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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เกีย่วกบั ความคิดเห็น

ของประชาชนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ

ร้อย ผู้วิจัยน าข้อมลูท้ังหมดไปหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์  และค่าส์ส

แควส์(chi-Squared) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยท่ีส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 

(1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  63.5 มีอายุระหว่าง  21-40 ปี  ร้อยละ 

46.5  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า  ร้อยละ  60.2  ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็น

พนักงานบริษทัร้อยละ 56  

(2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ ร้อยละ  

98.9  ความถี่ในการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเดือนละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 50.4  

ระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง ร้อยละ 88  ส่วนใหญ่ นิยมใช้บริการช่วง

เช้า  8.00-12.00 น. ร้อยละ 63.8  สาเหตุท่ีมาใช้บริการ หรือบริการท่ีได้รับคือ ตรวจรักษาโรค  ร้อยละ 

80.5  การเดินทางไปใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 80.5  

(3)ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไมม่ผีลต่อการได้รับบริการของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
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 (4)ผู้ใช้บริการรู้สึกพอใจน้อยท่ีสุด ในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ   ในการ

พจิารณาจัดสรรงบประมาณและบุคคลากร ต้องค านึงถึงจ านวนผู้ ใช้บริการจริงมากกว่าพจิารณาจาก

จ านวนประชาชนท่ีมรีายชื่อตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น 

 

ค าส าคัญ :  โร งพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต าบล หมายถึง สถานพยาบาลประจ าต าบลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มขีีดความสามารถระดับปฐมภูม ิ (Primary Care) ได้รับการ
ยกฐานะจากสถานีอนามยั หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
เพือ่ยกระดับสถานีอนามยั หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในท่ีนี้หมายถึง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
  ความคิดเห็น หมายถึง กจิกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาท่ีเกีย่วข้องกบัจิตส านึกเฉพาะคน 
ความคิดยังอาจหมายถึง  ความต้องการ  ความรู้สึก หรือการคาดคะเน  ของประชาชนท่ีมต่ีอการการใช้

บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
   ผู้ใช้บริ การ หมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ 

อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
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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. 
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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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กิตติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษท่ี์

สนับสนุนเงินทุนวิจัยประจ าปี 2555 และคณะกรรมการการวิจัย  ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ทิพย์สิริ  กาญจนวาสี ท่ีช่วยตรวจสอบให้ค าแนะน าและแปลผลการวิจัย ตลอดจน

ปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความ

ทุ่มเท และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ ทุกท่านท่ีให้ข้อมลูต่างๆ ท่ี

เอือ้ต่อการท างานวิจัย โดยการเสียสละเวลาอนัมค่ีาในการช่วยแจกแบบสอบถาม  จนท าให้งานวิจัยนี้

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า  งานวิจัยฉบับนี้จะมปีระโยชน์อยู่ไม่ มากก็ น้อย  จึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้ 

ให้แกเ่หล่าคณาจารย์ ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เกีย่วข้อง และขอ

มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มพีระคุณ ทุกท่าน  ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ท่ี

อาจจะเกดิขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพยีงผู้เดียว  และยินดีท่ีจะรับฟงัค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามา

ศึกษาเพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจัยต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเ ป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
องค์การอนามยัโลกได้เสนอความคิด เมือ่ประมาณปี พ .ศ. 2524 -  พ.ศ. 2525  หากจะให้

ประชากรทุกคนในโลกหรือประชากรในประเทศมสุีขภาพอนามยัท่ีดีขึ้นแล้ว งานสาธารณสุขจะต้องได้รับ
การส่งเสริม ให้ชาวบ้านได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน ซ่ึงในขณะนั้นกไ็ด้มปีระเทศต่าง ๆ ได้เร่ิม

ด าเนินการท านองนี้แล้ว รวมท้ังประเทศไทยด้วย พร้อมกนันั้นประเทศสมาชิกขององค์การอนามยัโลกได้มี
มติให้ถือว่า ปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 เป็นเป้าหมายท่ีประชากรทุกคนของประเทศสมาชิกจะมี
สุขภาพอนามยัดีอย่างท่ัวถึง ซ่ึงประเทศสมาชิกทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย ได้ยอมรับเป้าหมาย

ด าเนินงาน เมือ่เดือนกนัยายน 2521 ได้มกีารประชุมเร่ืองการสาธารณสุขมลูฐานขึ้นท่ีเมอืงอลัมาอตา
ประเทศรัสเซีย ท่ีประชุมยอมรับหลักการว่า สาธารณสุขมลูฐาน เป็นกลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้ประชากร

ทุกคนมสุีขภาพอนามยัดีอย่างท่ัวถึงได้  จากการส ารวจในประเทศไทยเมือ่ปี 2550 (ส านักข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์,2552)  พบว่าแพทย์ 1 คน ต้องดูแลคนไข้เฉล่ีย 2,778 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ภาคท่ีแพทย์ท างานหนักสุด คือแพทย์ 1 คน ต้องแบกภาระดูแลผู้ป่วยมากถึง 5,308 คน มากกว่าแพทย์

ใน กทม.ถึง 6 เท่า การมคีนไข้ล้นมอืท าให้แพทย์ไมอ่าจมเีวลาดูแลผู้ป่วยเต็มท่ี และผู้ ป่วยต้องรอคิวนาน 
บางรายอาการโรคลุกลามจนรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากถึงกว่า 4 แสนล้านบาท ท้ัง ท่ีผู้ป่วย

เหล่านั้นน่าจะหายได้ง่าย หากได้รับการรักษาทันที  ดังนั้นการยกระดับสถานีอนามยัจึงมคีวามจ าเป็น
เร่งด่วน ซ่ึงรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 14,973 ล้านบาท ในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล พ .ศ. 
2553-2555  มาสมทบงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) โดย
จะเร่ิมโครงการกอ่น 1,001 แห่ง กอ่นในวันท่ี 1 ต.ค.2554 กอ่นจะขยายยกระดับให้ครบท้ัง 9,810 แห่ง

ท่ัวประเทศต่อไป   ย่ิงกว่านั้นรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี (ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2553) ได้มนีโยบายจะปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ด้วยการยกระดับและพฒันา
คุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขท่ีมอียู่ โดยจะยกระดับสถานีอนามยั ขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการรักษาเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว รัฐบาลได้เพิม่งบค่าใช้จ่ายรายหัว 200 บาทต่อคน เพือ่ให้เข้าถึงระบบ

สุขภาพอย่างถ้วนหน้า แต่ระบบบริการท่ีมอียู่ไมส่ามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจาก
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โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมอืง ท าให้ประชาชนต้องเดินทางไกล เพือ่ไปเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีเจ็บป่วยเพยีงเล็กน้อย กต้็องพากนัเดินทางไกล เพือ่ไปรักษา ในขณะท่ีสถานีอนามยัท่ีให้บริการ

ในระดับฐานรากมอียู่ครอบคลุมทุกต าบล บางต าบลมมีากกว่า 1 แห่ง ท้ังประเทศรวมกว่า 10,000 แห่ง 
หากเราพฒันาสถานีอนามยัเหล่านี้ให้มคุีณภาพ กจ็ะช่วยลดภาระของประชาชนได้มาก  และนายอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ  ยังให้ความเห็นว่า การยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นการเพิม่ความสะ ดวก
และเพิม่การบริการให้ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลสามารถเชื่อมโยงกนัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางอนิเตอร์เน็ตท่ีสามารถติดต่อกนัได้ท้ังภาพและเสียง ท่ีเรียกว่า “เทเลเมดดิซีน ” เพือ่ให้แพทย์จาก

โรงพยาบาลแมข่่าย สามารถเห็นคนไข้ ซักถามข้อมลูการเจ็บป่วยโดยอยู่ห่าง ไกลกนัได้ รวมถึงการ
ด าเนินการในลักษณะท่ีใช้ร้ัวโรงพยาบาลเป็นร้ัวต าบล เตียงท่ีบ้านผู้ป่วย คือ เตียงคนไข้ เพือ่ให้เกดิการ

ดูแลสุขภาพเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพ รวมถึงอาสาสมคัรหมูบ่้านท่ีผ่านการฝึกอบรมและเป็นการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง  นอกจากนี้   นายวิทยา แกว้ภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใน
รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยังยอมรับว่าประชาชนไทยเจ็บป่วยมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมลูของ

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มจี านวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุขท่ัวประเทศเพิม่ขึ้น จาก 130 ล้านคร้ังในปี 2550 เป็น 140 ล้านคร้ังในปี 2551 ท าให้

การเข้ารับบริการต้องใช้เวลารอนานและแพทย์มเีวลาดูแลผู้ป่วยน้อยลง กระทวงสาธารณสุขจึงปรับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบใหมด้่วยการปฏิรูปกลไกการท างานของสถานีอนามยั ซ่ึง
เป็นสถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุดและครอบคลุมทุกต าบลท่ัวประเทศจ านวน 9,810 แห่ง 

มเีจ้าหน้าท่ีประมาณ 30,000 คน โดยพฒันาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ .สต .) ซ่ึงนับเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าใหมข่องระบบสาธารณสุขไทย ด้วยการท างานเชิงรุกท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ให้ประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและท้องถิ่น เพือ่ลด

การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง รวมท้ังปรับปรุงบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้ารับบริการในพืน้ท่ีได้สะดวกมาก
ขึ้น (อารยา สิงห์สวัสด์ิ “ยกระดับสถานีอานามยัสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”   อารยา สิงห์สวัสด์ิ . 

Team content www.thaihealth.or.th. ตามปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล   (online).(ก.ย .15, 
2552.) 

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ ต้ังอยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครซ่ึง

อาจมปีระชากรแฝงจากจ านวนคนงานท่ีมาท างานในนิคมอมตะนครมจี านวนเพิม่มากขึ้น   ซ่ึงส่งผล ให้
จ านวนผู้มาใช้บริการมจี านวนเพิม่มากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบถึงเร่ืองการให้บริการท าให้การบริการอาจ

ไมดี่พอและท่ัวถึง ในปัจจุบัน รูปแบบของการปฏิบั ติงานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมกีาร

http://www.thaihealth.or.th/
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เปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะบุคลากรท่ีอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ซ่ึงมต่ีอประเทศเป็นอย่าง
มาก  อกีท้ังในปัจจุบันมภีาวะและภัยต่าง ๆ คุกคามต่อสุขภาพของประชาชน อนัเนื่องมาจากโรคภัยท่ี

เกดิขึ้นได้หลายประเภท ท าให้ประชาชนต้องอาศัยโรงพยาบาลเพือ่ขอรับการรักษาพยาบาลมากขึ้น  ผู้วิจัย
จึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการได้รับบริการ จาก โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล ของภาครัฐเพือ่สะท้อนภาพลักษณ์การให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้ไปสู่การพฒันาองค์กรในอนาคตให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. ค าถามการวิจัย 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมคีวามคิดเห็นอย่างไร กบัการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ในชุมชนต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการได้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

 

4. สมมติฐานการวิจัย  

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระ ทบต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมต่ีอการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แตกต่างกนั 

 
5. ประโยชน์ของงานวิจัย 

 1. ท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการ ให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

 2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรค์จากการได้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

6. ขอบเขตการวิจัย 

 1. การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร จ านวนประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เป็นประชากรในเขต อ งค์การ
บริหารต าบลบ้านเกา่จ านวน 3,390 คน ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีมทีะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลบ้านเกา่ อ าเ ภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี , 12 

กนัยายน 2555.) 
 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ประชาชน หมายถึง ผู้ท่ีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัด

ชลบุรี 
 โร งพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต าบล หมายถึง สถานพยาบาลประจ าต าบลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มขีีดความสามารถระดับปฐมภูม ิ (Primary Care) ได้รับการ

ยกฐานะจากสถานีอนามยั หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

เพือ่ยกระดับสถานีอนามยั หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในท่ีนี้หมายถึง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 ร ะบบเทเล-เมดิซีน  หมายถึง ระบบท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลสามารถขอ

ค าปรึกษาด้านการรักษากบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างกนัได้ท้ังภาพเคล่ือนไหว 
เสี ยง และข้อมลูอืน่ๆ ของผู้ป่วย เช่น คล่ืนหัวใจ เป็นต้น จึงไมจ่ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลแมข่่าย ซ่ึงแพทย์ท่ีให้ค าปรึกษาสามารถเห็นสภาพจริงของผู้ป่วย ซ่ึงเหมาะกบักรณีท่ีผู้ป่วย

วิกฤตและผู้ป่วยอบุัติเหตุฉุกเฉิน ในพืน้ท่ีทางไกล หรือการเดินทางล าบากโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพืน้ท่ี 3 
จังหวัดชายแดนใต้ ท่ีมปีัญหาความไมส่งบ 

 ความคิดเห็น หมายถึง กจิกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาท่ีเกีย่วข้องกบัจิตส านึกเฉพาะคน 
ความคิดยังอาจหมายถึง  ความต้องการ  ความรู้สึก หรือการคาดคะเน  ของประชาชนท่ีมต่ีอการการใช้
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 ผู้ใช้บริ การ หมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
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8. ตัวแปรที่ใ ช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ เพศ  อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา  ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาล 
ช่วงเวลา   

 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวข้อง 
ทฤษฎีและ/หรื องานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     1. แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ (Hierarchy of needs theory) 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2542: 411) ได้อธิบายถึงล าดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์พืน้ฐานซ่ึงก าหนดโดยมาสโลว์ ดังนี้ 

      1. ความต้องการด้านร่างกาย 4 (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพืน้ฐานเพือ่

ความอยู่รอด เช่น อาหาร น้ า ความอบอุน่  ท่ีอยู่อาศัย  และการนอน  การพกัผ่อน  มาสโลว์ได้ก าหนด
ต าแหน่งซ่ึงความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนองไปยังระดับท่ีมคีว ามจ าเป็นเพือ่ให้ชีวิตอยู่รอดและ

ความต้องการอืน่จะกระตุ้นบุคคลต่อไป 
      2. ความต้องการความมัน่คงหรือความปลอดภัย  (security of safety needs) ความ

ต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการท่ีจะเป็นอสิระจากอนัตรายทางกาย  และความกลัวต่อการสูญเสียงาน

ทรัพย์สิน อาหาร หรือท่ีอยู่อาศัย 
      3. ความต้องการการยอมรับหรือความผูกพนั  (affiliation or acceptance needs) 

เนื่องจากบุคคลอยู่ในสังคมจะต้องการการยอมรับจากบุคคลอืน่ 
     4. ความต้องการการยกย่อง  (esteem needs) ตามทฤษฎีมาสโลว์  เมือ่บุคคลได้รับการ

ตอบสนองความต้องการการยอมรับแล้ว  จะต้องการการยกย่องจากตัวเองและจากบุคคลอืน่  ความ

ต้องการนี้เป็นการพงึพอใจในอ านาจ (power) ความภาคภูมใิจ  (prestige) สถานะ  (status) และความ
เชื่อมัน่ในตนเอง (self-confidence) 

     5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (need for self-actualization) มาสโลว์ ค านึงว่าความ 
ต้องการในระดับสูงสุดเป็นความปรารถนาท่ีจะสามารถให้ประสบความส าเร็จ  เพือ่ท่ีจะมศัีกยภาพและ
บรรลุความส าเร็จในส่ิงหนึ่งในระดับสูงสุด 

2. แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับความคิดเห็น 
2.1 ความหมายของความคิดเห็น ได้มใีห้ค าจ ากดัความไว้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็น หมายถึง ทัศนะหรือการประมาณการเกีย่วกบัปัญหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
เป็นข้อพจิารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญา ความคิดเห็นประกอบถึงแมจ้ะไมอ่าศั ยหลักฐานพสูิจน์
ยืนยันได้เสมอไปกต็าม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) 
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สุชา จันทร์เอม และ สุรเวศ จันทร์เอม (2530) ให้ความเห็นว่า เราไมส่ามารแยกทัศนคติและ
ความคิดเห็นออกจากกนัได้ เพราะทัศนคติและความคิดเห็นนั้นมลัีกษณะคล้ายๆ กนั แต่ลักษณะของ

ความคิดเห็นจะไมลึ่กซ้ึงเหมอืนทัศนคติ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยการพดู หรือการ

เขียน โดยอาศัยพืน้ฐานความรู้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม  ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับ
หรือปฏิเสธจากคนอืน่ ๆ กไ็ด้ (พงษไ์พบูลย์ ศิลาเวทย์, 2538 อา้งถึงใน เสริมพนัธ์ สาริมาน, 2544) 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ และ

ความเชื่อต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจจะเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ นอกจากนี้
ความคิดเห็นยังสามารถเปล่ียนแปลงได้ (อาภรณีน์ อนิฟา้แสง และเกยีรติพงษ ์พนัชนะ, 2554) 

 2.2 การวัดความคิดเห็น 
 การวัดความคิดเห็นของบุคคลสามารถวัดได้หลายวิธี วิธีท่ีใช้กนัท่ัวไปคือ การใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ เบส เสนอแนะว่าวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการท่ีจะบอกถึงความคิดเห็นกคื็อการแสดงให้เห็นถึง

ร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อความ  เพราะความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเช่นใด และจะได้ท าตาม
ความคิดเห็นเหล่านั้นได้  การตอบแบบสอบถามอา่นข้อความท่ีก าหนดไว้ และพจิารณาดูว่าข้อความแต่ละ

ข้อความนั้น  ผู้ตอบเห็นด้วยมากน้อยเพยีงใด  แล้ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีแสดงระดับความคิดเห็น
นั้น ๆ 
 2.3  ทฤษฎีเกีย่วกบัการคาดหมาย (Expectancy Theory) 

 ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom  
ทฤษฎี ความคาดหวังของ Vroom (Expectancy  Theory) ทฤษฎีความคาดหวังถูกน าเสนอ

โดย Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท างานซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมาก

ในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานโดย Vroom มคีวามเห็นว่าการท่ีจะจูงใจให้
พนักงานท างานเพิม่ขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลกอ่น โดยปกติ

เมือ่คนจะท างานเพิม่ขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่า
อะไรจะเกดิขึ้นเมือ่เขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน พนักงานจะเพิม่ความพยายาม
มากขึ้นเมือ่เขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการท่ีเขามคีวามพงึพอใจ เช่น เมือ่ท างานหนัก

ขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นท าให้เขาได้รับการพจิารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งและได้
ค่าจ้างเพิม่ขึ้น 
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     Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท างานเรียกว่า VIE Theory ซ่ึงได้รับความนิยม
อย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างาน 

     V=Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือ
คุณค่าหรือความส าคัญของรางวัลท่ีบุคคลให้กบัรางวัลนั้น 

       I = Instrumentality  หมายถึงความเป็นเคร่ืองมอืของผลลัพธ์ (outcomes) หรือรางวัลระดับ
ท่ี 1 ท่ีจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ี 2 หรือรางวัลอกีอย่างหนึ่ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพนัธ์ของผลลัพธ์ท่ีได้      
(เชื่อมโยงรางวัลกบัผลงาน) 

       E= Expectancy ได้แก ่ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซ่ึงผลลัพธ์หรือรางวัลท่ี
ต้องการเมือ่แสดงพฤติกรรมบางอย่าง 

ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า  ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์
การท างาน  เพือ่ให้บุคคลเกดิความคาดหวังในการท างาน    

 1. สร้างความคาดหวังโดยมแีรงดึงดูด  ซ่ึงผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลท่ีมคีวามสามารถ ให้

การอบรมพวกเขา  ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรท่ีจ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานท่ี
ชัดเจน 

     2. ให้เกดิความเชื่อมโยงรางวัลกบัผลงาน โดยผู้บริหารควรก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานกบัรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้ าในความสัมพนัธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมือ่บุคคลสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

    3. ให้เกดิความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกบัความพยายามซ่ึงเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ท่ีเขาได้รับ
ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล  และพยายามปรับการให้รางวัลเพือ่ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของพนักงานเพือ่เขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ท่ีเขาได้รับจากความพยายามของเขา                                    

ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom ม ี4 ประการ คือ  
     1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกีย่วกบัความน่าจะเป็นพฤติกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งจะกอ่ให้เกดิผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   
     2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของพนักงานส าหรับผลลัพธ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการท างานเราอาจจะคาดหมายได้ว่าผลลัพธ์ 

เช่น ผลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง เป็นต้น 
      3. ผลลัพธ์ คือ ผลท่ีติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเป็น

ผลลัพธ์ระดับท่ีหนึ่ง  และผลลัพธ์ระดับท่ีสองผลลัพธ์ระดับท่ีหนึ่งจะหมายถึงผลการปฏิบัติงานท่ีสืบ
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เนื่องมาจากการใช้ก าลังความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพิม่ขึ้น หรือการเล่ือน
ต าแหน่ง  

      4. ส่ือกลาง หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับท่ีหนึ่ง 
  3  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ   ( 2554 )  ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ คุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี”  โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลบา้นโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน  ท่ีมี

ต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านโป่ง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  กลุ่มตัวอย่างคือ  
ประชาชนท่ีเข้ามารับบริการท่ีโรงพยาบาลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  จานวน  379 คน  ท่ี

ระดับความเชื่อมัน่ 95% เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามแล้วนาข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) เพือ่ทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง  

2 กลุ่มและค่าเอฟ (F-test) เพือ่เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า  2 กลุ่มและ  Scheffe 
เพือ่เปรียบเทียบรายคู่เมือ่พบว่ามคีวามแตกต่างกนั   ผลการศึกษา  พบว่า  ด้านความสะดวกท่ีได้รับจาก

การบริการ มคุีณภาพการบริการอยู่ในระดับพอใช ้ด้านการประสานงานของบริการ มคุีณภาพการบริการ
ในระดับพอใช ้ด้านอธัยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ  มคุีณภาพการบริการในระดับควรปรับปรุง  
(ค่าเฉล่ีย 2.55) ข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ให้บริการ  มคุีณภาพการบริการอยู่ในระดับพอใช้  (ค่าเฉล่ีย  2.83) 

คุณภาพของบริการ มคุีณภาพการบริการพอใช้ (ค่าเฉล่ีย 2.85) และค่าใช้จ่ายเมือ่ใช้บริการ มคุีณภาพการ
บริการในระดับค่อนข้างดี (ค่าเฉล่ีย 4.01) ผลการทดสอบสมมติุฐาน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมี  อายุ  อาชีพ  
ความสัมพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ี และระยะเวลาของการใช้บริการมคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกนั 
 หัทยา แกว้กิม้ และคณะ ( 2555) ได้ท างานวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชน

ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จังหวัดนครศรีธรรมราช” การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจมวัีตถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมารับบริการ  (2) วัดระดับ
ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการ (3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวังกบัการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการ  (4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (5) ศึกษาข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาคุณภาพ

บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนท่ีมารับ
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บริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  
จานวน 354 คน เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม มค่ีาความเท่ียงของความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพ

บริการเท่ากับ 0.97 ท้ังสองส่วน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์  ได้แก่  การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนท่ีมารับบริการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง  มอีายุเฉล่ีย  41.12 ป ี
สถานภาพสมรสคู่ ศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า อาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉล่ียต่อเดือน  5,001 – 
10,000 บาท เคยมารับบริการแล้ว เหตุจูงใจท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  คือ  ใกล้

บ้าน สะดวกในการเดินทาง และมคีวามประสงค์จะกลับมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นี้อกี (2)      ประชาชนมคีวามคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก  (3) คะแนนเฉล่ีย

ความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ต่อคุณภาพบริการโดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
(4)    คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  
จ านวนคร้ังท่ีมารับบริการ และเหตุจูงใจท่ีมารับบริการท่ีแตกต่างกนั  มคีวามคาดหวังและการรับรู้ต่อ

คุณภาพบริการไมแ่ตกต่างกนั  (5)ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรจัดเตรียมรถบริการฉุกเฉิน  24 ชั่วโมง  เพิม่

สถานท่ีจอดรถและขยายพืน้ท่ีให้บริการ เพิม่อปุกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้เพยีงพอ  
พฒันาศักยภาพบุคลากร และมส่ิีงอ านวยความสะดวก เช่น พดัลม  น้ าด่ืม  เพือ่พฒันาคุณภาพบริการให้
เพิม่ขึ้น ต่อไป  

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ี

มต่ีอการบริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเกา่ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา  

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
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5. สรุ ปเข้าสู่ปร ะเด็นปัญหาการวิจัย    
 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของการปฏิบัติงานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมกีาร

เปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะบุคลากรท่ีอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ซ่ึงมคีวามส าคัญต่อ
ประเทศเป็นอย่างมาก  เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมภีาวะและภัยต่าง ๆ คุกคามต่อสุขภาพของประชาชน

มากย่ิงขึ้น  ผู้ศึกษาจึงมคีวามสนใจเกีย่วกบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมคีวามสอดคล้องกบัแผนการ
ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของภาครัฐ และตอบสนองต่อการให้บริการต่อประชาชนอย่าง
มปีระสิทธิภาพเพยีงใด  เพือ่สะท้อนภาพลักษณ์การบริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลให้ไปสู่การพฒันาองค์กรในอนาคต 
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