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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศีกษาความสัมพันธของ             
คุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชบริการจากสถานพยาบาลประจําครอบครัว ตามโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรคือ ประชาชนที่มีบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค       
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 214,302 คน (งานประกันสุขภาพ .2544 : 5) กลุมตัวอยาง  คือ 1. 
ประชาชนที่มีบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค และมารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐรอยละ 60 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 540 คน  และ 2. ประชาชนที่มีบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค แตไมมารับ
บริการในสถานพยาบาลของรัฐ รอยละ 40 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 360 คน (จากการสํารวจขอมูล
เบื้องตนจาก ผูไปรับบริการ/ไมไปรับบริการ ใน 5 สถานบริการ) โดยกําหนดขนาดตัวอยางจาก
ตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน   900    
คน วิธีการสุม    ตัวอยางแบบหลายขั้นตอนโดย แบงสถานบริการออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
โรงพยาบาล ประกอบดวยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน และ กลุม
สถานีอนามัยหรือศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล การเก็บขอมูลดําเนินการในระหวางเดือน 
มีนาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2546  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศีกษาความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชบริการจาก
สถานพยาบาลประจําครอบครัว ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถ
สรุปผลไดดังนี้ 
 5.1.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่มาใชบริการ จํานวน  540  
คน  เปนเพศหญิงรอยละ 57.6 อายุระหวาง  36 – 59 ปรอยละ 50.4  การศึกษาระดับประถมศึกษา  
รอยละ 57.8  อาชีพรับจางรอยละ 37.2  รายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000 บาทรอยละ  49.3  ไมมโีรค
ประจําตัว รอยละ 82.8  ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาล  1,000 – 4,999 เมตรรอยละ 47.8  
ระยะเวลาเดินทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว นอยกวา 10 นาทีรอยละ 66.9 วิธี
เดินทางจากบานไปสถานพยาบาลประจําครอบครัว ขับขี่รถไปเองรอยละ 70.6 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ไมไปใชบริการ  จํานวน 360  คน  เปนเพศหญิง รอยละ 56.9 
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อายุระหวาง 36 – 59 ปรอยละ  51.4   การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 61.4  อาชีพรับจาง  รอย
ละ  32.8  รายไดตอเดือน  3,001 – 6,000  บาทรอยละ  43.1 ไมมีโรคประจําตัวรอยละ  83.3 
ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาล   1,000  -  4,999  เมตรรอยละ 51.7   เวลาที่ใชเดินทางจากบาน
ถึงสถานพยาบาล ต่ํากวา 10 นาทีรอยละ 74.4 วิธีการเดินทางจากบานไปสถานพยาบาลประจํา     
ครอบครัว โดยขับขี่รถไปเองรอยละ 63.3 
 5.1.3  บริการที่ไปใชในสถานพยาบาลประจําครอบครัวสูงสุด คือ รับการตรวจรักษาโรค  
รองลงมาคือการปรึกษาปญหาสุขภาพ    และรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค  ตามลําดับ 

5.1.4 เหตุผลที่ไปใชบริการสูงสุดคือ สะดวกตอการรับบริการ รองลงมาคือพึงพอใจตอ 
การบริการ  และไมเสียคารักษาพยาบาล  ตามลําดับ  

5.1.5 สําหรับเหตุผลที่ไมไปรับบริการสูงสุดคือ ไมเจ็บปวย  รองลงมาคือไมสะดวก 
ในการไปรับบริการ และเหตุผลอ่ืนๆ  ตามลําดับ 
          5.1.6 ขอมูลการรับรูคุณภาพบริการของกลุมตัวอยางที่ไปใชบริการ ตามความคิดเห็นของ
ผูมารับบริการในแตละดานดังนี้ 

1)  ดานสิ่งแวดลอมอาคารสถานที่  ประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวยสูงสุด คือสถาน 
ที่สะอาดเรียบรอยและอาคารมั่นคงปลอดภัย รองลงมาคือ สถานที่รมร่ืนเย็นสบาย 
 2) ดานขั้นตอนการรับบริการ  ประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวยสูงสุด  คือ  มีการ        
นัดหมายชัดเจนทุกครั้ง  รองลงมาคือการเรียกชื่อไมผิดพลาด  และใหบริการตรงเวลา ตามลําดับ   
   3)  ดานเครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ  ประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวยสูงสุด คือ การ
จายยาตรงกับโรคหรืออาการที่เปน  รองลงมาคือมีการจัดเตรียมเครื่องมือพรอมใชงาน และยามี 
เพียงพอเหมาะสมกับโรค ตามลําดับ   
   4)  ดานบุคลากรผูใหบริการ  ประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวยสูงสุด คือ เจาหนาที่ 
มีการแตงกายเหมาะสม  รองลงมาคือ มีความเชื่อมั่นในเจาหนาที่ผูใหบริการ  และเจาหนาที่มีความ 
กระตือรือรนในการใหบริการ ตามลําดับ 
 5.1.7   ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล กับบริการที่ไปใช  เหตุผลที่ไปใช
บริการและเหตุผลที่ไมใชบริการ 
   1)  อายุ ในกลุมตัวอยางที่ไปใชบริการพบวา อายุมีความสัมพันธ กับบริการที่ไป
ใชในดานการรับบริการวางแผนครอบครัว  และสัมพันธเหตุผลท่ีไปใชบริการ เพราะไมเสียคา
รักษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   2)  เพศ ในกลุมตัวอยางที่ไปใชบริการ พบวา เพศมีความสัมพันธกับบริการที่ไป
ใชในดานการรับบริการวางแผนครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไม มี

ความสัมพันธ กับทุกๆเหตุผลที่ไปใชบริการ   
   กลุมตัวอยางที่ไมไปรับบรกิารพบวา เพศ ไมมีความสัมพันธ กับทุกๆเหตุผลที่ไม
ไปรับบริการ  
   3) ระยะทางจากบานถึงสถานบริการ ในกลุมตัวอยางที่ไปรับบริการพบวา
ระยะทางมีความสัมพันธกับบริการที่ไปใชในดานการรักษาโรค  การวางแผนครอบครัว   และมี
ความสัมพันธกับเหตุผลที่ไปรับบริการเพราะสะดวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   กลุมตัวอยางที่ไมไปรับบริการพบวาระยะทางมีความสัมพันธกับการไมเจ็บปวย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4) รายไดตอเดือน  ในกลุมตัวอยางที่มารับบริการพบวารายไดตอเดือนมี
ความสัมพันธ  กับ บริการดานการวางแผนครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใน
กลุมตัวอยางที่ไมไปรับบริการพบวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธ กับ การไมเจ็บปวยและการมี  
สถานพยาบาลอื่นที่ดีกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5) วิธีเดินทาง ในกลุมตัวอยางที่มาใชบริการพบวาวิธีเดินทางมีความสัมพันธ กับ
บริการที่ใชในดานการปรึกษาปญหาสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  6)  ภาวะสุขภาพ ในกลุมตัวอยางที่มาใชบริการพบวาภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ 
กับ เหตุผลที่ไปใชบริการ เพราะสะดวกและไมเสียคารักษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนในกลุมตัวอยางที่ไมไปใชบริการพบวาภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ  กับ การไม  
เจ็บปวยและการมีสถานพยาบาลอื่นที่ดีกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

  ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานดังตอไปนี้ 
5.2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับประเภทของบริการที่ไปใชจาก

สถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ไดแก อายุ และเพศมีสัมพันธกับการรับบริการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะกลุมอายุ 29-35ป36-59 
ป เพศหญิง ซ่ึงเปนกลุมที่อยูในวัยเจริญพันธุ  สําหรับระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจํา
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ครอบครัวมีความสัมพันธกับ การใชบริการดานการรักษาโรค การวางแผนครอบครัว และบริการ
ดานอื่นๆ รวมถึงการวิธีเดินทางไปสถานพยาบาลประจําครอบครัวมีความสัมพันธกับบริการดาน
ปรึกษาปญหาสุขภาพ เนื่องดวยสถานพยาบาลประจําครอบครัวสวนใหญจะตั้งอยูในระยะไมเกิน   
5 กิโลเมตรและอยูในศูนยกลางของชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของมยุรี  คชนาม (2536 : ก) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยของ   
ประชาชนในชนบทจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ประชาชนในชนบทใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานี
อนามัย    รอยละ 37.0 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย ไดแก 
ระดับการศึกษา ระยะทางจากบานถึงสถานีอนามัย ปจจัยความตองการดานสุขภาพ การรับรูตอการ
บริหารจัดการการใหบริการที่สถานีอนามัยและ และความพึงพอใจของผูรับบริการ และสอดคลอง
กับการศึกษาของ  บุญเรือง กระแสรสิน (2541 : 45 – 46) ที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ
บริการของสถานีอนามัยไมเค็ด ตําบลไมเค็ด จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความ
พึงพอใจบริการของสถานีอนามัยในระดับสูง รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ผล
การศึกษาความสัมพันธปรากฏวา รายไดและระยะทางจากบานถึงสถานีอนามัยสัมพันธกับความพึง
พอใจตอบริการ สําหรับเพศ อายุ และการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอบริการของ
สถานีอนามัย 
 5.2.2  คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับเหตุผลที่ไปใชบริการจากสถานพยาบาล
ประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเหตุผลที่ประชาชนไปใชบริการมีความสัมพันธกับ อายุ
ของกลุมตัวอยาง ระยะทางจากบานถึงสถานพยาบาลประจําครอบครัว และภาวะสุขภาพซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตามนโยบายหลักประกันสุขภาพของประชาชน
เนนที่ความสามารถในการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขโดยจัดใหมีสถานบริการที่ใกลบานและเปน
ดานแรกในการรักษาพยาบาลขั้นตนเพื่อลดความแออัดของผูปวยในโรงพยาบาลทั่วไปและ        
โรงพยาบาลศูนย ซ่ึงการเจ็บปวยสวนใหญเปนการเจ็บปวยเล็กๆนอยหรือเปนอาการเริ่มแรกของ
โรคซ่ึงสามารถรักษาไดโดยสถานีอนามัยไมจําเปนตองเดินทางไปโรงพยาบาล และที่สําคัญตาม
นโยบายหลักประกันสุขภาพของประชาชนคิดคาบริการ ต่ํานอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการแกประชาชนโดยการจัดใหมีแพทยและทีมพยาบาลหมุนเวียนมาใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยที่สถานีอนามัยใกลบานเปนการอํานวยความสะดวก และเปนการคัดกรอง       
ผูปวยขั้นตนโดยผูปวยที่สามารถรักษาไดก็จะใหการรักษาทันทีสวนผูปวยที่มีอาการรุนแรงหรือมี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

80 

อาการของโรคที่ตองพบแพทยหรือใชเครื่องมือแพทยเฉพาะทาง  จึงพิจารณาสงผูปวยไป
รักษาพยาบาลยังหนวยบริการที่เหมาะสมตอไป   
 5.2.3  คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับเหตุผลที่ไมไปใชบริการจากสถานพยาบาล
ประจําครอบครัวของผูใชบริการ ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเหตุผลที่ประชาชนไมไปใชบริการจากสถานพยาบาล
ประจําครอบครัวเนื่องจาก ไมเจ็บปวยและมีสถานพยาบาลแหงอื่นที่ดีกวาตรงตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไวเนื่องดวยชวงเวลาการเก็บขอมูลเพียง 3 เดือนซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญยังไมเจ็บปวยหรือบาง
กลุมตวัอยางเจ็บปวยแตไปรับบริการยังสถานพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลที่ไมอยูในเขตพืน้ที่
ดวยไดรับบริการที่ดีกวาสถานพยาบาลประจําครอบครัว 
 

5.3   ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  จากการศึกษาที่พบวาประชาชนไปใชบริการสถานพยาบาลประจําครอบครัวในดานการ
ปรึกษาปญหาสุขภาพนอยและไปรับการรักษาพยาบาลมากกวาซึ่งเปนการแกไขมากกวาการปองกนั
โรค  จึงควรมีการรณรงคและใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ์ของบัตรทองแกประชาชนใหมากขึ้น 
 2)  จากเหตุผลที่ไปใชบริการเพราะเปนขอบังคับที่ระบุไวในบัตรรอยละ 42.0 อาจเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานพยาบาลหรือขาดความพึงพอใจการใชบริการของประชาชน 
ควรใหสิทธ์ิประชาชนเลือกใชสถานพยาบาลตามความตองการ แตตองชี้แจงถึงความแตกตางและ
สิทธิประโยชนที่จะไดรับรวมถึงลักษณะการบริการอยางตอเนื่องของสถานบริการแตละระดับให
ประชาชนเขาใจ 
 3) การใหบริการควรมีความละเอียดรอบครอบ และรวดเร็วตามมาตรฐานในการตรวจ
รักษา แมบางครั้งไมพบความผิดปกติทางรางกาย แตผูปวยอาจมีความผิดปกติทางดานจิตใจ ซ่ึงตอง
ใชการสังเกตรวมดวย 

4) ควรจัดเจาหนาที่ใหบริการชวงเวลาพัก หรือนอกเวลาอยางสม่ําเสมอ เพื่ออํานวย     
ความสะดวกแกผูมารับบริการ 

5)  เจาหนาที่ผูใหบริการควรแจงผลการใหบริการและการปฏิบัติตนของผูปวยเพื่อการดูแล  
รักษาไดอยางตอเนื่อง 

6)  ควรจัดสิ่งแวดลอมรอบๆสถานบริการใหเหมาะสม สวยงาม เพื่อผูรับบริการเกิด 
ความมั่นใจและพึงพอใจ 
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7) ควรประชาสัมพันธขั้นตอนการรับบริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ   
รวมถึงบริการเพิ่มเติมจากปกติใหประชาชนทราบอยางสม่ําเสมอ 
 

8) ควรวางแผนการใหบริการที่บานผูปวยในกรณีผูปวยไมสมารถมารับบริการที่  
 สถานีอนามัยได เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน 

 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1) ควรศึกษาในเรื่องมาตรฐานการใหบริการดานสุขภาพกับประชาชนทั้งสถานบริการ 
ของรัฐ และเอกชน เพราะสถานบริการของเอกชนสวนใหญไมเขารวมโครงการ 30 บาท           
รักษาทุกโรค และลักษณะการบริหารจัดการของรัฐและเอกชนแตกตางกัน 

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบระบบการใหบริการ การดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 
และเขตชนบท เพราะลักษณะทางประชากรและสังคมประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทแตกตาง
กัน 
 
 
 
 


