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ชื่ อ โคร งการ วิ จั ย ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ชื่ อ ผู้วิ จั ย
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ปี ที่ทาการ วิ จั ย 2556
บทคั ดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้น เกีย่ วกับ ความคิดเห็น
ของประชาชนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า จานวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ
ร้อย ผู้วิจัยนาข้อมูลทัง้ หมดไปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์

และค่าส์ส

แควส์(chi-Squared) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยทีส่ าคัญสรุปได้ดงั นี้
(1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.5 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ
46.5 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น /ตอนปลาย/เทียบเท่า ร้อยละ 60.2 ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็น
พนักงานบริษทั ร้อยละ 56
(2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า ร้อยละ
98.9 ความถี่ในการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเดือนละ

1 ครั้ง ร้อยละ 50.4

ระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ ต่ากว่า 1 ชั่วโมง ร้อยละ 88 ส่วนใหญ่ นิยมใช้บริการช่วง
เช้า 8.00-12.00 น. ร้อยละ 63.8 สาเหตุทมี่ าใช้บริการ หรือบริการทีไ่ ด้รับคือ ตรวจรักษาโรค ร้อยละ
80.5 การเดินทางไปใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 80.5
(3)ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการได้รับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ง

(4)ผู้ใช้บริการรู้สึกพอใจน้อยทีส่ ุด ในเรื่องความสะอาดของสถานทีใ่ ห้บริการ

ในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคคลากร ต้องคานึงถึงจานวนผู้ ใช้บริการจริงมากกว่าพิจารณาจาก
จานวนประชาชนทีม่ รี ายชื่อตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น
คาสาคั ญ : โร งพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล หมายถึง สถานพยาบาลประจาตาบลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้รับการ
ยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัตกิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
เพือ่ ยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในทีน่ ี้หมายถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ความคิ ดเห็ นหมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตสานึกเฉพาะคน
ความคิดยังอาจหมายถึง ความต้องการ ความรู้สึก หรือการคาดคะเน ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การการใช้
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารหมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ง

Abstract
Research Title : The people’s opinions on service of Tumbon Bankao Health Promotion
Hospital, Phanthong district, Chonburi Province
Resercher : Pimkwan Boonklom
Year : 2013
The purpose of this study was to investigate the users’ opinions on service of
Tumbon Bangkao Health Promotion Hospital, Phanthong District, Chonburi province.
The researcher collected data by using questionnaire related with the public
opinion in Tumbon Bangkao Health Promotion Hospital of 359 people which is hundred
Percent of all the data. The researcher calculated the data to for the Mean, standard
deviation, correlation coefficient and the step tributaries (chi-Squared). And presented in
the form of tables and description. The main findings are as follows.
(1) Most of the sample were female63.5%, aged between 21-40 years 46.5%.
Secondary school graduation / equivalent 60.2%. Most of the company staff, 56%
occupation.
(2) Most of the sample used of the Tumbon Bangkao Health Promotion Hospital.
98.9% The frequency of using the services of most samples per month was 1 time which
was 50.4%. The period of service for each sample, for the most part was lower 1 hours
which was 88% most popular morning service was 8.00-12.00 which was 63.8% causes
who use the service. Or services received is the treatment 80.5% travel to use the
service, mainly traveled by in automobile or motorcycle private 80.5%.
(3) Different demographic characteristics did not affect the Tumbon Bangkao
Health Promotion Hospital, Phantong district, Chonburi province.
(4) The minimal of satisfaction was the dirty of the property, the budget
allocation for staffs. To consider the number of users more practical, considering the
number of people with a list of registered only.

ง

Keywords : Hospital Health Promotion means district hospital which is under the
Ministry of Health or under local government. It has the primary care ability which has
been moved from health care center according from the government policy since the
coalition Prime Minister Abhisit Vejjajiva in the year 2552. They allocated budget under
the Strong Thailand Scheme project 2555 to develop the small health care center to be
Hospital Health Promotion. For this report, the Hospital Health Promotion represents the
hospital located in Bankao district Ampher Panthong Chonburi province.
Comment means intellectual consciousness associated with a particular
person. It could also mean the feelings or conjecture from people for the service of the
Hospital Health Promotion
Users mean people who are using the service from the hospital health
promotion located in Bankao district Ampher Panthong Chonburi province.
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กิต ติ กรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่
สนับสนุนเงินทุนวิจัยประจาปี

2555 และคณะกรรมการการวิจัย ทีก่ รุณาให้คาแนะนาปรึกษา

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ทิพย์สิริ กาญจนวาสี ทีช่ ่วยตรวจสอบให้คาแนะนาและแปลผลการวิจัย ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตัง้ ใจจริงและความ
ทุม่ เท และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ี้
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า ทุกท่านทีใ่ ห้ข้อมูลต่างๆ ที่
เอือ้ ต่อการทางานวิจัย โดยการเสียสละเวลาอันมีคา่ ในการช่วยแจกแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัยนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่ มากก็ น้อย จึงขอมอบส่วนดีทงั้ หมดนี้
ให้แก่เหล่าคณาจารย์ ทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เกีย่ วข้อง และขอ
มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มพี ระคุณ ทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีทจี่ ะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านทีไ่ ด้เข้ามา
ศึกษาเพือ่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
พิมพ์ขวัญ บุญกล่อม
กันยายน 2557
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บทที่ 1
บทน า
1. ความเป็ นมาแ ละความสาคั ญของปั ญหา
องค์การอนามัยโลกได้เสนอความคิด เมือ่ ประมาณปี พ .ศ. 2524 - พ.ศ. 2525 หากจะให้
ประชากรทุกคนในโลกหรือประชากรในประเทศมีสุขภาพอนามัยทีด่ ขี ึ้นแล้ว งานสาธารณสุขจะต้องได้รับ
การส่งเสริม ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ซึ่งในขณะนั้นก็ได้มปี ระเทศต่าง ๆ ได้เริ่ม
ดาเนินการทานองนี้แล้ว รวมทั้งประเทศไทยด้วย พร้อมกันนั้นประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกได้มี
มติให้ถือว่า ปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 เป็นเป้าหมายทีป่ ระชากรทุกคนของประเทศสมาชิกจะมี
สุขภาพอนามัยดีอย่างทัว่ ถึง ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย ได้ยอมรับเป้าหมาย
ดาเนินงาน เมือ่ เดือนกันยายน 2521 ได้มกี ารประชุมเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานขึ้นทีเ่ มืองอัลมาอตา
ประเทศรัสเซีย ทีป่ ระชุมยอมรับหลักการว่า สาธารณสุขมูลฐาน เป็นกลวิธีทเี่ หมาะสมทีจ่ ะทาให้ประชากร
ทุกคนมีสุขภาพอนามัยดีอย่างทัว่ ถึงได้ จากการสารวจในประเทศไทยเมือ่ ปี
2550 (สานักข่าว กรม
ประชาสัมพันธ์,2552) พบว่าแพทย์ 1 คน ต้องดูแลคนไข้เฉลี่ย 2,778 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ภาคทีแ่ พทย์ทางานหนักสุด คือแพทย์ 1 คน ต้องแบกภาระดูแลผู้ป่วยมากถึง 5,308 คน มากกว่าแพทย์
ใน กทม.ถึง 6 เท่า การมีคนไข้ล้นมือทาให้แพทย์ไม่อาจมีเวลาดูแลผู้ป่วยเต็มที่ และผู้ ป่ วยต้องรอคิวนาน
บางรายอาการโรคลุกลามจนรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากถึงกว่า 4 แสนล้านบาท ทัง้ ที่ ผู้ป่วย
เหล่านั้นน่าจะหายได้งา่ ย หากได้รับการรักษาทันที ดังนั้นการยกระดับสถานีอนามัยจึงมีความจาเป็น
เร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 14,973 ล้านบาท ในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล พ .ศ.
2553-2555 มาสมทบงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) โดย
จะเริ่มโครงการก่อน 1,001 แห่ง ก่อนในวันที่ 1 ต.ค.2554 ก่อนจะขยายยกระดับให้ครบทัง้ 9,810 แห่ง
ทัว่ ประเทศต่อไป ยิ่งกว่านั้นรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
(ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2553) ได้มนี โยบายจะปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ด้วยการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขทีม่ อี ยู่ โดยจะยกระดับสถานีอนามัย ขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรักษาเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว รัฐบาลได้เพิม่ งบค่าใช้จ่ายรายหัว 200 บาทต่อคน เพือ่ ให้เข้าถึงระบบ
สุขภาพอย่างถ้วนหน้า แต่ระบบบริการทีม่ อี ยู่ไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง เนื่องจาก
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โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมือง ทาให้ประชาชนต้องเดินทางไกล เพือ่ ไปเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะ
ในกรณีทเี่ จ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ก็ตอ้ งพากันเดินทางไกล เพือ่ ไปรักษา ในขณะทีส่ ถานีอนามัยทีใ่ ห้บริการ
ในระดับฐานรากมีอยู่ครอบคลุมทุกตาบล บางตาบลมีมากกว่า 1 แห่ง ทัง้ ประเทศรวมกว่า 10,000 แห่ง
หากเราพัฒนาสถานีอนามัยเหล่านี้ให้มคี ณ
ุ ภาพ ก็จะช่วยลดภาระของประชาชนได้มาก และนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ยังให้ความเห็นว่า การยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นการเพิม่ ความสะ ดวก
และเพิม่ การบริการให้ประชาชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกลสามารถเชื่อมโยงกันในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางอินเตอร์เน็ตทีส่ ามารถติดต่อกันได้ทงั้ ภาพและเสียง ทีเ่ รียกว่า “เทเลเมดดิซีน ” เพือ่ ให้แพทย์จาก
โรงพยาบาลแม่ข่าย สามารถเห็นคนไข้ ซักถามข้อมูลการเจ็บป่วยโดยอยู่ห่าง
ไกลกันได้ รวมถึงการ
ดาเนินการในลักษณะทีใ่ ช้รั้วโรงพยาบาลเป็นรั้วตาบล เตียงทีบ่ ้านผู้ป่วย คือ เตียงคนไข้ เพือ่ ให้เกิดการ
ดูแลสุขภาพเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพ รวมถึงอาสาสมัครหมูบ่ ้านทีผ่ ่านการฝึกอบรมและเป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใน
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังยอมรับว่าประชาชนไทยเจ็บป่วยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีจานวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุขทัว่ ประเทศเพิม่ ขึ้น จาก 130 ล้านครั้งในปี 2550 เป็น 140 ล้านครั้งในปี 2551 ทาให้
การเข้ารับบริการต้องใช้เวลารอนานและแพทย์มเี วลาดูแลผู้ป่วยน้อยลง กระทวงสาธารณสุขจึงปรับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบใหม่ดว้ ยการปฏิรูปกลไกการทางานของสถานีอนามัย ซึ่ง
เป็นสถานพยาบาลทีอ่ ยู่ใกล้ชิดประชาชนมากทีส่ ุดและครอบคลุมทุกตาบลทัว่ ประเทศจานวน 9,810 แห่ง
มีเจ้าหน้าทีป่ ระมาณ 30,000 คน โดยพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่งนับเป็น
ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของระบบสาธารณสุขไทย ด้วยการทางานเชิงรุกทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ให้ประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและท้องถิ่น เพือ่ ลด
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมทัง้ ปรับปรุงบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้ารับบริการในพืน้ ทีไ่ ด้สะดวกมาก
ขึ้น (อารยา สิงห์สวัสดิ์ “ยกระดับสถานีอานามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล” อารยา สิงห์สวัสดิ์ .
Team content www.thaihealth.or.th. ตามปฏิบัตกิ ารไทยเข้มแข็งของรัฐบาล
(online).(ก.ย.15,
2552.)
เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า ตัง้ อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่ง
อาจมีประชากรแฝงจากจานวนคนงานทีม่ าทางานในนิคมอมตะนครมีจานวนเพิม่ มากขึ้น
ซึ่งส่งผล ให้
จานวนผู้มาใช้บริการมีจานวนเพิม่ มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงเรื่องการให้บริการทาให้การบริการอาจ
ไม่ดพี อและทัว่ ถึง ในปัจจุบัน รูปแบบของการปฏิบั ติงานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีการ
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เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบุคลากรทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งมีตอ่ ประเทศเป็นอย่าง
มาก อีกทัง้ ในปัจจุบันมีภาวะและภัยต่าง ๆ คุกคามต่อสุขภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากโรคภัยที่
เกิดขึ้นได้หลายประเภท ทาให้ประชาชนต้องอาศัยโรงพยาบาลเพือ่ ขอรับการรักษาพยาบาลมากขึ้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การได้รับบริการ จาก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ของภาครัฐเพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์การให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลให้ไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
2. คาถามการวิจั ย
ประชาชนผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอย่างไร กับการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในชุมชนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
3. วัต ถุ ป ระสงค์ ของการวิจั ย
เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การได้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
4. สมมติ ฐานการวิจั ย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลกระ ทบต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล แตกต่างกัน

5. ประโยชน์ ของงานวิจั ย
1. ทาให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การ ให้ บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
2. ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์จากการได้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
6. ขอบเขตการวิจั ย
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
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2. ขอบเขตด้านประชากร จานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรในเขต อ งค์การ
บริหารตาบลบ้านเก่าจานวน 3,390 คน ซึ่งเป็นประชาชนทีม่ ที ะเบียนบ้านอยู่ในเขตตาบลบ้านเก่า อาเ ภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน เก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี , 12
กันยายน 2555.)
7. นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะ
ปร ะชาชน หมายถึง ผู้ทที่ ะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี
โร งพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล หมายถึง สถานพยาบาลประจาตาบลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้รับการ
ยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัตกิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
เพือ่ ยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในทีน่ ี้หมายถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ร ะบบเทเล-เมดิ ซี น หมายถึง ระบบทีช่ ่วยอานวยความสะดวกให้โรงพยาบาลสามารถขอ
คาปรึกษาด้านการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทงั้ ภาพเคลื่อนไหว
เสี ยง และข้อมูลอืน่ ๆ ของผู้ป่วย เช่น คลื่นหัวใจ เป็นต้น จึงไม่จาเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่
โรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งแพทย์ทใี่ ห้คาปรึกษาสามารถเห็นสภาพจริงของผู้ป่วย ซึ่งเหมาะกับกรณีทผี่ ู้ป่วย
วิกฤตและผู้ป่วยอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน ในพืน้ ทีท่ างไกล หรือการเดินทางลาบากโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพืน้ ที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้ ทีม่ ปี ัญหาความไม่สงบ
ความคิ ดเห็ นหมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตสานึกเฉพาะคน
ความคิดยังอาจหมายถึง ความต้องการ ความรู้สึก หรือการคาดคะเน ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การการใช้
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารหมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
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8. ตั วแ ปรที่ใ ช้ใ นการวิจั ย
ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาล
ช่วงเวลา
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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บทที่ 2
เอกสารแ ละงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้อ ง
ทฤษฎี และ/หรื อ งานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้อ ง
1. แนวคิ ดและทฤษฎี ความต้ อ งการ
(Hierarchy of needs theory)
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2542: 411) ได้อธิบายถึงลาดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์พนื้ ฐานซึ่งกาหนดโดยมาสโลว์ ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่างกาย 4 (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพืน้ ฐานเพือ่
ความอยู่รอด เช่น อาหาร น้า ความอบอุน่ ทีอ่ ยู่อาศัย และการนอน การพักผ่อน มาสโลว์ได้กาหนด
ตาแหน่งซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนองไปยังระดับทีม่ คี ว ามจาเป็นเพือ่ ให้ชีวิตอยู่รอดและ
ความต้องการอืน่ จะกระตุน้ บุคคลต่อไป
2. ความต้องการความมัน่ คงหรือความปลอดภัย
(security of safety needs) ความ
ต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการทีจ่ ะเป็นอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน
ทรัพย์สิน อาหาร หรือทีอ่ ยู่อาศัย
3. ความต้องการการยอมรับหรือความผูกพัน
(affiliation or acceptance needs)
เนื่องจากบุคคลอยู่ในสังคมจะต้องการการยอมรับจากบุคคลอืน่
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) ตามทฤษฎีมาสโลว์ เมือ่ บุคคลได้รับการ
ตอบสนองความต้องการการยอมรับแล้ว จะต้องการการยกย่องจากตัวเองและจากบุคคลอืน่
ความ
ต้องการนี้เป็นการพึงพอใจในอานาจ (power) ความภาคภูมใิ จ (prestige) สถานะ (status) และความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง (self-confidence)
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (need for self-actualization) มาสโลว์ คานึงว่าความ
ต้องการในระดับสูงสุดเป็นความปรารถนาทีจ่ ะสามารถให้ประสบความสาเร็จ เพือ่ ทีจ่ ะมีศกั ยภาพและ
บรรลุความสาเร็จในสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด
2. แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ย วกั บ ความคิ ดเห็ น
2.1 ความหมายของความคิดเห็น ได้มใี ห้คาจากัดความไว้ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี้
ความคิดเห็น หมายถึง ทัศนะหรือการประมาณการเกีย่ วกับปัญหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เป็นข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญา ความคิดเห็นประกอบถึงแม้จะไม่อาศั ยหลักฐานพิสูจน์
ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524)
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สุชา จันทร์เอม และ สุรเวศ จันทร์เอม (2530) ให้ความเห็นว่า เราไม่สามารแยกทัศนคติและ
ความคิดเห็นออกจากกันได้ เพราะทัศนคติและความคิดเห็นนั้นมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ลักษณะของ
ความคิดเห็นจะไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการพูด หรือการ
เขียน โดยอาศัยพืน้ ฐานความรู้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับ
หรือปฏิเสธจากคนอืน่ ๆ ก็ได้ (พงษ์ไพบูลย์ ศิลาเวทย์, 2538 อ้างถึงใน เสริมพันธ์ สาริมาน, 2544)
ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทีแ่ สดงออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ และ
ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ นอกจากนี้
ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (อาภรณีน์ อินฟ้าแสง และเกียรติพงษ์ พันชนะ, 2554)
2.2 การวัดความคิดเห็น
การวัดความคิดเห็นของบุคคลสามารถวัดได้หลายวิธี วิธีทใี่ ช้กนั ทัว่ ไปคือ การใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ เบส เสนอแนะว่าวิธีทงี่ า่ ยทีส่ ุดในการทีจ่ ะบอกถึงความคิดเห็นก็คอื การแสดงให้เห็นถึง
ร้อยละของคาตอบในแต่ละข้อความ เพราะความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเช่นใด และจะได้ทาตาม
ความคิดเห็นเหล่านั้นได้ การตอบแบบสอบถามอ่านข้อความทีก่ าหนดไว้ และพิจารณาดูว่าข้อความแต่ละ
ข้อความนั้น ผู้ตอบเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด แล้ให้ทาเครื่องหมายลงในช่องทีแ่ สดงระดับความคิดเห็น
นั้น ๆ
2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับการคาดหมาย (Expectancy Theory)
ทฤษฎี ความคาดหวั งของ Vroom
ทฤษฎี ความคาดหวังของ Vroom (Expectancy Theory) ทฤษฎีความคาดหวังถูกนาเสนอ
โดย Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทางานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก
ในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางานโดย Vroom มีความเห็นว่าการทีจ่ ะจูงใจให้
พนักงานทางานเพิม่ ขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติ
เมือ่ คนจะทางานเพิม่ ขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระทานั้นหรือการคาดคิดว่า
อะไรจะเกิดขึ้นเมือ่ เขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการทางาน พนักงานจะเพิม่ ความพยายาม
มากขึ้นเมือ่ เขาคิดว่าการกระทานั้นนาไปสู่ผลลัพธ์บางประการทีเ่ ขามีความพึงพอใจ เช่น เมือ่ ทางานหนัก
ขึ้นผลการปฏิบัตงิ านของเขาอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ขี ึ้นทาให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและได้
ค่าจ้างเพิม่ ขึ้น
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Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทางานเรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับความนิยม
อย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน
V=Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือ
คุณค่าหรือความสาคัญของรางวัลทีบ่ ุคคลให้กบั รางวัลนั้น
I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (outcomes) หรือรางวัลระดับ
ที่ 1 ทีจ่ ะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ทไี่ ด้
(เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน)
E= Expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่
ต้องการเมือ่ แสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์
การทางาน เพือ่ ให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการทางาน
1. สร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามสามารถ ให้
การอบรมพวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรทีจ่ าเป็น และระบุเป้าหมายการทางานที่
ชัดเจน
2. ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผู้บริหารควรกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัตงิ านกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมือ่ บุคคลสามารถ
บรรลุผลสาเร็จในการปฏิบัตงิ าน
3. ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ทเี่ ขาได้รับ
ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และพยายามปรับการให้รางวัลเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานเพือ่ เขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ทเี่ ขาได้รับจากความพยายามของเขา
ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom มี 4 ประการ คือ
1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกีย่ วกับความน่าจะเป็นพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของพนักงานสาหรับผลลัพธ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการทางานเราอาจจะคาดหมายได้ว่าผลลัพธ์
เช่น ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น
3. ผลลัพธ์ คือ ผลทีต่ ดิ ตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเป็น
ผลลัพธ์ระดับทีห่ นึ่ง และผลลัพธ์ระดับทีส่ องผลลัพธ์ระดับทีห่ นึ่งจะหมายถึงผลการปฏิบัตงิ านทีส่ ืบ
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เนื่องมาจากการใช้กาลังความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพิม่ ขึ้น หรือการเลื่อน
ตาแหน่ง
4. สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับทีห่ นึ่ง
3 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ ( 2554 ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ คุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ทีม่ ี
ต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนทีเ่ ข้ามารับบริการทีโ่ รงพยาบาลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จานวน 379 คน ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โดยใช้ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพือ่ ทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิตวิ ิเคราะห์คา่ ที (t-test) เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มและค่าเอฟ (F-test) เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ากกว่า 2 กลุ่มและ Scheffe
เพือ่ เปรียบเทียบรายคูเ่ มือ่ พบว่ามีความแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ด้านความสะดวกทีไ่ ด้รับจาก
การบริการ มีคณ
ุ ภาพการบริการอยู่ในระดับพอใช้ ด้านการประสานงานของบริการ มีคณ
ุ ภาพการบริการ
ในระดับพอใช้ ด้านอัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ มีคณ
ุ ภาพการบริการในระดับควรปรับปรุง
(ค่าเฉลี่ย 2.55) ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผู้ให้บริการ มีคณ
ุ ภาพการบริการอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 2.83)
คุณภาพของบริการ มีคณ
ุ ภาพการบริการพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 2.85) และค่าใช้จ่ายเมือ่ ใช้บริการ มีคณ
ุ ภาพการ
บริการในระดับค่อนข้างดี (ค่าเฉลี่ย 4.01) ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี อายุ อาชีพ
ความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่ และระยะเวลาของการใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน
หัทยา แก้วกิม้ และคณะ ( 2555) ได้ทางานวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชน
ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช” การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจมีวัตถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนทีม่ ารับบริการ
(2) วัดระดับ
ความคาดหวังและการรั บรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการ (3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังกับการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการ (4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (5) ศึกษาข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทีม่ ารับ
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บริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
จานวน 354 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีคา่ ความเทีย่ งของความคาดหวังและการรับรู้ตอ่ คุณภาพ
บริการเท่ากับ 0.97 ทัง้ สองส่วน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนทีม่ ารับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 41.12 ปี
สถานภาพสมรสคู่ ศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า อาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 –
10,000 บาท เคยมารับบริการแล้ว เหตุจูงใจทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คือ ใกล้
บ้าน สะดวกในการเดินทาง และมีความประสงค์จะกลับมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
นี้อกี (2) ประชาชนมีความคาดหวังและการรับรู้ตอ่ คุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก (3) คะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ตอ่ คุณภาพบริการโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
(4) คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน
จานวนครั้งทีม่ ารับบริการ และเหตุจูงใจทีม่ ารับบริการทีแ่ ตกต่างกัน มีความคาดหวังและการรับรู้ตอ่
คุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน (5)ข้อเสนอแนะของประชาชนทีม่ ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรจัดเตรียมรถบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพิม่
สถานทีจ่ อดรถและขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการ เพิม่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้เพียงพอ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น พัดลม น้าดืม่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพบริการให้
เพิม่ ขึ้น ต่อไป
4. กร อบแนวคิ ดในการ วิ จั ย

ลั ก ษณะทางปร ะชากร ศาสตร์
-

เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความคิดเห็นของประชาชนที่
มีตอ่ การบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเก่า
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5. สรุ ป เข้าสู่ป ร ะเด็ น ปั ญ หาการ วิ จั ย
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของการปฏิบัตงิ านของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบุคลากรทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งมีความสาคัญต่อ
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีภาวะและภัยต่าง ๆ คุกคามต่อสุขภาพของประชาชน
มากยิ่งขึ้น ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจเกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ คี วามสอดคล้องกับแผนการ
ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของภาครัฐ และตอบสนองต่อการให้บริการต่อประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงใด เพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์การบริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลให้ไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคต
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