
บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

        0การสํารวจความพึงพอใจเปนการเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึง
เปนไปตามคํารับรองตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการ ท่ีหนวยงานราชการทุกแหงตองดําเนินการ เพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงงงาน ตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
0เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีนกลุมเปาหมาย ท้ัง 5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) เจาหนาท่ี
ผูใหบริการ 3) ดานวิทยากร 4) ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานคุณภาพการใหบริการ  
0เพ่ือเปรียบเทียบความความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
0เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคในการใหบริการ และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถาบัน
การแพทยไทย-จีน ในเรื่องการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน  
 
0สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคารอยละ สรุปได ดังนี้ 
กลุมตัวอยางท้ังหมด 249 คน สวนใหญ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.5 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 30.5   
ผูเขารับการอบรม ฯ สวนใหญมีอายุระหวาง 31-60 ป คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมาคือชวงอายุ 10-30 
ป คิดเปนรอยละ 26.5  และชวงอายุ 61-90 ป คิดเปนรอยละ 13.7 โดยมีอายุต่ําสุด 18 ป และมีอายุ
สูงสุด 83 ป สวนใหญมีอาชีพเปนแพทยแผนจีน คิดเปนรอยละ 22.9 รองลงมา คือ อาชีพแพทยแผนไทย 
คิดเปนรอยละ 18.2 อาชีพอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 9.6 แพทยแผนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 8.8  นักศึกษา
แพทยแผนจีน คิดเปนรอยละ 6.8 นักศึกษาแพทยแผนไทย คิดเปนรอยละ 6.0 และอาชีพท่ีเหลือ (ธุรกิจ
สวนตัว ผูชวยแพทยแผนจีน พยาบาล แมบาน/พอบาน ขาราชการ นักเรียน/นักศึกษา (ไมระบุสาขาท่ี
เรียน) นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร พนักงานเอกชน รับจาง) คิดเปนรอยละ 27.7 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน ประกอบดวย กลุมประชาชน กลุมนักวิชาการ และกลุมวิชาชีพท้ัง 5 
ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานวิทยากร 4) ดาน
เอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานคุณภาพการใหบริการ พบวามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก โดยพบวา ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และ
ดานคุณภาพการใหบริการ ตามลําดับ มีรายละเอียดรายดาน ดังนี้ 
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0 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูท่ีไดรับการถายทอดองค ฯ มีความพึงพอใจดาน
กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 โดยความ
พึงพอใจสูงสุด คือ หัวขอและเนื้อหาของการอบรม และประโยชนตรงตามความตองการ มากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.96 รองลงมา คือหัวขอความสอดคลอง ตอเนื่อง เปนลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 
0 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ผู ท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ มีความพึงพอใจดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดยมีความพึงพอใจสูงสุด เรื่องบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา คือหัวขอความเต็มใจและความพรอมในการ
ใหบริการ และการใหความรูและการแนะนําท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และ 4.14 ตามลําดับ 

0ดานวิทยากร พบวา ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ มีความพึงพอใจดานวิทยากร อยูในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 โดยมีความพึงพอใจสูงสุด เรื่องความเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีบรรยาย (หัวขอ
บรรยายท่ี 1) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 รองลงมา คือ ความเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีบรรยาย (หัวขอบรรยายท่ี 
2), ความสามารถในการถายทอด (หัวขอบรรยายท่ี 1) และความสามารถในการถายทอด (หัวขอบรรยาย
ท่ี 2) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32, 4.27 และ 4.19 ตามลําดับ 

0ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ มีความพึงพอใจ
ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 
เรื่องความเหมาะสมของสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมา คือเรื่องความ
พอเพียงของอุปกรณ/เครื่องมือ, อาหารวางและเครื่องดื่ม, เนื้อหาอานแลวเขาใจงาย และเนื้อหา
ครอบคลุมและสอดคลองกับการอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03, 4.02, 3.96 และ3.94 ตามลําดับ 

0ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ มีความพึงพอใจดาน
คุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 โดยมีความพึงพอใจสูงสุด เรื่องการอํานวย
ความสะดวก และติดตอประสานงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 รองลงมา คือเรื่องชองทางประชาสัมพันธ
ของการอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
 
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ปรากฏผล
ดังนี้ 

3.1 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 พบ ผูเขารับการอบรม ฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ในการเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   

3.2 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 พบวา ผูเขารับการอบรม ฯ ท่ีมีชวงอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ระดับความพึงพอใจในการเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีนดานวิทยากรท่ีแตกตางกัน โดย ชวงอายุ 10-30 ป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจแตกตางกับ
ชวงอายุ 31 - 60 ป ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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3.3 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน
การเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนท้ัง 5 ดาน ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3.4 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4 พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการเขารับ
การอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

0ขอเสนอแนะเรื่องท่ีควรปรับปรุงในการจัดการอบรมและเรื่องท่ีใหจัดอบรม ฯ ครั้งตอไป เปนแบบ
ปลายเปด (Open Ended) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏผลดังนี้  
0โดยใหขอเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพรอมเรื่อง สถานท่ี และอุปกรณภาพ และระบบเสียงใหพรอม
กวานี้มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.21 รองลงมาเรื่องการประชาสัมพันธ หรือแจงเปนหนังสือและเรื่อง 
เอกสารประกอบการบรรยายใหครบ คิดเปนรอยละ 25.64  และเรื่องเวลาท่ีจัดการอบรมนอยเกินไปควร
เพ่ิมเวลาในการจัดการอบรม เรื่องหัวขอและเนื้อหาในการอบรมใหมากข้ึน และอาหารวางควรมีกาแฟ คิด
เปนรอยละ 12.82, 5.13 และ2.56 ตามลําดับ 

0ขอเสนอแนะเรื่องท่ีตองการรับการอบรมครั้งตอไป พบวามีผูใหขอเสนอแนะเรื่องท่ีตองการไดรับ
การอบรมในครั้งตอไป ท้ังหมดจํานวน 51 ขอ โดยใหขอเสนอแนะวาควรจัดการอบรมเรื่อง การรักษาดวย
วิธีตาง ๆ  เชน การจัดกระดูก ฝกลมปราณ คลื่นบําบัด กัวซา ดนตรีบําบัด การนวดกดจุด นวดรักษา นวด
ผอนคลาย ควอนตัมเทอราปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.37 รองลงมาคือเรื่องการใชยาสมุนไพรไทย 
ตํารับยาจีน และสมุนไพรจีนโดยมีการฝกปฏิบัติ และโภชนาการบําบัด อาหารเปนยา อาหารเพ่ือสุขภาพ 
จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 17.65 และเรื่องการรักษาดวยแพทยแผนไทยผสมผสานกับแผนจีนและ
แพทยทางเลือกอ่ืน ๆ, การฝงเข็มและมีฝกปฏิบัติ, การตรวจวินิจฉัยโรค เชน การตรวจชีพจร, และการ
ออกกําลังกายแบบจีน เชน ชี่กง คิดเปนรอยละ 11.76, 9.80, 7.84 และ3.92 ตามลําดับ 
 
0อภิปรายผล 

        ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนจีน ของสถาบันการแพทยไทย-จีน ไดผลดังนี้ 

1. 0ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีน ประกอบดวย กลุมประชาชน กลุมนักวิชาการ และกลุมวิชาชีพ 
ท้ัง 5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานวิทยากร      
4) ดานเอกสาร/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานคุณภาพการใหบริการ พบวามีระดับความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของลัคนา ฤกษศุภผล22  

2. 0ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สอดคลองกับการศึกษาของวันดี องคธนะสุข21 ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการนวด ประคบ และอบสมุนไพร โดยทําการศึกษาใน
สถานบริการโครงการศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจและเงินเดือนอยูในชวง10,001- 20,000 
บาทตอเดือน 

3. 0กลุมประชาชน ซ่ึงรวมไปถึงนักศึกษาท่ีเขารับการอบรม ฯ มีอายุต่ําสุด คือ 18 ป และอายุสูงสุด 
คือ 83 ป แสดงใหเห็นถึงอายุไมไดเปนอุปสรรคในการแสวงหาความรูในการดูแลสุขภาพ และศาสตรดาน
แพทยแผนจีนก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ 

4. 0กลุมเปาหมายวิชาชีพท่ีจะรับเขาอบรม ฯ ประกอบดวย แพทยแผนปจจุบัน แพทยจีน แต
ปรากฏวา มีแพทยแผนไทยจํานวนมากถึงรอยละ 18.2 แสดงใหเห็นถึงความสนใจในศาสตรการแพทย
แผนจีนท่ีจะสามารถนําไปผสมผสานการรักษาแบบบูรณาการรวมกันตอไป 

5. 0จากผลการศึกษา พบวา ผูเขารับการอบรม ฯ ท่ีมีอายุตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการเขา
รับการอบรมถายทอดองคความรูเรื่องการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนดานวิทยากรแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของสถานพยาบาล เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ของลือชา        
โพธิ์พัฒนพงศ19 พบวาผูใชบริการท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันดานอายุ มีความพึงพอใจในการใช
บริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. 0จากขอเสนอแนะท้ัง 39 ขอ หนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปปรับปรุง ใหเปนไปตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ ตามมาตรา 82 (หมวด 5) ขอ 12 ท่ีกลาววารัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขให
ประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบราชการ
เปนไปอยางตอเนื่อง ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม
มาใช และเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของระบบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได
สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการพัฒนาคุณภาพ ตามหลักเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
โดยตองการท่ีจะเห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนการนําองคกรเปนไป
อยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ตามรายละเอียดในหมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
การมีสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย(การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) และการสรางความผูกพัน(ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) เพ่ือนํา
ขอมูลมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน คลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง 
มีความคิดริเริ่ม และตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน 
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0ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

0การเก็บแบบสอบถาม ควรเก็บคืนใหไดครบทุกคน  
 
0ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

0ควรมีการศึกษาการนําความรูไปใชประโยชนหลังการอบรมไปแลวอยางนอย 3 เดือน หรือ 6 
เดือน เพ่ือจะไดรูผลการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยเฉพาะกลุมนักวิชาการและกลุมวิชาชีพ ใน
เรื่องการผสมผสานองคความรูดานการแพทยแผนจีนผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบันในระบบบริการ
สุขภาพ 
 
 


