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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา
Factors Affect the Decision of Patients to Receive the Treatment with Chinese
Traditional Medicine in Chaloem Phra Kiat Hospital,
Amphoe Chaloem Phra Kiat, Nakhon Ratchasima Province.
ศรัณย์ อินทกุล1
ศลิษา เจริญสุข2
ลัคนา น้อยไพล3
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของ
ผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 3) ศึกษาปัญหาจากการ
ใช้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 คน ที่เข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ,  , S.D.
ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมการเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเข้ารับบริการฝังเข็มมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน มาใช้บริการฝังเข็ มเพื่อรักษาโรค
หรืออาการปวดเมื่อยตามตัว นอกจากมาฝังเข็มเพื่อมารักษาโรคแล้วยังมาฝังเข็มเพื่อสุขภาพ โดยได้ข้อมูลรับข่าวสาร
เกี่ยวกับการฝังเข็มจากการพูดปากต่อปาก ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจในการเข้ามารับบริการฝังเข็ม คือ ตัวผู้
เข้ารับบริการเอง และสาเหตุหลักที่ตัดสินใจเข้ารับบริการฝังเข็ม คือ มีบุคคลอื่นแนะนาหรือส่งเสริมให้มารักษาด้วยการ
ฝังเข็ม
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ปัจจัยด้านบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสถานที่ อยู่ในระดับมาก
และปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับน้อย
3. ปัญหาจากการใช้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ ผู้ป่วยมาไม่ต้องตามที่แพทย์นัดทาให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ปัจจัย การตัดสินใจ การรักษา ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
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Abstract
The research was about factors affect the decision of patients to receive the treatment
with Chinese traditional medicine in Chaloem Phra Kiat hospital, Amphoe Chaloem Phra Kiat ,
Nakhon Ratchasima province. The purposes were 1) to study the behavior admitted by Chinese
traditional medicine of patients who receive services from Chaloem Phra Kiat Hospital, 2) to study
the marketing mix that influence the decision to receive the treatment with Chinese traditional
medicine of patients who receive services from Chaloem Phra Kiat Hospital Hospital, 3) to study the
problem from using the service traditional Chinese medical science of patients who receive services
from Chaloem Phra Kiat Hospital. This research is a survey research. Rating Scale questionnaire was
used as the research instrument. The sample was 80 patients in Chaloem Phra Kiat Hospital who
receive the treatment with Chinese traditional medicine. Statistical methods used to analyze data
were percentage,  , SD.
The results showed that: 1) behavioral to receive the treatment with Chinese traditional
medicine the patients of Chaloem Phra Kiat Hospital Respondents were more than five times per
month, for acupuncture services to use acupuncture to cure their pain or their body ache. In
addition, acupuncture to treat disease, and acupuncture also for healthy. Speaking buzz was the
way that the patients get information about acupuncture. The person who influenced the decision
to accept acupuncture was the patients who receive the treatment, and the main reason decided
to get acupuncture services were recommended or encouraged by others to acupuncture therapy.
2) factors affecting the decision to attend the service with the Chinese traditional medicine of
patients who receive services from Chaloem Phra Kiat hospital, the service factor was at the highest
level, the minor factor was location at high level, and the price factor at a low level. 3) The
problem from using the service Chinese traditional medicine of patients who receive services from
Chaloem Phra Kiat hospital. Patients do not need to make an appointment at the doctor's
treatment is ongoing.
Keywords: factors, decisions, treatments and Chinese traditional medicine.
บทนา
การแพทย์แผนจีน หมายถึง การแพทย์แผนโบราณของชาวฮั่นซึ่งเป็นการแพทย์ที่มีประวัติการใช้ในการรักษา
ในชาวจีนยาวนานมากกว่า 5,000 ปี และมีทฤษฎีสมบูรณ์ที่สุด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ การวินิจฉัยหรือการบอกโรค
การรักษาด้วยการฝังเข็ม การใช้ยาสมุนไพร การนวดทุยหนา ชี่กงและอาหารที่เป็นยา การแพทย์แผนโบราณจีนกาเนิด
ชนเผ่าที่อาศัยบริเวณแถบแม่น้าเหลืองของจีน โดยมีการคิดค้นทฤษฎีและพัฒนาเพิ่มขึ้นในแต่ละยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดแพทย์จีนที่มีชื่อเสียงจานวนมากและเกิดสานักแพทย์และตาราแพทย์ศาสตร์ที่สาคัญจานวนมากมาย การแพทย์
แผนโบราณของจีนนอกจากการแพทย์ของชนชาติฮั่นแล้ว ยังมีการแพทย์โบราณของชนชาติส่วนน้อยต่างๆอีกมากมาย
เนื่องจากความแตกต่างกันในภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่สาคัญๆ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน ได้แก่ การแพทย์ชน
ชาติมองโกเลีย การแพทย์ชนชาติทิเบต การแพทย์ชนชาติอุยกูร์ การแพทย์ชนชาติจ้วง การแพทย์ชนชาติไต การแพทย์
ชนชาติเกาหลี การแพทย์ชนชาติอี๋ การแพทย์ชนชาติลาหู้ การแพทย์ชนชาติแม้ว และการแพทย์ชนชาติเอ้อ หลุนชุน
เป็นต้น โดยมีระบบทฤษฎีการแพทย์ที่เอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ในบางชนชาติก็เหลือตาราแพทย์แผนโบราณเพียง
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จานวนน้อย และกระจัด กระจาย บางชนชาติก็ไม่มีบันทึกทางลายลักษณ์อักษร เหลือเพียงใบสั่งยาหรือวิธีการตรวจ
รักษาง่ายๆ
การแพทย์แผนจีนได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ ศตวรรษที่ 3 โดยพ่อค้าชาวจีน ซึ่งปรากฏ
หลักฐานแน่ชัดในสมัยสุโขทัย อันตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงของจีนเรื่อยมา และปั จจุบันกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรองการแพทย์แผนจีนให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ ที่ต้องมีการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับ
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ (วารสารสานักการแพทย์ทางเลือก : 2556)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเข้ า รั บ การรั ก ษาด้ ว ยศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น ของผู้ ป่ ว ยที่ รั บ บริ ก ารจาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาปัญหาจากการใช้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ) กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 80 คน ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple
random sampling)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ,  , S.D.
สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.75) มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ
26.25) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 58.75) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. (ร้อยละ 45.0) มีอาชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 38.75) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 52.5)
2. พฤติกรรมการเข้ารับบริการการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีการเข้ารับบริการฝังเข็มมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 67.5) ซึ่งมาใช้บริการฝังเข็มเพื่อ
รักษาโรคหรืออาการปวดเมื่อยตามตัว (ร้อยละ 72.5) นอกจากมาฝังเข็มเพื่อมารักษาโรคแล้วยังมาฝังเข็มเพื่อสุขภาพ
(ร้อยละ 72.5) ซึ่งได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการฝังเข็มจากการพูดปากต่อปาก (ร้อยละ 81.25) บุคคลที่มีอิทธิผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้ามารับบริการฝังเข็ม คือ ตัวผู้เข้ารับบริการเอง (ร้อยละ 68.75) และสาเหตุหลักที่ตัดสินใจเข้ารับ
บริการฝังเข็ม คือ มีบุคคลอื่นแนะนา (ร้อยละ 72.5)
3. ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ ารับการบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับ
บริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(xˉ = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านบริการมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนจี น ของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก (  = 4.34) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ผู้ ต อบ
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แบบสอบถามให้ความสาคัญสูงสุดกับการให้การต้อนรับของผู้ให้บริการ (  = 4.76) ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.18)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญสูงสุดกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (  = 4.45)
ปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญสูงสุดกับความเหมาะสมใน
ทาเลที่ตั้ง (  = 4.51) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนจีนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญสูงสุดกับมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ (  = 3.78)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่มารับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท
2. พฤติกรรมการของผู้ป่วยที่มารับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับบริการฝังเข็มมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ซึ่งมาใช้บริการฝังเข็ ม
เพื่อรักษาโรคหรืออาการปวดเมื่อยตามตัว นอกจากมาฝังเข็มเพื่อมารักษาโรคแล้วยังมาฝังเข็มเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการฝังเข็มจากการพูดปากต่อปาก บุคคลที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจในการเข้ามารับบริการฝังเข็ม คือ
ตัวผู้เข้ารับบริการเอง และสาเหตุหลักที่ตัดสินใจเข้ารับบริการฝังเข็ม คือ มีบุคคลอื่นแนะนา ซึ่งสอดคล้องกับความพึง
พอใจของผู้บริโภคตามคากล่าวของ คอตเลอร์ (Kotler,2003) ที่ว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจากความ
แตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของบุคคล การคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณ์
และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการ
ตลาดและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม และ
สอดคล้องกับแนวคิด“พฤติกรรมของผู้บริโภค” ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 124 -125) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่
เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะ
ใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะเสนอ
นั้น ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What?) ทาไมจึงซื้อ (Why?) ซื้ออย่างไร (How?) ซื้อเมื่อไร (When?)
ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often)
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบริการอยู่ในระดับมาก (  = 4.34) ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.18)
ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก (  = 4.12) และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.34) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภนิดา วามนตรี (2547) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์แผน
ไทย โรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึ กษาพบว่า ผู้ป่ วยมี ความพึ งพอใจคุณ ภาพการบริก าร คลิ นิ กแพทย์ แผนไทย
โรงพยาบาลนนทเวช โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเชื่อถือ
ได้ ด้านการตอบสนองผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและด้านการเข้าถึงจิตใจผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความพึงพอใจคุณภาพบริการอยู่ใน
ระดับทุกรายข้อ ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการผู้ป่วยมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย

ในรายข้อความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ คลินิกเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
สะอาด สุภาพเรียบร้อย และความมีอัธยาศัยไมตรีให้การต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ ส่วนรายข้อ
อื่นผู้ป่วยมีความพึงพอใจคุณภาพบริการอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านความมั่นใจ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจคุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับมากเกือบทุกรายข้อ ยกเว้นรายข้อความปลอดภัยในคลินิก เช่น ป้ายแสดงทางออกหนีไฟ ราวจับ
ป้องกันการลื่นหกล้ม ผู้ป่วยมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลาง
4. ปัญหาจากการใช้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ ผู้ป่วยมาไม่ต้องตามที่แพทย์นัดทาให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ในการวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่านี้
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการการแพทย์
แผนจีน เพื่อให้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลต่างๆที่หลากหลาย นามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด ที่จะนามาเป็น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
2. ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการทาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการแพทย์
แผนจีนในโรงพยาบาลต่างๆได้
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