45  ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1,อายุ 31-35  ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
, อายุไม่เกิน 30 ปีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อายุ 36-40  ปี จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 6.8 
สถานภาพสมรส จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 , โสด จ านวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1, หมา้ย 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 , มีเงินเดือน 30001- 40000 จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 , มี
เงินเดือน10001-20000 จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6, มีเงินเดือน 20001-30000 จ  านวน 27 คน คิด
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เป็นร้อยละ 20.3 , มีเงินเดือน40001 ข้ึนไปจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ/คา้ขายจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 ,ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.1,พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 , นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8  
 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยั
คลินิก โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  ส่วนดา้นท่ีมีระดบั
ความพึงพอใจมาก คือ ดา้นการป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ  ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้น
ความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ  ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ, แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
 

ABSTRACT 

The research of Assessment  of  Patient’s Satisfaction  in Applied Thai Traditional  Medicine 

Dhammanamai  Clinic. The objective is to study Assessment  of  Patient’s Satisfaction  in Applied Thai 

Traditional  Medicine Dhammanamai  Clinic. The sample group is the Assessment  of  Patient’s 

Satisfaction  in Applied Thai Traditional  Medicine Dhammanamai  Clinic. The responded groups are 

133. The research tool is Questionnaire analyzes by using computer program that is to find frequency, 

percentage, mean (  ), standard deviation (SD) 

The research found that 1.) All of the 133  people, Most sexs are females representing  88 
peoples representing 66.2% are male peoples 45 people representing 33.8%. Most ages are more than 46 
years old 45 people representing (33.8%) followed by  41-45 years old 36 people representing 27.1%, 
31-35 years old 22 people representing 16.5%, less than 30 years old 21 people representing 15.8% and 
36-40 years old 9 people representing 6.8% respectively. Most are marital 68 people representing 51.1% 
followed by the single 52 people representing 39.1%, windowed  13 people representing 9.8%, 
respectively. Most income per month are more than 30,001-40000 baht 62 people representing 46.6.2%, 
followed by 10,001-20,000 baht 30 people representing 22.6%, 20,001-30000 baht 27 people 
representing 20.3%, more than 40001 baht 14 people representing 10.5%), respectively. Most are  the 
self-employed /Freelance 61 people representing 45.9.6%, followed by government/state enterprise 44 
people representing 33.1%,the private employees 15 people representing 11.3% and  the other 13 people 
representing 9.8% respectively 
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2.) Assessment  of  Patient’s Satisfaction  in Applied Thai Traditional  Medicine 
Dhammanamai  Clinic overall high level. When considering it was found that have a most opinion level 
respectively are. moderate opinion level Responsiveness,takecare good healty,  Reliability, Credibility 
respectively. 

 
Keyword: Assessment, Service, Applied Thai Traditional  Medicine 

 
บทน า 
 การแพทยแ์ผนไทยในประเทศไทยตอนน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากในยุคปัจจุบนั แต่การแพทย์แผนไทย
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามพระราชบญัญติั พ.ศ. 2556 ของสภาแพทย์แผนไทย ท่ีจะกล่าวถึงน้ี เป็น
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ อนัหมายถึงการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์การแพทยซ่ึ์งศึกษาจากสถานศึกษา จากสถานศึกษาท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทย
รับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  จึงเป็นการแพทย์ท่ี
ประชาชนอาจจะยงัไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจวา่ การแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ าอะไรไดบ้า้ง  

คลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ท่ีเปิดอยู่ปัจจุบนัมีหลายท่ีแต่คลินิกท่ีจะพูดถึง ตั้งอยู่เลขท่ี 1 
พหลโยธินซอย 3 เขตพญาไท สนามเป้า กรุงเทพมหานคร   โดยมีการตรวจรักษาผูป่้วยทัว่ไป โดยใช้
วธีิการรักษาดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ ดว้ยวธีิการ จ่ายยาสมุนไพร อบสมุนไพร นวดกดจุด
รักษาแบบราชส านกั การดูแลมารดา  การดูแลขณะตั้งครรภ ์การดูแลหลงัคลอด และการส่งเสริมสุขภาพ
ดว้ยการบริหารร่างกายแบบฤๅษีดดัตน คลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัไดเ้ปิดรักษาผูป่้วย
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา รวม 2 ปี โดยยอดผูป่้วย จ านวน 200 ราย ต่อเดือน ก่อนท่ีคลินิกแพทย์
แผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิก จะตั้งข้ึน ผูบ้ริหารท่านใหค้วามคิดวา่ในปัจจุบนัมีคลินิกแพทย์แผน
ไทยท่ีเปิดกนัอยู่มาก แต่ไม่ค่อยมีคลินิกท่ีรักษาโดยตรงในแบบแผนไทย จึงมีความตั้งใจจะเผยแพร่ส่วนท่ีดี
ใหส้ังคมรู้จกั   และประกอบกบัการรักษา บางคนไม่อยากไปโรงพยาบาล อยากไปรักษาท่ีสงบ คนไม่มาก
เหมือนโรงพยาบาลและบางคนก็ติดค าวา่โรงพยาบาล คือไม่อยากป่วย  ถึงขนาดตอ้งไปโรงพยาบาล ทาง
ทีมแพทยแ์ผนไทยประยุกตแ์ละผูบ้ริหารมีความตั้งใจตรงกนัจึงร่วมมือกนัเพ่ือด าเนินการต่อไปจึงไดเ้ปิด
การบริการดา้นคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกตข้ึ์น  เพ่ือเป็นการใชค้วามรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์
ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อประชาชน ในระยะเวลาท่ีเปิดคลินิกมาจึงมีความตั้งใจอยากท่ีจะพฒันาต่อ
ใหดี้ยิ่งๆข้ึนจึงเห็นวา่ความพึงพอใจในการดูแลผูป่้วยท่ีมารับบริการของแพทยแ์ผนไทยประยกุตน์ั้นจะเป็น
ส่ิงท่ีท าใหท้ราบถึงส่ิงต่อไปในการพฒันา 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยัคลินิก คือ เม่ือมารับ
บริการการตรวจรักษาในคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยัคลินิก ผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างดีดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  แพทย์ต้องมีความสุภาพ พูดจาอ่อนน้อม แต่งกาย
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สะอาด ยิ้มแยม้แจ่มใส  ตรวจรักษาดว้ยความใส่ใจ ให้ความรู้ในการรักษา ดว้ยวิธีการท่ีเขา้ใจง่าย  ดงันั้น
เพ่ือพฒันาการรักษาของแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้ประชาชนท่ีมารับ
บริการเขา้ใจ ถึงวธีิการรักษา ดว้ยการรักษาในแบบแพทยแ์ผนไทยประยุกตน์ั้นจึงตอ้งการคน้หา ส่ิงท่ียงัคง
อาจตกหล่นไปเพ่ือใหเ้กิดการบริการท่ีดียิ่งๆข้ึน เพ่ือใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึนกวา่เดิม อนัเป็นเป้าหมายท่ีตอ้ง
ด าเนินการต่อไปของคลินิก 

เน่ืองจากลกัษณะของผูป่้วยท่ีมารับบริการมีจ านวนมากกวา่เม่ือก่อนมากข้ึน และมีความตอ้งการ
หลากหลาย ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีมามีอาการรักษายากข้ึน ผูป่้วยรักษามาหลายวธีิ และอาการไม่ดีข้ึน วธีิการรักษา
แบบแพทยแ์ผนไทยประยุกต์น้ีเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูป่้วยตอ้งการ เพราะไม่ตอ้งกินยา  ผูป่้วยเช่ือมัน่ในดา้น
การรักษาแบบแผนไทยประยุกต ์ผูป่้วยมีทุนในการรักษาท่ีมัน่คง เน่ืองดว้ยแพทยแ์ผนไทยในคลินิกยงัไม่
เพียงพอในตอนน้ี ซ่ึงนัน่ก็เป็นผลท่ีจะท าใหข้าดโอกาสท่ีจะพฒันาและรับรายไดเ้พ่ิมเม่ือมีผูป่้วยเพ่ิมข้ึน 

จากสภาพการณ์ขา้งตน้ดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
คลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกตธ์รรมานามยัคลินิก โดยเฉพาะความพึงพอใจใน การมารับบริการว่า ผูท่ี้มา
ใชบ้ริการตอ้งการอะไรบา้งท่ีจะปรับปรุงใหเ้พียงพอต่อผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวนัไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษา ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ธรรมา
นามยัคลินิก มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูม้ารับบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกตไ์ดแ้ก่   เพศ  อายุ สถานภาพ

สมรส  เงินเดือน อาชีพ  
ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
 1.ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ 5 ดา้นไดแ้ก่ดา้น การป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ  
 ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 

ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
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ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรท่ีมารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานา

มยัคลินิก จ านวน 200 คนขอ้มูล ณ มิถุนายน 2562 แต่ประชากรยงัไม่ทราบสัดส่วนท่ีแน่ชดั จึงใช้สูตร
ค านวณหาขนาดตวัอย่างท่ีไม่ทราบสัดส่วนประชากรท่ีแน่นอน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 133  คน 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวจิยัตั้งแต่เดือน สิงหาคม- กนัยายน 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 
       1.ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูม้ารับบริการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 

      2.สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริการของ      
แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
                    ตัวแปรต้น                                                               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2546: 90-93) ไดอ้า้งถึงแนวคิดของโทมสัและเอิรล์ (Thomas; & 
Earl. 1995: 88) ความพึงพอใจไวว้่า การวดัความพึงพอใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้กนัอยู่ เพ่ือทราบผลของการ
ให้บริการท่ีดีเลิศท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีบริษทัเช่ือว่ามีคุณค่าและควรให้ความเขา้ใจในความ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. เงินเดือน 
5. อาชีพ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

1. ดา้นการป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ   

2. ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ  

3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ  

5. ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
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ตอ้งการและปัญหาของลูกคา้ในการใหบ้ริการ ผูบ้ริการขององคก์รตอ้งมีความรับผิดชอบในการปรับปรุง
คุณภาพใหเ้กิดประสิทธิผลและไดผ้ลดีอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้นการส ารวจความพึงพอใจจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการบริหารจดัการในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของพนกังาน มีเกณฑ์ใน
การวดัท่ีลูกคา้มกัอา้งอิงถึง ดงัต่อไปน้ี (วีรพงษ์เฉลิมจิระรัตน์. 2538: 17)  ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibles) หมายถึง ลกัษณะส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณ์บุคลากร และวสัดุการ
ติดต่อส่ือสาร  ความเช่ือมัน่วางใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการตามสัญญาท่ีให้
ไวแ้ละมีความน่าเช่ือถือ  การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือ ผูรั้บบริการและพร้อมท่ีจะให้บริการในทนัที  สมรรถนะของผูใ้ห้บริการ (Competence) 
หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน ความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) หมายถงึ 
ความสุภาพอ่อนโยน ใหเ้กียรติมีน ้าใจและเป็นมิตรต่อผูรั้บบริการ  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง 
ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเกิดจากความซ่ือสัตย์ความจริงใจของผูใ้ห้บริการ  ความมัน่คงปลอดภยั (Security) 
หมายถึง ความรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง การปราศจากความรู้สึกเส่ียง
อนัตรายและขอ้สงสัยต่างๆ รวมทั้งการรักษา ความลบัของผูรั้บบริการ การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถงึ 
การท่ีผู ้รับบริการสามารถเขา้ใช้บริการได้ง่าย  ได้รับความสะดวกในการติดต่อ  การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) หมายถึง การใหข้อ้มูลดา้นต่าง ๆ แก่ผูรั้บบริการใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษาทท่ีเขา้ใจและ
รับฟังเร่ืองราวท่ีผูรั้บบริการร้องทุกข์ การเขา้ใจและรู้สึกผูรั้บบริการ (Customer understanding) หมายถึง 
การท าความเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ รวมทั้งความตอ้งการของผูรั้บบริการของตน 

 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ 
วิชยั ปีติเจริญธรรม (2548) ไดก้ล่าวว่า องค์กรธุรกิจโรงพยาบาลท่ีเปิดให้บริการนั้นจะมองว่า

บุคคลในโรงพยาบาลทุกคนก็คือลูกคา้ภายในโรงพยาบาลและการวดัคุณภาพการบริการก็จะวดัจากลูกคา้
ภายในโรงพยาบาลท่ีมาใช้บริการส่วนหน่ึงจากการให้บริการของเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดว้ยและลูกคา้
ภายนอกโรงพยาบาลท่ีมาใชบ้ริการกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยให้บริการอยู่นั้นก็คือลูกคา้จริง ๆ ท่ีเป็นผูป้ระเมิน
ดา้นคุณภาพของการบริการหลงัจากไดใ้ชบ้ริการไปแลว้ในแต่ละจุดการใหบ้ริการโดยใชเ้คร่ืองมือจากการ
มาสัมผสัโดยวดัไดจ้ากความรู้สึกเป็นตวับ่งบอกและอา้งถึง เช่น การไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วถูกตอ้ง  มีความ
น่าเช่ือถือได ้ มีความเขา้ใจและรับฟังลูกคา้มีความสุภาพมารยาทดี มีความปลอดภยัอบอุ่นสบายใจหรือการ
เขา้ถึงการให้บริการยุ่งยากมีความซับซ้อนจนท าให้ผู ้  มาใช้บริการไม่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก  มีการ
ส่ือสารเข้าใจตรงกันระหว่างผู ้มาใช้บริการกับผู ้ให้บริการมีความเข้าใจตรงกันเม่ือมาใช้บริการใน
โรงพยาบาลและส่ิงเหล่าน้ีก็คือจะถูกบนัทึกและประเมินคุณภาพการบริการจากกลุ่มของลูกคา้ภายนอก
และสามารถวดัไดโ้ดยมีการนาเอาหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เขา้มาเป็นตวัก าหนดเป็น   การตดัสินว่าดีหรือไม่ดี 
เช่น ระดบัการตรวจรักษา การวดัคุณภาพโดยใชร้ะดบัคะแนนของจ านวนคนไขท่ี้เขา้มารับการรักษา  วดั
ไดจ้ากการท างานระดบัท่ีวดัคือผลงานท่ีออกมาเป็นปริมาณจ านวนคนไขท่ี้เพ่ิมข้ึนและลูกคา้จากภายนอก
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นั้นเอง การคน้หาระดบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างแท้จริง  ทั้งลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการ และการเพ่ิมคุณค่า การใหบ้ริการใหเ้พ่ิมมากข้ึน ดว้ยการสอบถามความตอ้งการ
เฝ้าสังเกต การทบทวน คือ การปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการเพ่ือใหต้รงกบัใจของลูกคา้และเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้  
 

ข้อมูลของบริษัทธรรมานามัย 
ในปี 2560 ทางผูจ้ดัตั้งบริษทัธรรมานามยั เร่ิมโครงการจดัตั้งคลินิกจากแนวคิดเพ่ือพฒันาวชิาการ

แพทยแ์ผนไทยซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาติไทยใหเ้ผยแพร่เป็นท่ีรู้จกั และตอ้งการสร้างคลินิกใหมี้คุณภาพท่ี
ดี ไปสู่การพฒันาใหย้ ัง่ยืน โดยมีมติใหจ้ดัตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยัคลินิก   เพ่ือให้
เป็นท่ีใหบ้ริการดูแล รักษาและใหค้ าปรึกษาอย่างครบวงจร ดว้ยมาตรฐาน ในการบริหารจดัการ เพ่ือให้มี
รายไดท่ี้เลี้ยงตวัเองอย่างย ัง่ยืน โดยเป้าหมายทางการสร้างรายไดน้ั้นมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ของสังคม  
เพ่ือน าไปใช้ในการยกระดบัคุณภาพชีวิต เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่
ประชาชนทัว่ไป  วตัถุประสงค์ของการก่อตั้ง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวัผูพ้ระราชทานก าเนิดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวกิรมพระบรมราชชนก และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. เพ่ือเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย์ในการ
ใหบ้ริการดูแล รักษา และใหค้  าปรึกษาผูป่้วยอย่างครบวงจร มุ่งเนน้การบริการท่ีเป็นเลิศและมีมาตรฐานท่ี
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลสามารถด าเนินการเลี้ยงตวัเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ 
และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรทางการแพทยแ์นวคิด "ผูรั้บ" และ"ผูใ้ห"้ผูรั้บบริการทางการแพทยท่ี์เป็นเลิศ 
ดว้ยคุณภาพ มาตรฐาน โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยัคลินิก เป็นส่วนหน่ึงของบรษทัธรรมมานามยั
จ ากดั ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี  1 พหลโยธินซอย 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ไดเ้ตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับประชาชนท่ีหนัมานิยมดูแลสุขภาพและรักษาโรคดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะเวลาอนัใกล้น้ี โดยไดเ้ปิด
ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรคดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย การรักษาดว้ยยาสมุนไพรและหตัถการ ไม่วา่จะ
เป็นการนวดไทยแบบราชส านกั การประคบสมุนไพร การอบไอน ้ าสมุนไพร การดูแลหญิงหลงัคลอด 
ฯลฯ รวมทั้งการผสมผสานศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยกบักิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพเพ่ือป้องกนัโรคใหก้บั
ผูรั้บบริการ ไดมี้ความรู้ในการดูแลตนเองใหห่้างไกลโรค 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

อุไรวรรณ อมรนิมิต (2557) ศึกษาความพึงพอใจของผูป่้วยหรือผูม้ารับบริการรักษาดว้ยวิธีการ
นวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง
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พอใจของผูม้ารับบริการรักษาดว้ยวธีิการนวดแผนไทย   ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การ
บริการตรวจรักษา และส่ิงอ านวยความสะดวก ใชม้าตรวดัของลิเคิร์ต (Likert scale)  กลุ่มตวัอย่างผูป้วย ท่ี
เขา้มารับการรักษาในช่วงสัปดาห์การส ารวจ จ านวน 201 คน พบว่า  ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อ 
บริการของทางโรงพยาบาลอยู่ใน ระดบัมากถึงมากท่ีสุด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
เท่ากบั 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 และ ค่าร้อยละ เฉลี่ยของผูป้วยท่ีตอบว่าพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด ในข้
อความต่างๆ มีค่าเท่ากบั 80.31 ผลการวิเคราะหดว้ย Paired sample t test พบว่าระดบัความเจ็บปวด ลด
ลงอย่างมีนยัส าคญั และจากการวเิคราะห์ดว้ยวธีิความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญันอ้ยท่ีสุด (Least significant 
difference = LSD) พบวา่ผูม้ารับบริการเน่ืองมาจากอาการปวดหลงัมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ผูมี้อาการปวด
บนต าแหน่งอื่นๆ ของร่างกายและยงัพบ อีกวา่ความพึงพอใจของผูป้วยมีความสัมพนัธกบัการด าเนินการ
ของโรงพยาบาล ซ่ึงผลลพัธท่ีไดส้ามารถช่วยใหผูบ้ริหารของ โรงพยาบาลมีมุมมองในการจดัการดา้นการ
ดูแลสุขภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป การรักษาระดบัความพึงพอใจไมใหล้ดลงจะ แสดงถึงคุณภาพการ
ใหบริการการปฏิสัมพนัธท่ีดีระหวางผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ จึงควรตอ้งมีการส ารวจความพึงพอใจ อย่
างต่อเน่ืองและน าผลลพัธท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการเพ่ือใหไ้ดผ้ลดีต่อผูป่้วย
ตามความคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นแนวทางส าคญัในการปรับปรุงระบบสนบัสนุนสุขภาพ ต่อไป  

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชว้ธีิเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ กลุ่มผูป่้วยท่ีมารับบริการในคลนิิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
ธรรมานามยัคลินิก 
 กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดท่ีไม่แน่นนอนดงันั้น ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้
จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตวัอย่าง 133 คน ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม คือประกอบไปดว้ย 3 ส่วน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบั ภูมิหลงัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส เงินเดือน ต าแหน่งงาน/อาชีพ  
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ตอนท่ี 2 ค าถามแบบใหผู้ต้อบแสดงระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี มากท่ีสุด= 5, 
มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

ตอนท่ี 3 ใหผู้ต้อบแสดงขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ธรรมา
นามยัคลินิก  และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการ
ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน  IOC ต ั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน  IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแลว้ไปแจก
ใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และให้
คะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรู ปทาง

คอมพิวเตอร์ 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวเิคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2.ค่าเฉลี่ย (    ) ส าหรับวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของผูใ้ชบ้ริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต ์

ธรรมานามยัคลินิก  
3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ส าหรับวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกแพทยแ์ผน

ไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 133  
คนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.8 ส่วนใหญ่มีอายุ  46 ปีข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ 41-45  ปี จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.1, มีอายุ31-35  ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 , มีอายุไม่เกิน 30 ปีจ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ36-40  ปีจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ โสด  จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1, หมา้ย  จ  านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 30,001-40,000 จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.6 รองลงมาคือ 10,001-20,000 จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6,  20,001-30,000 จ  านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.3 และ 40,000 ข้ึนไปจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/ค้าขายจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1,  พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.3 และ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการคลนิิกแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์ธรรมานามยัคลนิิก มีองคป์ระกอบ 5 ดา้นไดแ้ก่ การป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ  
ความน่าเช่ือถอืหรือความไวว้างใจ การตอบสนองความตอ้งการ  การใหค้วามมัน่ใจ การเขา้ใจการรับรู้
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดว้ยคา่เฉลี่ย x   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ความพึงพอใจของผู ้
มารับบริการคลนิิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลนิิก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x  = 4.13) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  (x  = 4.29, x = 4.21)ส่วนดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
มาก คือ ดา้นการป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถอื
หรือความไวว้างใจ (x =4.20,  x  = 4.02, x  = 3.94) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจิัย 
 สถานภาพส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิก 
มีผูใ้ชบ้ริการตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 133 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ  66.2 และเพศชาย จ านวน  45 คน คิดเป็นร้อยละ  33.8  ส่วนใหญ่มีอายุ 46 ปีข้ึนไป  จ านวน  45  
คน คิดเป็นร้อยละ  33.8   รองลงมา คือ  41-45 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  27.1  ,  31-35 ปี จ านวน  
22 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.5 , ไม่เกิน 30 ปี  จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ15.8  และ 36-40 ปี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมา
คือ โสด จ านวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ,หมา้ย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
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มีเงินเดือน 30001-40000 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมา 10001-20000  จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.6, 20001-30000 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ40000 ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.9 รองลงมา ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ,พนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้งจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาจ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั  

 
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามัยคลินิก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ส่วนดา้นท่ี
มีระดบัความพึงพอใจมาก คือ ดา้นการป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้นสุขภาพ  ดา้นการให้ความมัน่ใจ 
ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยั
คลินิก โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการป้องกนั รักษา และส่งเสริมในดา้น
สุขภาพ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ  โดยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม 
ดงัน้ี 

 
1.ด้านการป้องกัน รักษา และส่งเสริมในด้านสุขภาพ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทย์

แผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ท่านรู้สึกพึงพอใจในคุณสมบติัของลูกประคบของคลินิกแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ธรรมานามยั ท่านรู้สึกสดช่ืนช่วยให้การนอนหลบัของท่านดียิ่งข้ึน ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจมาก คือ เม่ือท่านไดรั้บการรักษา ช่วยปรับความสมดุลของร่างกายท าให้บุคลิกภาพของท่านดีข้ึน  
ท่านรู้สึกร่างกายผ่อนคลายและช่วยลดความตึงเครียด ไดรั้บการนวดท่ีถูกจุดท าให้อาการเจ็บป่วยดีข้ึน  
ท่านรู้สึกระบบการไหลเวยีนของเลือดดีข้ึน(หนา้ตาสดช่ืน)ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อุไร
วรรณ อมรนิมิตร(2557) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยหรือผูม้ารับบริการรักษาดว้ยวิธีการ
นวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการรักษาดว้ยวธีิการนวดแผนไทย ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การบริการตรวจรักษา 
และส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 201 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในคร้ังน้ี โดยใช้มาตรวดัของลิเคิร์ต  (Likert 



12 
 

scale) พบวา่ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการของทางโรงพยาบาลอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดใน
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การบริการตรวจรักษา  

 
2.ด้านความน่าเช่ือถือหรือความไว้วางใจ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

ประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีพร้อมให้บริการ พนกังานสามารถให้ค  าแนะน า
นอกเหนือจากบริการท่ีท่านร้องขอได ้พนกังานมีความพร้อมในทุกๆการบริการท่ีท่านตอ้งการ พนกังาน
สามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ท่านได้  พนกังานให้บริการโดยไม่มีขอ้ผิดพลาด  พนกังานให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ เนตร เพชรรัสม์ิ ตระกูลบุญ
เนตร (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาล 
นวติุสมเดจ็ย่า  การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของ
แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาล นวุติสมเด็จย่า  ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการให้บริการ ดา้น
อธัยาศยัไมตรี ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการให้ความรู้ ค าแนะน า และให้ค  าปรึกษา ดา้น
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความพร้อมท่ีจะท าการรักษาพยาบาล ดา้นจริยธรรมของเจา้หน้าท่ี และดา้น
ราคา ตวัอย่าง คือ ผูป่้วยนอกท่ีเขา้มาใช้บริการทางดา้นการแพทย์ของโรงพยาบาล นวุติสมเด็จย่า เดือน
ธันวาคม 2557 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถาม 

 
3.ด้านการตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

ธรรมานามยัคลินิกโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที่มีระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ พนกังานใหบ้ริการอย่างกระฉับกระเฉง  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก คือ พนกังาน
สามารถให้ค  าแนะน ากบัท่านไดใ้นทุกๆบริการ  พนกังานสามารถตอบค าถามหรือแก้ปัญหาให้ท่านได้
อย่างรวดเร็ว  พนกังานมีความใส่ใจท่ีจะตอบค าถาม หรือแก้ไขปัญหาให้ท่าน   พนกังานให้บริการดว้ย
ความสุภาพและเป็นมิตร   พนักงานสามารถให้ความรู้หรืออธิบายบริการให้ทราบได้อย่างครบถว้น  
ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ พรประภา สุดประเสริฐ และณกัษ ์ กุลิสร์ (2557) ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจและแนวโนม้การใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐาน
ทพัเรือสัตหีบ 

 
4.ด้านการให้ความม่ันใจ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานา

มยัคลินิกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ท่านมัน่ใจไดว้า่ค  าแนะน าของพนกังานถูกตอ้งและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวัท่าน ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความ
พึงพอใจมาก คือ ท่านมัน่ใจไดก้ารเขา้รับบริการกบัทางคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิก
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จะไม่มีอนัตรายต่อตวัท่าน ท่านมัน่ใจไดว้่าคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยัคลินิก มีความ
น่าเช่ือถือท่านมัน่ใจไดว้า่พนกังานสามารถตอบค าถามหรือแกไ้ขปัญหาให้ท่านได ้ท่านสามารถมัน่ใจได้
วา่พนกังานสามารถใหบ้ริการแก่ท่านไดโ้ดยไม่มีขอ้ผิดพลาด ท่านมัน่ใจไดว้า่บริการของทางคลินิกแพทย์
แผนไทยประยุกตธ์รรมานามยัคลินิกมีราคาท่ีเป็นมาตรฐาน  ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  
ปุณยภา พวงทบัทิม (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการ และ ความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการและ
ความพึงพอใจผูม้าใชบ้ริการในโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อคุณภาพบริการและความพึงพอใจในโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 
5.ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู ้รับบริการคลินิก

แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิก โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ พนกังานยิ้มแยม้ แจ่มใส ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกนัดว้ยท่าทางท่ี
เป็นมิตรต่อผูรั้บบริการทุกคน พนกังานพร้อมท่ีจะรับฟังอาการของผูใ้ช้บริการอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่
แบ่งแยกชนชั้นและความสนิทท่ีมีต่อกนั ใหค้วามสนใจใส่ใจท่านทุกคร้ังท่ีมารับบริการ  ส่วนขอ้ที่มีระดบั
ความพึงพอใจมากคือ  เวลาในการเปิดใหบ้ริการ มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ไดเ้ป็นอย่างดี มีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆใหท้ราบ ตามล าดบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ นิภาพร นาคะประเสริฐกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของผู ้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการของผูป่้วยนอกท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐส่วน
ใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะค่ารักษาไม่แพง/ใชต้ามสิทธิบตัร ไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัโรคและ
วธีิการรักษา มีสิทธิการรักษาพยาบาล เบิกประกนัสุขภาพถว้นหน้า และมีระยะเวลาการเดินทางมารับ
บริการ 30 นาที - 1 ชัว่โมง ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการของผูป่้วยนอกท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ส่วน
ใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะค่ารักษาไม่แพง/ใชต้ามสิทธิบตัรไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัโรคและ
วิธีการรักษา มีสิทธิการรักษาพยาบาล โดยเบิกกองทุนประกนัสังคมและระยะเวลาการเดินทางมารับ
บริการ 30 นาที-1 ชัว่โมง ผูป่้วยนอกมีการตดัสินใจมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ  โดยรวมเห็นมีการ
ตดัสินใจอยู่ระดบัปานกลาง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของของโรงพยาบาลรัฐโดยรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ผูป่้วยนอกมีการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน  โดยรวมมี
การตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจท่ีในคุณภาพการให้บริการของของโรงพยาบาล
เอกชน โดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ผูป่้วยนอกท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐต่างกนั มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั ผูป่้วยนอกท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนต่างกนั มี
ระดบัการตดัสินใจใช้บริการแตกต่างกนั ผูป่้วยนอกท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ  ท่ีมีเหตุผลของการ
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เลือกใช ้รายละเอียดเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นวธีิการรักษา และสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกนั มีระดบัความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
จากผลการวจิยั เร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามยั

คลินิก สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 
1.ด้านการป้องกัน รักษา และส่งเสริมในด้านสุขภาพ   

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  เม่ือผูม้ารับบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ธรรมานามยัคลินิกแลว้ 
ควรใหค้  าแนะน า เร่ืองอาการของโรคของผูม้ารับการดูแล ว่าควรท าอย่างไรบา้ง เช่นเม่ือมารับการรักษา
แลว้จะมีอาการผ่อนคลายข้ึน ควรมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่างกายสมดุลอย่างสมบูรณ์  หน้าตาจะสดช่ืน
แจ่มใส หายใจไดส้บายข้ึน บริเวณกลา้มเน้ือลดการตึง เคลื่อนไหวไดส้ะดวก ไม่มีการบาดเจ็บเพ่ิม แลว้
อาการท่ีปวดจะหายอย่างสมบูรณ์ ในระหวา่งช่วงท่ีรักษาอยู่หา้มใชง้านหนกั ควรพกัผ่อนใหส้ม ่าเสมอ บริ
หาร่างกายตามค าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ 
  

2.ด้านความน่าเช่ือถือหรือความไว้วางใจ   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ตอ้งอบรมพฒันาความรู้เก่ียวกบัแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์หอ้ย่างต่อเน่ือง
เสมอเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริการ ให้ทุกคนตระหนกัถึงความถูกตอ้งแม่นย า ไม่มีผิดพลาดเลย  มีการจดั
หวัหนา้ทีมท่ีมีประสบการณ์ดูแลในแต่ละวนัอย่างสมบูรณ์  
 

3.ด้านการตอบสนองความต้องการ   
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง  คือ  พนักงานทุกคนตอ้งมีความกระตือรือร้นในการท างานไม่ว่าจะเจอ
สถานการณ์ใดทุกคนตอ้งพร้อมเสมอในการบริการดูแลผูม้าเยือนคลินิดว้ยจิตใจสดช่ืนเบิกบาน ควรจดั
อบรมเร่ืองบุคลิกภาพใหดู้ดี มีจิตท่ีพร้อมใหบ้ริการ และอบรมเพ่ิมความรู้ใหท้นัต่อปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง  
 

4.ด้านการให้ความม่ันใจ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ควรมีตารางเปรียบเทียบราคาใหผู้ม้ารับบริการไดเ้ห็นวา่ราคาของคลินิก 
เป็นราคาท่ีเหมาะสมเป็นมาตรฐานดว้ยคุณวุฒิของแพทย์แผนไทยประยุกต์ทุกคน สร้างความ

มัน่ใจใหผู้ม้ารับบริการโดยมีบอร์ดแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์หเ้ห็นวา่ทุกคน มีประวติัการท างานมาอยา่งไร
บา้ง เช่นอายุการท างาน ประสบการณ์ การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  เป็นตน้  
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5.ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เผยแพร่ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์หลายๆช่องทางท่ีผูรั้บบริการสามารถ

เขา้ถึงไดง่้าย มีการอพัเดรทรายการการรักษาต่างๆใหช้ดัเจน และแจง้ใหท้ราบราคาของการรักษาโรคต่างๆ
ใหรั้บทราบเสมอ และส ารวจเวลาการเปิดปิดต่อผูรั้บบริการวา่ตอ้งการช่วงเวลาไหนบ้าง จะไดจ้ดัเตรียมให้
มีแพทยแ์ผนไทยประยุกตเ์พียงพอต่อความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการวจิยัเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคลินิกอื่นๆร่วมดว้ยเพ่ือจะไดรู้้ขอ้แตกต่างของ
ความพึงพอใจท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ยงัมีเง่ือนไขอื่นๆท่ีเป็นผลกระทบต่อเร่ือง ความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึง
ควรจะน ามาเป็นตวัแปรในการวจิยัคร้ังต่อไป คือ ความพึงพอใจของสถานท่ี ไดแ้ก่ บรรยากาศในหอ้งนวด 
เตียง ผา้ หมอน ดนตรี ซ่ึงจะท าใหก้ารวจิยัน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
เอกสารอ้างอิง 
นิภาพร  นาคะประเสริฐกุล. (2555). ความพึงพอใจในคุณภาพใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ของผูป่้วยนอกโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจงัหวดัสุพรรณบุรี. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ.มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

เนตรเพชรรัสม์ิ ตระกูลบุญเนตร. (2560). ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของแผนกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลนวฒิุสมเดจ็ย่า. วารสารพยาบาลต ารวจ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2560 

ปุณยภา  พวงทบัทิม. (2559). คุณภาพบริการและความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี งานนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจโลก จงัหวดัชลบุรี : 
วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

พระประภา  สุดประเสริฐและณักซ์ กุลิสร์ . (2557). ความพึงพอใจและแนวโน้มการใช้บริการของ
ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทพัเรือสัตหีบ. รายงานการวจิยั 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

อุไรวรรณ อมรนิมิตร. (2557). ความพึงพอใจของผูป่้วยหรือผูม้ารับบริการรักษาดว้ยวธีิการนวดแผนไทย 
 ณ โรงพยาบาลบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
 ตะวนัออก ปีท่ี:3 ฉบบัท่ี : 2  เลขหนา้ : 49-55    
 
 


