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บทคดัยํอ 
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎มารับบริการด๎าน สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคลและ ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมกับระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้
ผู๎วิจัยได๎สุํมกลุํม ตัวอยํางจ านวน 366 คน เป็นประชากรที่มารับบริการด๎านสุขภาพ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คํา ร๎อยละ(Percentage) คําความถี่ คําเฉลี่ย
(Mean) และคําสํวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัยด๎าน
สิ่งแวดล๎อมกับระดับความพึงพอใจตํอการ ให๎บริการโดยใช๎คําที่(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิจัยโดยภาพรวม  
  พบวํา ระดับความพึงพอใจของการให๎บริการอยูํในระดับมาก และผลการ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการ พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลได๎แกํ อายุ ระดับ การศึกษา ศาสนา และอาชีพที่แตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p < 0.05) และปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมได๎แกํ ความสัมพันธ์ ระบบบริการ ที่พักอาศัย และ 
ระยะทางที่แตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the level of satisfaction of service recipients. Health 

Health Promotion Hospital Tambon Ban Tha Chang and compare factors and. Environmental factors on 
the level of satisfaction of the health services at the Health Promotion Hospital Tambon Ban Tha 
Chang district Brahma province. This research, the researcher randomly selected 366 samples of 
the population to receive health services. Tools used in research questionnaires, data analysis 
using prefabricated statistics used in the analysis include the percentage ( and amphoe) , frequency, 
average ( a Mean) and standard deviation (. Standard Deviation: SD) Compare personal factors and 
environmental factors and satisfaction levels Providing services using the values ( t-test) and one -way 
ANOVA test. Overall research results 
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It was found that the level of satisfaction of the service was at a high level and the results of the 
comparison of the level of satisfaction towards the service showed that personal factors were age, 
education level, religion and occupation that were different. There was a statistically significant difference 
in satisfaction levels ( p <0.05) and environmental factors such as relationships, service systems, 
residences and distances. With different levels of satisfaction significantly ( p <0.05) 
Keywords : satisfaction, service 
 
1.บทน า 

ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย แม๎จะได๎รับการ
พัฒนามาระยะเวลาหนึ ่งแล๎ว ย ังคง ประสบปัญหา
ประชาชนมาใช ๎บร ิการจ  านวนมาก โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลขนาดใหญํ เป็นเหตุให๎ เกิดความแออัด เพราะ
ประชาชนผู๎ใช๎บริการคิดวํา เป็นอะไรก็ควรจะพบแพทย์
ผู๎เชี่ยวชาญ ดังน้ันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศพันธะ
สัญญาที่มีตํอประชาชนชาวไทย ในปี 2549 เป็นปีแหํงการ 
เริ่มต๎น “ทศวรรษพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ”(ปรีดา 
แตํอาร ักษ์, 2553)การพัฒนาสุขภาพไทยไปสู ํระบบ
สุขภาพพอเพียงสอดคล๎องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ ่งงานสร๎างเสร ิมสุขภาพและ การสร๎างระบบบริการ
สุขภาพและการแพทย์ที่ผู๎รับบริการอุํนใจ ผู๎ ให๎บริการมี
ความสุข เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ
ไทยการพัฒนาสุขภาพของ ประชาชนถือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า และมั่นคง ประกอบ
กับใน ปัจจุบันประชาชนสํวนใหญํเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพจึงหันมาสนใจเรื่องการดูแล สุขภาพมากขึ้น 
หนํวยสํงเสริมสุขภาพเป็นหนํวยงานที่มีความส าคัญในการ
ให ๎บร ิการด ๎านการ ป ูองก ันและสร ๎างเสร ิมส ุขภาพ 
ให๎บริการพยาบาลแกํผู ๎รับบริการด๎านสุขภาพ มีบริการ
ปรึกษา สุขภาพ แนะน าแกํผู ๎รับบริการ ผู๎ปุวยและญาติ
เก่ียวกับการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ โดย
ผู๎ปุวยแตํละรายจะได๎รับการซักประวัติและตรวจรํางกาย
เบื้องต๎นกํอนที่จะรับการสํงตรวจทาง ห๎องปฏิบัติการ และ
จะต๎องมาติดตามผลการตรวจรักษางานด๎านการสร๎าง
เสริมสุขภาพเป็นงานที ่มี บุคลากรที ่ เกี ่ยวข๎องมากจึงมี
โอกาสเกิดความผิดพลาด ความรู๎สึกไมํพอใจ และความ
เข๎าใจผิดตํางๆ ได๎งําย อีกทั้งในปัจจุบันผู๎รับบริการมีความ
คาดหวังอยํางมากตํอบริการที ่ด ีมีคุณภาพ และสะดวก 

รวดเร็วหากเกิดความไมํเข๎าใจและความไมํพอใจของ
ผู ๎ร ับบร ิการต ํอค ุณภาพบร ิการที ่ ได ๎ร ับจะสํงผล ให๎
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการเสื่อมลง 
ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาระบบบริการ เพื่อให๎ผู๎รับบริการ
มีความพึงพอใจสูงสุด ตามหลักการ บริหารแนวใหมํซึ่งถือ
วําผู๎รับบริการเป็น ลูกค๎าที ่ส าคัญที่สุดของโรงพยาบาล 
ความคิดเห็นของผู๎รับบริการจะสะท๎อนปัญหาแท๎จริงของ
ระบบ บริการ และจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาและปรับปรุง
แก๎ไขอยํางตํอเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข , แผนพัฒนา
สุขภาพแหํงชาติ ฉบับที ่10 พ.ศ.2550-2554)  การ
เปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันประชาชนมีบทบาทมากในเรื่อง
การพิทักษ์สิทธิของตนเอง ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น 
เทคโนโลยีตํางๆ มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วมีการ
รับรู๎ขําวสาร 

ตํางๆ ทั่วถึงมีทางเลือกในการรักษาหลากหลายสํงผล
ตํอความคาดหวัง หรือความต๎องการในการ บริการเพิ่ม
มากขึ้น ผู ๎ร ับบริการ จะสนใจมากขึ ้นในมาตรฐาน และ
คุณภาพในการร ับบริการ เมื ่อไมํ พอใจก็จะเกิดการ
ฟูองร๎องเรียกคําเสียหายจากสถานบริการ หากหนํวยงาน
ให ๎บร ิการไม ํค  าน ึง  ค ุณภาพ และความสนใจ ต ั ว
ผู ๎ร ับบริการ ท  าให๎ผู ๎ร ับรับบริการไมํพึงพอใจ และไมํ
เลือกใช๎บริการ ดังนั ้นการบริการที ่มีคุณภาพเป็นสิ ่งที่
ผู ๎ร ับบริการปรารถนาเมื่อเข๎ารักษาในสถานบริการทาง
สุขภาพ ผู ๎รับบริการคาดหวังวําจะได๎รับบริการที ่ดีที่สุด 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องของสุขภาพที่หลายคนหันมา ให๎
ความส าคัญทั้งคุณภาพ และการบริการของเจ๎าหน๎าที่
กระทรวงสาธารณสุข (จรัล สุวรรณเวลา, 2541) 

ต าบลช๎างซ ๎าย เป ็นต  าบลหนึ ่ง ในอ  าเภอเมือง
นครศรีธรรมราชที่มีสถานบริการระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ 
คือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎างเดิมคือ



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
Vol. 5 No. 2 July – December 2018 

 

 
 

~ 3 ~ 

สถานีอนามัยบ๎านทําช๎าง สร๎าง เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2506 โดย 
นายควง - นางแคล๎ว เลี่ยมก าลัง บริจาคที่ดิน จ านวน 1 
ไรํ 51.30 ตารางวา เป็นทุนผูกพันธ์เปิดให๎บริการเป็น
ส านักงานผดุงครรภ์ แตํเดิมสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ นครศรีธรรมราช โดย ปี 2528 ได๎รับงบประมาณ
กํอสร๎างอาคารส านักงาน พร๎อมบ๎านพัก 1 หลัง และเมื่อปี 
2537 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างบ๎านพักอีก 1 หลัง พร๎อม
ที่เก็บน ้าฝน ฝ33 1ที่ และ ได๎ แยกเป็นกิ ่งอ าเภอพระ
พรหมในปี พ.ศ.2538 ได๎งบประมาณกํอสร๎าง จากอาคาร
ไม๎เป็นตัวอาคารท า ด๎วยปูนและยกฐานะเป็นสถานีอนามัย
สังกัดกิ่งอ าเภอพระพรหมตํอมายกฐานะเป็นอ าเภอพระ
พรหมและได๎เปลี ่ยนชื ่อใหมํเป็นโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลทําช๎าง ในปี พ.ศ. 2554 และ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพได๎ให๎บริการประชากรในพื้นที ่มีจ านวน 
4,233 คน เพศหญิง 2,128 คน เพศชาย 2,105 คน 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎างรับผิดชอบ
ทั้งหมด 5 หมํูบ๎าน ท าเลที่ตั้งของต าบลมีพื้นที่ติดกับชุมชน
เมือง อ  าเภอเมือง จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช ท าให๎
ประชาชนมี ความหลากลายทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และมีตัวเลือกในการใช๎บริการด๎าน 
สุขภาพทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญํ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพ คลินิกเอกชนเป็นต๎น การพัฒนา สถานบริการ
สุขภาพจึงต๎องอาศัยการศึกษาท าความเข๎าใจความเป็นอยูํ
ความต๎องการความคิดเห็น ปัญหาในพื ้นที่ เพื่อให๎การ
พัฒนาเข๎าถึงทุกกลุํมบุคคลไมํให๎เกิดความเหลื่อมล ้ากัน 

จากที ่กลําวมาข๎างต๎นท าให๎คณะผู ๎วิจัยได๎เล็งเห็น
ความจ าเป็นที่มีสถานบริการระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ คือ 
โรงพยาบาลสํงเสร ิมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง และ
ความส าคัญของความพึงพอใจของผู๎ มารับบริการที่สถาน
บริการสุขภาพ ดังนั ้นผู ๎วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษา
ระดับความพึงพอใจของ ผู ๎มารับบริการด๎านสุขภาพที่
โรงพยาบาลสํงเสร ิมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง และ
เปร ียบเทียบปัจจัย ด๎านบุคคลของผู ๎มาร ับบริการใน
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื ่อให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร ์แหํงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

สํงเสริมสุขภาพต าบลทําช๎าง(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
บ๎านทําช๎าง, 2556) 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎มารับบริการ
ด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบลบ๎านทํา
ช๎าง อ าเภอพรระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการที ่โรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กับปัจจัยด๎าน
บุคคลและปัจจัย ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
3.สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยด ๎านบุคคลและปัจจัยด ๎านสิ ่งแวดล ๎อมที่
แตกตํางกัน มีความพึงพอใจแตกตํางกันตํอ การให๎บริการ
ด๎านสุขภาพของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทํา
ช ๎ า ง ต  าบลช ๎ างซ ๎าย  อ  าเภอ พระพรหม จ ั งหว ั ด
นครศรีธรรมราช 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด๎านเน้ือหา 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที ่ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ เปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคลและ
ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมกับระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการ ซึ่งปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
เราสามารถน ามาเปรียบเทียบน้ัน แบํงออกทั้งหมด 5 
  1. ด๎านความสะดวกในการรับบริการ  
  2. ด๎านอัธยาศัยไมตรีของผู๎รับบริการ  
  3. ด๎านความเชื่อม่ันตํอการให๎บริการ  
  4. ด๎านข๎อมูลการบริการที่ได๎รับ  
  5. ด๎านอาคารสถานที่ 
 4.2 ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ี ได๎แกํ ประชาชน
ทั้งชายและหญิงที ่อาศัยอยูํในเขต พื้นที่ร ับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
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พรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช ทั ้งหมด 5 หมู ํบ๎าน 
จ านวน 4,233 คน (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎าน
ทํา ข๎าง, 2556)และผู๎วิจัยได๎ก าหนดขนาดกลุ ํมตัวอยําง 
โดยใช๎สูตรของทาโรํ ยามาเนํ(Taro Yamanae, 1973) ได๎
จ านวนกลุํมตัวอยําง จ านวน 366 คน 
 4.3 ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
  พื้นที่ในการวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยท าการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผ ู ๎มาร ับบร ิการด ๎าน ส ุขภาพของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 5 หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ 1, 5, 
6,10 และ 13  
 
5.ประโยชน์ที่คาดวําได๎รับ 
 5.1 ท าให๎ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.2 ท าให๎ทราบถึงความแตกตํางของปัจจัยด๎าน
บุคคลและปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมของผู๎มา รับบริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
6.ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎มารับบริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเช ิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการสุขภาพ ที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทํา
ช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อ 
เปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม
กับระดับความพึงพอใจของผู๎มารับบริการ ด๎านสุขภาพใน
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
6.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
 6.1.1 ประชากร 

  ประชากรที ่ใช ๎ในการศ ึกษาในคร ั ้งนี ้  ได ๎แกํ
ประชาชนที่เข๎ารับบริการสุขภาพของ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการ ก าหนดประชากร 4,233 คน ที่
อาศัยอยู ํในพื ้นที ่ต  าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช  
 6.1.2 กลุํมตัวอยําง 
  การวิจ ัยในคร ั ้งนี ้ผ ู ๎ว ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ ํม
ตัวอยําง ใช๎ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ เหมาะสม โดยการ
ก าหนดกลุํมตัวอยํางจากจ านวนประชากร 4,233 คน ซึ่ง
ค านวณขนาดของกลุํม ตัวอยํางโดยวิธีของทาโรํยามาเนํ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคํา
ความคลาด เคลื่อนที่ยอมรับร๎อยละ 5 ซึ่งจะได๎ขนาดของ
กลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 365.48 คน เป็น 366 คน  
 6.1.3 การลุํมกลุํมตัวอยําง 
   การวิจ ัยในคร ั ้งนี ้ผ ู ๎ว ิจัยใช ๎การสุ ํมตัวอย ําง 
จ านวน 366 คน โดยใช๎การสุํมตัวอยําง แบบบังเอิญ โดย
เก็บแบบสอบถามจากผู๎มารับบริการที่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทา ช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมาใช๎บริการด๎านสุขภาพระหวําง
เวลา 08.00 - 16.30 น. ในวันเวลาตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งการเลือก 
ตัวอยํางนี ้จะเลือกผู ๎มารับบริการรายใหมํตามวันเวลาที่
ก าหนดจนครบ 366 คน 
 
6.2 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย
ครั้งน้ีประกอบด๎วย  
 6.2.1  แบบสอบถาม โดยแบํงเป็น 2 ตอนดังน้ี 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎าน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ รายได ๎ ศาสนา ระดับ
การศ ึ กษา สถานภาพการสมรส และป ั จจ ั ยด ๎ าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ความสัมพันธ์กับผู๎มารับ บริการ ที่พัก
อาศัย ระยะทาง วันที่มารับบริการ คํารถโดยสาร เวลา
ที ่มาร ับบร ิการ สิทธิการร ักษา ระบบบร ิการสุขภาพ 
พาหนะที่มารับบริการ 
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    ตอนที่ 2 แบบวัดความพึงพอใจตํอการเลือกใช๎
สถานบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู๎ได๎รับบริการ
ด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทํา
ช๎าง ออกเป็น 5 ด๎าน คือ ด๎านความสะอวกในการได๎รับ
บริการ ด๎าน อัธยาศัยไมตรีของผู ๎ให๎บริการด๎านความ
เชื่อมั ่นตํอการให๎บริการ ด๎านข๎อมูลการบริการที ่ได๎ร ับ 
และ ค๎านอาคารสถานที่ โดยมีข๎อความเป็นที่ความหมาย
ลักษณะค าตอบจัดเป็นระดับความพึง 

    เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการตํอการให๎บริการด๎านสุขภาพของ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง การแบํงเกณฑ์ วัด
คะแนนเฉลี่ยโดยแปรผล และ อภิปรายตัวแปรแตํละด๎าน 
แบํงออกเป็น 5 ชํวงระดับ โดยใช๎พิสัยของชํวงคะแนนตาม
แนวคิดของ Best (1977)  
  6.2.2 การทดสอบความเชื ่อมั่นของเครื่องมือ
การวิจัย 
   ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎
มารับบริการตํอการให๎บริการของ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง ต าบลช๎างซ๎าย อ าเภอพระพรหม 
จังหวัด นครศร ีธรรมราช เพ ื ่อหาความเช ื ่อมั ่นของ
เครื่องมือวิจัย (Reliability) ผู๎วิจัยได๎ใช๎เครื่องมือที่ได๎รับ 
การปรับปรุงแก๎ไขปัญหาเพื่อหาความเชื่อมั่น โดยน าไป
ทดลองใช๎แบบสอบถามกับประชาชนที ่ม ี ค ุณสมบัติ
ใกล๎เคียงกับกลุ ํมตัวอยํางในการวิจัย (Try Out) โดย
ทดลองท ากลุํมตัวอยําง จ านวน 50 คน น ามาวิเคราะห์หา
ความเชื ่อมั ่น (Reliability) ซึ ่งได๎คําความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถามทั้ง 50 ชุด เทํากับ 0.86 
 6.3 การรวบรวมข๎อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจต ํอการให ๎บร ิการ
สุขภาพของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพของ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั ้งนี ้ ผู ๎วิจัยได๎ท าการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ดังน้ี 
 6.3.1  ผู๎ศึกษาได๎ติดตํอประสานงานกับต าบลช๎าง
ซ๎าย อ าเภอพระพรหม ปี37 นครศรีธรรมราช 

 6.3.2 ผู ๎วิจ ัยเข ๎าพบและแนะน าต ัวต ํอห ัวหน๎า
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบานการ อ าเภอพระ
พรหม จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช ผ ู ๎น  าช ุมชน และ
อาสาสม ัครสาธารณสุขประจ  าหม ู ํบ ๎าน เพ ื ่อช ี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย และท าหนังสือขอความ
รํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  6.3.3  ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
สิงหาคม 2556 จนถึง เดือนกันยายน 2557 ซึ่ง ผู๎วิจัยได๎
ลงพื้นที่ด าเนินการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 366 ชุดโดย
ผู๎ศึกษาท าการอธิบาย แบบสอบถามอยํางละเอียดแกํกลุํม
ตัวอยําง และท าการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองจะ
ใช๎ ระยะเวลาประมาณ 5 - 10 นาทีตํอกลุํมตัวอยําง 1 คน  
  6.3.4 ผู ๎วิจัยได๎ตั้งเงื่อนไขในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามมี 5 กรณี ดังน้ี 
 กรณีที ่ 1 ท าการเก็บรวมรวมข๎อมูลกับผู๎ที่เข๎ารับ
บริการด๎านสุขภาพในโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กรณีที่ 2 ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบบังเอิญกับ
กลุํมตัวอยํางทุกคนที่เข๎ารับ บริการสุขภาพในโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 กรณีที่ 3 ผู๎วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามกับผู๎เข๎ารับ
บริการคนละ 1 ชุด 
 กรณีท ี ่ 4 ถ๎าเก็บรวบรวมยังไมํครบ ผู ๎ว ิจ ัยจะ
ด าเนินการเก็บแบบสอบถามจนครบ ตามจ านวนที ่ได๎
ค านวณไว๎ 
  6.3.5 น าแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข๎อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุดจ านวนทั้งสิ้น 366 ชุด เพื่อน าไป วิเคราะห์
และประมวลผลตํอไป 
 6.4 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
  การวิจัยครั้งนี ้ ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามมาจัด
ระเบียบและท าการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎ สถิติทางการ
วิจัยดังน้ี 
  6.4.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านบุคคล 
ประกอบด๎วย เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ ศาสนา ระดับ
การศ ึ กษา สถานภาพการสมรส และป ั จจ ั ยด ๎ าน
สิ ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย ความสัมพันธ์กับผู ๎  มารับ
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บริการ ที ่พักอาศัย ระยะทาง วันที ่มารับบริการ คํารถ
โดยสาร เวลาที่มารับบริการ สิทธิการ รักษา ระบบบริการ
สุขภาพ พาหนะที่มารับบริการ โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อย ละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  6.4.2 การวิเคราะห์ระดับระดับความพึงพอใจ
ของผู ๎มารับบริการบ๎านทําช๎างอา8191 พรหม จังหวัด
นค รศ ร ี ธ ร รมราช  ว ิ เ ค ร าะห ์ โ ดย ใ ช ๎  ค ํ าร ๎ อย ละ 
(Percentage) คําเฉลี ่ย(Mean) และกด * เบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) 

  6.4.3 การเปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ 
เพศ อาย ุ สถานภาพการสมรส วะ การศึกษา อาชีพ 
รายได ๎ของบ ุคคลต ํอเด ือน ศาสนา และ ปัจจัยด ๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํความสัมพันธ์ กับผู๎มารับบริการ ที่พัก
อาศัย ระยะทาง วันที่มารับบริการ คํารถโดยสาร เวลา
ที ่มารับบร ิการ สิทธิ การร ักษา ระบบบริการสุขภาพ 
พาหนะที่มารับบริการ กับระดับความพึงพอใจของผู๎มารับ
บริการใช๎ การวิเคราะห์โดยการใช๎การทดสอบที (t-test) 
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 

 

7.สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึง
พอใจของผู๎มารับบริการที่โรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เ ภ อพร ะพรหม  จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษาระดับ
ความพ ึ งพอใจของผ ู ๎มาร ับบร ิ การด ๎ านส ุ ขภาพท ี่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎าน ทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของผู๎มารับ บริการที่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัยด๎าน
สิ่งแวดล๎อม โดยเก็บจากกลุํมตัวอยํางจ านวน 356 คน ซึ่ง
ได ๎จาก การสุ ํมต ัวอย ํางแบบบ ังเอ ิญ (Acciddentnl 
Sampling) จากประชาชนในเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบของ 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช ที ่มาร ับ บร ิการที่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง เครื่องมือที่
ใช๎ในการศึกษาความพึงพอใจตํอ การให๎บริการสุขภาพ
ของผู๎มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง ต าบลช๎าง ซ๎าย อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช คือ แบบสอบถามที่ปรับปรุงจาก Aday 
and Anderson (1978) มีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
356 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 โดยหาคําความ เชื่อมั่น
ของเคร ื ่องม ือ (Reliability) ผ ู ๎ ว ิจ ัยได ๎ทดลองใช๎
แบบสอบถามกับประชาชนที่มีคุณสมบัติ ใกล๎เคียงกับกลุํม
ตัวอยํางในการวิจัย (Tryout) จ านวน 50 คน น ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั ่น (Reliability) ซึ ่งได๎คําความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง 50 ชุด เทํากับ 0.86 โดยท า
การเก็บจากกลุํม ตัวอยํางจ านวน 356 คน ตั้งแตํวันที่ 1 
สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเก็บ
รวบรวม ข๎อมูลโดยการใช๎แบบสอบถามวิเคราะห์ข๎อมูล
โดยการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติที่ใช๎ในการ วิเคราะห์ 
ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําความถี ่ คําเฉลี ่ย 
(Mean) และคําสํวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) เปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัย
ด๎านสิ่งแวดล๎อมกับระดับความ พึงพอใจตํอการให๎บริการ
โดยใช๎คําที(T-test) และการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังน้ี 
  7.1.1 ผลการศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูม๎า
รับบรกิารดา๎นสขุภาพทีโ่รงพยาบาล งเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1) ปัจจัยด๎านบุคคล จากผลการศึกษา พบวํา 
กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศ 
ชาย คิดเป็นร๎อยละ 69.9 มีอายุอยูํในชํวง 40-59 ปี คิด
เป ็นร ๎อยละ 47.00 สถานภาพสมรส พบมาก ที ่ส ุค
สถานภาพแตํงงาน คิดเป็นร๎อยละ 90.2 จบการศึกษา
ระดับชั ้นประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 72.4 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 49.4 รายได๎ตํอ
เดือนอยูํในชํวง 5,400 - 10,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
78.4 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร๎อยละ 93.4 
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  2) ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม วันที่มารับบริการพบ
มากที่สุดอยูํในชํวงวันที่ 1 สิงหาคม - 15 สิงหาคม คิดเป็น 
ร๎อยละ 38.8 เวลาที ่มารับบริการพบมากที ่สุดอยู ํใน
ช ํวง เวลา 08.00-12.00 น. ค ิด เป ็นร ๎อยละ 69.1 
ความสัมพันธ์ท ี ่มาร ับบริการพบมากที ่สุดเป ็นบุคคล
เดียวกัน คิดเป็นร๎อยละ 94.5 ระบบบริการ สุขภาพของ
กลุํมตัวอยํางพบมากที่สุด ระบบบริการแพทย์ระดับต๎นคิด
เป็นร๎อยละ 81.4 สิทธิการ รักษา สํวนใหญํใช๎บัตรปะกัน
สุขภาพ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 ที ่พักอาศัยของกลุ ํม
ตัวอยํางพบมาก ที่สุด อาศัยอยูํในหมูํ 5 คิดเป็นร๎อยละ 
37.7 ระยะทางที่มารับบริการพบมากสุด 5,000 คิดเป็น
ร๎อย ละ 43.7 พาหนะที่มารับบริการสํวนใหญํมาด๎วยรถ
สํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 92.9 คําบริการรถโดยสาร พบมาก
ที่สุด 50 คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
  3) ผลการศึกษาระด ับความพึงพอใจของ
ผู ๎รับบริการตํอการให๎บริการของ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎มา
รับบริการ พบวํา การประเมิน ระดับความพึงพอใจของ
การให๎บริการ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจมาก คําเฉลี่ย
เทํากับ 3.94 สํวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.45 โดย
ด๎านความสะดวกในการได๎รับบริการมีความพึงพอใจมากมี 
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.97 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.50 
ด๎านอัธยาศัยไมตรีของผู๎ให๎บริการมีความ พึงพอใจมากมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.95 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.55 
ด๎านความเชื่อมั่นตํอการ ให๎บริการมีความพึงพอใจมากมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.93 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.52 
ด๎านข๎อมูล ที่ได๎รับบริการมีความพึงพอใจมากมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.95 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.50 ด๎าน 
อาคารสถานที่มีความพึงพอใจมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.90 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.57 
 7.1.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด๎านบุคคลกับ
ระดับความพึงพอใจของผู ๎มา ะ บริการด๎านสุขภาพที่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

  1) ปัจจัยด๎านบุคคล เพศแตกตํางกัน มีระดับ
ความพ ึ งพอใจของผ ู ๎มาร ับบร ิ การด ๎ านส ุ ขภาพท ี่  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมํ แตกตํางกัน (p>0.05) 
  อายุแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจของผู๎มา
รับบริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
  สถานภาพสมรสมีระดับความพึงพอใจของผู๎มา
รับบริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมํ 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
  ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีระดับความพึง
พอใจของผู ๎มารับบร ิการด๎านสุขภาพที ่ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) 
  อาชีพแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจของผู๎
มารับบริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เ ภ อพร ะพรหม  จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราชแตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
  รายได๎ของบคคลตํอเดือนแตกตํางกัน มีระดับ
ความพ ึงพอใจของผ ู ๎มาร ับบร ิการ  ด ๎านส ุ ขภาพท ี่  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช ไมํแตกตํางกัน (p>0.05) 
  ศาสนาแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจของผู๎
มารับบริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เ ภ อพร ะพรหม  จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช แตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
  2) ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม วันที่มารับบริการ มี
ระดับความพึงพอใจของผู ๎มารับบริการด๎านสุขภาพที่  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมํ แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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  เวลาที่มารับบริการ มีระดับความพึงพอใจของผู๎
มารับบริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เ ภ อพร ะพรหม  จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช ไมํ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p (1,05) 
  ความสัมพันธ์กับผู๎มารับบริการมีระดับความพึง
พอใจของผู ๎มารับบร ิการด๎าน สุขภาพที ่ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
(p < (2,95) 
  ระบบบริการแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที ่ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราชแตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< (2,95) 
  ที่พักอาศัยแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที ่ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราชแตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p< (,95) 
  ระยะ ทางแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที ่ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราชแตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< (9,05) 
  พาหนะแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจของผู๎
มารับบริการด๎านสุขภาพที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เ ภ อพร ะพรหม  จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช ไมํ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(n (9,05) 
 7.2 อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎มา
รับบริการด๎านสุขภาพ และผลการศึกษาเพื่อ เปรียบเทียบ
ปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัยด๎านสิ่ งแวดล๎อมของผู๎มารับ
บริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบล

บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถน าเสนอผล การศึกษามาอภิปรายผลดังน้ี  
  7.2.1  ปัจจัยด๎านบุคคล 
   1) เพศผลการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจปัจจัยด๎านเพศทั ้ง 5 ด๎าน ของผู ๎มารับ 
บริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มี
ระดับความพึงพอใจมาก พบวํา ไมํแตกตํางกัน (p = 
0.05) ปฏิเสธสมมุติฐานการ ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก
ผู๎ที่มารับบริการที ่สถานบริการสุขภาพไมํวําจะเป็นเพศ
ชายหรือเพศ 
   จึงมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการใน
สถานบริการ ด๎านความสะควกในการได๎รับบริการ มีความ 
9ะดวกรวดเร็ว ใช๎เวลาในการตรวจรักษาเหมาะสม บริการ
เป็นกันเองโดยไมํเลือกเพศ และมั ่นใจตํอ การให๎บริการ
ของเจ๎าหน๎าที่ ท าให๎การบริการสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎มารับบริการได๎ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของเขมจิรา พุํมกาหลง (2555) ได๎ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของผู ๎ป ุวย นอกตํอค ุณภาพการให ๎บร ิการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี พบวํา เพศไมํมีความแตกตํางกันกับ
ระคับ ความพึงพอใจ 

  2) อายุ ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยด๎านอายุทั้ง 5 ด๎าน ของผู๎มารับ บริการด๎านสุขภาพ
ที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอ
พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มีระดับความพึง
พอใจมาก พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< 0.05) ตรงตามสมมุติฐานการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้  
เน่ืองจากการให๎บริการในแตํละชํวงอายุจะแตกตํางกันไป 
ระดับความพึงพอใจจึงมีความแตกตําง ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของสุรเดช ทองแกมแก๎วและคณะ (2553) ได๎
ศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมของผู ๎บริโภคหรือผู ๎ใช๎บริการ 
พบวํา ผู๎ใช๎บริการที่มีอายุตํางกัน มี ความพึงพอใจตํอการ
ได๎รับบริการแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

  3) สถานภาพการสมรส ผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจปัจจัยด๎านสถานภาพการสมรสทั้ง 5 
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ด๎าน ของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีระดับความพึงพอใจมาก พบวํา ไมํ
แตกตํางกัน(p>0.05) ปฏิเสธสมมติ ฐานการศึกษาวิจัยใน
ครั ้งนี ้ เน ื ่องจากให๎บริการที ่เทําเทียมกันไมํแบํงแยก
สถานภาพไมํว ําผ ู ๎ป ุวยจะอยู ํ  ในสถานภาพใด ซึ ่งไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรเดช ทองแกมแก๎วและคณะ 
(2553) ได๎ศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคหรือ
ผู๎ใช๎บริการ พบวํา ผู๎ใช๎บริการที่มีสถานภาพที่ตํางกัน มี
ความ พึงพอใจตํอการได๎ร ับบริการแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  4) ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจปัจจัยด๎านระดับการศึกษาทั้ง 5 ด๎าน ของผู๎ 
มารับบริการด๎านสุขภาพที ่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เ ภ อพร ะพรหม  จ ั ง ห ว ั ด 
นครศร ีธรรมราช มีระด ับความพึงพอใจมาก พบวํา 
แตกตํางกัน (p < 0.05) ตรงตามสมมุต ิฐานการ 
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของรัฐพงษ์ 
อุดมศรีและสุชีพ พิริยสมิทธิ์ (2551) ได๎ ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู๎ร ับบริการรักษาพยาบาลของแผนกผู ๎ปุวย
นอก โรงพยาบาลต ารวจ พบวํา ระด ับการศ ึกษาที่
แตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการได๎รับบริการที่แตกตําง
กัน 

  5) อาชีพ ผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจปัจจัยด๎านอาชีพทั้ง 5 ด๎าน ของผู๎มารับ บริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มีระดับความ
พึงพอใจมาก พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ครงคามสมมุติฐานการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้  
เน่ืองจากผู๎มารับบริการที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจ 
ตํอการบริการของสถานบริการสุขภาพ เจ๎าหน๎าที่บริการ
เป็นกันเอง ให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน บริการด๎วยความ
ยิ้มแย๎มแจํมใสและเอาใจใสํผ๎ูมารับบริการ การให๎บริการที่
สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงไมํ สอดคล๎องกับงานวิจัยของสรานันท์ 
อนุชน (2555) ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มี 
ผลกระทบตํอความพึงพอใจของผู ๎มารับบริการที ่ห๎อง

อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า พบวํา บุคคล
ที ่มีอาชีพตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการไมํ
แตกตํางกัน 

  6) รายได ๎ ของบ ุคคลต ํอ เด ือน  ผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจปัจจัยด๎านรายได๎ทั้ง 5 
ด๎าน ของผู๎มารับ บริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด 
นครศรีธรรมราช มีระดับความพึงพอใจมาก พบวํา ไมํ
แตกตํางกัน (p>0.05) ปฏิเสธสมมุติฐานการ ศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของของสรานนท์ อนุชน 
(2555) ศึกษาถึงระดับความพึง พอใจและ ปัจจัยที ่มี
ผลกระทบตํอความพึงพอใจของผู ๎มารับบริการที ่ห๎อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า พบวํา รายได๎
แตกตํางกันมีระดับความพึงพอใจในการได๎รับบริการไมํ 
แตกตํางกัน 

  7) ศาสนา ผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจปัจจัยด๎านศาสนาทั้ง 5 ด๎าน ของผู๎มารับ บริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มีระดับความ
พึงพอใจมากพบวํา แตกตํางกัน (p <0.05) ตรงตาม
สมมุติฐานการ ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเน่ืองจากการบริการของ
สถานบริการให๎บริการเทําเทียมกัน ไมํแบํงแยกศาสนา 
เพื่อไมํให๎เกิดความขัดแย๎งตํอการให๎บริการท าให๎ผู๎มารับ
บริการเกิดความพึงพอใจตํอการบริการของ สถานบริการ
สุขภาพ ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรเดช ทองแกมแก๎ว
และคณะ (2553) ได ๎ศ ึกษา เกี ่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู ๎บริโภคหรือผู ๎ใช๎บริการ พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลด๎าน
ศาสนาที่แตกตํางกันมี ระดับความพึงพอใจแตกตํางกัน 
 7.2.2 ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 1) วันที่มารับบริการ ผลการเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจปัจจัยด๎านวันที่มารับบริการทั้ง 5 ด๎าน ของ ผู๎มา
รับบริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มี
ระดับความพึงพอใจมาก พบวํา ไมํแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ปฏิเสธสมมุติฐานการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เน่ืองจากวันที่ผู๎มารับบริการสํวนใหญํ
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มาใช๎ บริการในวันท าการ ให๎บริการอยํางทั่วถึง ให๎บริการ
ที่เทําเทียมกัน (เมื่อท าการค๎นคว๎าวิจัยเพื่อน ามา ศึกษา
การสอดคล๎อง ไมํพบวําวิจ ัยของผู ๎ ใดกลําวถ ึงความ
แตกตํางของวันที่มารับบริการ) 
 2) เวลาที่มารับบริการ ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจปัจจัยด๎านเวลาที่มารับบริการทั้ง 5 ด๎าน 
ของผู ๎มารับบริการด๎านสุขภาพที ่โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีระดับความพึงพอใจมาก พบวํา ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.05) ปฏิเสธ
สมมุติฐานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเวลาที่ผู๎มารับ
บริการสํวนใหญํมาใช๎ บริการในเวลาที่ท าการ ให๎บริการ
อยํางทั่วถึง ให๎บริการที่เทําเทียมกัน เวลาที่ท าการตรวจ
เหมาะสม (เมื่อท าการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพื่อน ามาศึกษา
การสอดคล๎อง ไมํพบวําวิจ ัยของผู ๎ ใดกลําวถ ึงความ 
แตกตํางของวันที่มารับบริการ) 
 3) ความส ัมพ ันธ ์ก ับผ ู ๎มาร ับบร ิการ  ผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจปัจจัยด๎านความสัมพันธ์
ที่มารับบริการทั้ง 5 ด๎านของผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ 
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับความพึงพอใจมาก 
พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p < 0.05)
ตรงตามสมมุติฐานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากผู๎ให๎
ข๎อมูลเป็นทั้งบุคคลเดียวกัน และเป็นทั้งบิดา มารดา ญาติ
พี่น๎อง คนรู๎จักมักคุ๎น (เมื่อท าการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพื่อ
น ามาศึกษาการ สอดคล๎อง ไมํพบวําวิจัยของผู๎ใดกลําวถึง
ความแตกตํางของความสัมพันธ์กับผู๎มารับบริการ) 
 4) ระบบบริการ ผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจปัจจัยด๎านระบบบริการที่มารับบริการทั้ง 5 ด๎านของ
ผู๎มารับบริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต  าบลบ ๎ านท ํ า ช ๎ า ง  อ  า เภ อพระ  พ รหม จ ั งห ว ั ด
นครศร ีธรรมราช มีระด ับความพึงพอใจมาก พบวํา 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p<0.05)ตรงตาม
สมมุติฐานการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เน่ืองจากระบบบริการที่
ผู๎มารับบริการใน ครั้งน้ี มาบริการด๎วยระบบที่แตกตํางกัน 
ระบบบริการฉุกเฉิน ระบบบริการดูแลด๎วยตนเอง ระบบ 

บริการแพทย์ระดับชั้น (เมื่อท าการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพื่อ
น ามาศึกษาการสอดคล๎อง ไมํพบวําวิจัยของ ผู๎ใดกลําวถึง
ความแตกตํางของระบบบริการ) 

 5) ที่พักอาศัย ผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจปัจจัยด๎านที่พักอาศัยทั้ง 5 ด๎าน ของผู๎มารับ บริการ
ด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทํา
ช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มีระดับ
ความพึงพอใจ พบวํา ไมํแตกตํางกัน () > (0.05) ตรงตาม
สมมุติฐานการ ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเนื่องจากผู๎มารับบริการ
มีสิทธิการรักษาที ่เทําเทียมกัน ท าให๎ผู ๎มารับบริการมี 
ความรู๎สึกตํอการบริการที ่แตกตํางกันไป ซึ ่งขัดแย๎งกับ
งานวิจัย ของสุรเดช ทองแกมแก๎วและคณะ (2553) ได๎
ศึกษา เกี ่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎บริการ
พบวํา ที่พักอาศัยที่แตกตํางกันมี ระดับความพึงพอใจที่
แตกตํางกัน (เม่ือท าการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพื่อน ามาศึกษา
การสอดคล๎อง ไมํ พบวําวิจ ัยของผู ๎ ใดกลําวถึงความ
แตกตํางของที่พักอาศัย) 
 6) ระยะทาง ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยด๎านระยะทางทั้ง 5 ด๎านของผู๎มารับ บริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มีระดับความ
พึงพอใจ พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ตรง ตามสมมุติฐานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เน่ืองจากระยะทางที่ผู๎มาใช๎บริการมีระยะทางที่แตกตําง
กัน ไป ซ่ึงอาจจะสํงผลตํอระดับความพึงพอใจของผู๎มาใช๎
บริการ (เม่ือท าการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพื่อน ามา ศึกษาการ
สอดคล๎อง ไมํพบวําวิจัยของผู๎ใดกลําวถึงความแตกตําง
ของระยะทาง) 
 7) พาหนะ ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยด๎านพาหนะทั ้ง5 ด๎านของผู ๎มารับ บริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช มีระดับความ
พึงพอใจมาก พบวําไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติไn 2 0.0ราปฏิเสธสมมติฐานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เน่ืองจากพาหนะที่ใช๎มารับบริการสํวนใหญํเป็น พาหนะที่
ใช๎กันทั่วไปคือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ (เม่ือท าการศึกษา
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ค๎นคว๎าวิจัยเพื่อน ามาศึกษาการ สอดคล๎อง ไมํพบวําวิจัย
ของผู๎ใดกลําวถึงความแตกตํางของพาหนะ) 
 8) สิทธิการรกัษา ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัด๎านสิทธิ
การรักษากับระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ด๎านของ ผู๎มารับ
บริการด๎านสุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านทําช๎าง อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ไมํสามารถบอกความแตกตํางได๎ เนื่องจากในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
ต าบลช๎างซ๎าย อ าเภอพระพรหม จังหวัด -สรีธรรมราช 
ประชากรใช๎สิทธิการรักษาด๎วยบัตรประกันสุขภาพ 100 
% 
 9) คํารถ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด๎านคํารถกับ
ระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ด๎านของผู ๎มารับ บริการด๎าน
สุขภาพที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช ไมํสามารถ
บอกความแตกตํางได๎ เน่ืองจากในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง ต าบลช๎าง
ซ๎าย อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศร ีธรรมราช มี
คําบริการรถรับจ๎างน๎อยกวํา 50 บาท 100 % 
 7.3 ข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ีผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ 2 สํวน คือ  
  7.3.1 ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากผลการวิจัยครั้งน้ี 
   1) ผลการศึกษา พบวํา ระดับความ
พึงพอใจในด๎านความเชื่อม่ันตํอการให๎บริการ ด๎านอาคาร
สถานที ่ และด๎านอัธยาศัยไมตรีมีความพึงพอใจอยู ํใน
ระดับน๎อยตามล าดับ ดังนั ้นควรให๎ ความส าคัญตํอการ
บริการในด๎านตํางๆ ที่กลําวมาข๎างต๎นกับผู๎ที่มารับบริการ 
เพื ่อสร๎างความ ประทับใจให๎กับผู ๎ที ่มารับบริการให๎มี
ความรู๎สึกที่ต๎องการจะกลับมาใช๎บริการอยํางสม ่าเสมอ 
   2) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู ๎มารับบริการตํอการให๎บริการของ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช ๎าง อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา ผู๎ ได๎ร ับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู ํ ในระด ับมาก ด ังน ั ้นบ ุคลากรของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต าบลบ๎านทําช๎าง อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคนควรรักษาระดับการ
ให๎บริการ ตํอผู๎มารับบริการให๎ดีตํอไป 

  3) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
สามารถน าผลการวิจัยเป็นข๎อมูล พื้นฐานในการวางแผน 
ก าหนดนโยบายและจัดท าโครงการ เก่ียวกับการให๎บริการ
ด๎านสุขภาพตํอ ประชาชนที ่มารับบริการในโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง  
 7.3.2 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
  1) ควรมีการว ิจ ัยและพัฒนาเพื ่อพ ัฒนา
กระบวนการและร ูปแบบในการให ๎บร ิการ เพ ื ่อเป ็น
แนวทางในการพัฒนาระบบในการให๎บริการ ตลอดจนการ
ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํผู๎มารับ บริการและญาติผู๎มารับบริการ
ให๎มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานตํอไป 
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