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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้าน บุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น ประชากรที่มารับ
บริการด้านสุขภาพ จ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ กับระดับความพึงพอใจต่อการ ให้บริการโดยใช้    
t-Test 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่บ้านเหมืองหัวทะเลต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้สูตร Taro Yamane จากประชากรทั้งหมด 5,727 คน โดยใช้
แบบสอบถามกับระดับความพึง พอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล พบว่า กลุ่มส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการในด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ ด้านอัธยาศัยของการให้บริการ ด้านคุณภาพของการ
ใช้บริการ และด้านข้อมูลที่ได้รับบริการ มี ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้านความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้าน
อัธยาศัยของการให้บริการความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ด้านคุณภาพของการใช้บริการความพึงพอใจมาก ที่สุดค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ด้านข้อมูลที่ได้รับบริการความพึง พอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  และผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และเพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ศาสนา สิทธิการรักษาแตกต่างกัน มรีะดับ ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน(p > 0.05) 
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ, การบริการ, ผู้รับบริการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ABSRACT  
The objective of this research was to study the level of satisfaction of the people who received health services at 

Ban Muengthaleh Health Promotion Hospital and also personal factors deemed to have affected their satisfaction of the 
services as provided by this hospital.  The hospital was located in Ban Muengthaleh, Muang District, Nakhon Si Thammarat.  
The sampling population consisted of 400 people.  Questionnaires were used for collecting data.  The collected data was 
then analyzed yielding  frequency, percentage, mean, and standard deviation figures.  t-Test was also utilized to compare 
various factors with the people’s level of satisfaction.  The population consisted of 5,727 people.  Taro Yamane’s formula 
was used for finding the number of sampling population (400).  

Results from the research showed that most of the people involved in the study were satisfied with the services 
as provided by the hospital.  They were most satisfied with the personnel’s temperament, quality of services, and available 
information.  There was statistically significant difference (p<0.05) when personal factor namely occupation was analyzed.  
However, the study found that there was no statistically significant difference when factors namely gender, age, marital 
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status, level of education, religious belief, and  monthly income, religious belief, and right to health garantie were taken into 
consideration (p > 0.05). 
Keywords: satisfaction, services, client, Tambon Health Promotion Hospital 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยีที่ ทันสมัย และ
ด้านวัฒนธรรมต่างๆโดยมีโรงพยาบาลเป็นองค์การสุขภาพ
ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ ผู้ป่วย หรือ ผู้รับบริการในด้านการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การ
ป้องกัน โรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพของ
ผู้รับบริการมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ พบว่า ปัญหา เกี่ยวกับ
การจัดการบริการท าให้ผู้มารับบริการไม่พอใจ พบว่า 
ปัญหาระบบบริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ  ดั งนั้นจึ งมีการพัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความพอใจ
สูงสุดตามหลัก บริหารแนวใหม่ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดของโรงพยาบาล ความคิดเห็นของผู้รับบริการจะ 
สะท้อนปัญหาอย่างแท้จริงของระบบบริการ นอกจากนี้ 
ยังมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญที่มีความช านาญการ ในด้านการ
รักษาการจัดบริการสุขภาพอนามัยแก่ผู้มารับบริการอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นใน
โรงพยาบาลจึงเน้นผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลางในการ
บริการใน โรงพยาบาล (กระทรวงสาธารณสุข, 2545) 
 จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่ผู้รับบริการมีความ
คาดหวังต่อการบริการสูงขึ้น ซึ่งมีความจ าเป็น ที่ทุก
โรงพยาบาลจะต้องจัดบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการ และความคาดหวังของ ผู้รับบริการดังนั้นใน
การบริหารจัดการควรน าหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management: TQM) เป็นกลยุทธ์สูงสุด
ในการด าเนินงาน เนื่องจากการจัดการคุณภาพโดยรวม
เป็น การพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใช้หลักการให้ทุกคน
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง คุณภาพ 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่อง (บุญเรือง ไตร เรื่องวรรัตน์, 2542) เป็นการ
ปรับปรุงการบริการเป็นส าคัญให้โอกาสแก่บุคลากรได้
ท างานอย่าง แท้จริง และเป็นการผลักดันให้เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยให้บุคลากร
ทุก คนมีความสามารถในการค้นหาปัญหาเห็นความส าคัญ
ของการวางแผน และมุ่งเน้นการท างานเป็น ระบบ โดย
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพมีการบริหาร
ข้ามสายงาน และมีระบบการ พัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงระบบการจัดการโดยรวมที่กระท าโดย
บุคลากรทุกคนทุก ฝ่ายอย่างเป็นระบบ (อนุวัฒน์ ศุภชุติ
กุล และช านิ จิตตรีประเสริฐ, 2541) 
 ระบบบริการสาธารณสุขไทยประสบผลส าเรจ็ใน
การขยายความครอบคลุมของสถาน บริการสาธารณสุข 
โดยมีโครงสร้างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิกระจายครอบคลุม ทุกจังหวัด และต่อมาก็มีการจัด
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทยโดยมี
เป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น 
 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงเป็น
โครงการที่ เน้นการพัฒนาการบริการขั้นปฐม ภูมิ 
(Primary Care Unit) ให้มีประสิทธิภาพเพราะการบริการ
ด้านปฐมภูมิเป็นการบริการด้าน พ้ืนฐานที่ทุกคนควรได้รับ
แต่จะปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมมี เพียงการตั้ งรับ
ประชาชนที่มารับ บริการเป็นการท างานเชิงรุกร่วมด้วย 
คือ การเข้าไปหาประชาชนไปให้ความรู้ เรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวเมื่อ
ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองได้โรคภัยไข้เจ็บก็ลดน้อยลง 
จ านวนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลก็ลดลง และเป็นโครงการที่
ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ บริการสุขภาพที่มี
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอหน้ากันด้วยเกียรติศักดิ์ศรีที่เท่า
เทียมกันโดยที่ภาระ ค่าใช้จ่ายไม่เป็นอุปสรรคที่จะได้รับ
สิทธินั้นท าให้ทุกคนมีโอกาสในการรักษาเท่าเทียมกัน 
(กระทรวงสาธารณสุข, ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 
2545) 
 ดังนั้นในการบริการผู้ป่วยของหน่วยงานต่างๆ 
ในโรงพยาบาลเป็นสถานบริการด่านแรกมี ความใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุดจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
บริการตามความคาดหวังของ ประชาชน กิจกรรมของแต่
ละหน่วยงาน ย่อมมีผลกระทบต่อกิจกรรมในส่วนอื่นๆ
ด้วยโดยทุกระบบ จะมีลักษณะร่วม คือ มีเป้าหมายมี
ผลลัพธ์มีการใช้ทรัพยากรและมีกระบวนการร่วมกันการ
น า แนวคิดของการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้กับผู้ป่วย
เป็นการส่งเสริมให้มีการบริการที่เหมาะสม กับสภาพ และ
ความต้องการของผู้รับบริการท าให้มีมาตรฐานของการ
บริการบนหลักการของการ จัดการคุณภาพโดยรวม
เนื่องจากผู้ให้บริการมีความเข้าใจผู้รับบริการ และจะเน้น
ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลาง มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 71 ~ 

เท่าเทียมกันทุกระดับ และมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการที่
จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นแนวคิดที่ เป็นพื้นฐาน
ที่ส าคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมการปรับปรุง
พัฒนาภายในองค์การต้องมาจาก ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ และบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้อง
มองภาพรวมของการท างานท้ังหมดอย่างเป็นระบบจึงเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องเข้าใจบทบาท และ
หน้าที่ ของตนเองในการจัดการคุณภาพโดยรวมจะช่วย
พัฒนาคุณภาพบริการให้ เกิดความพึงพอใจในที่สุ ด 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขได้
เ น้ นหนั ก ให้ ส ถานพยาบาลของรั ฐบาลปรั บปร ง 
ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณสุข (สิริดวงนภา เกตุ
วิชิต, 2550) 
 ต าบลนาเคียนเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเมืองที่มี
สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่  คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล ให้บริการในพื้นที่มี
จ านวน 5,727 คน และมีท าเล ที่ตั้งของต าบลที่มีพื้นที่ติด
กับชุมชนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้
ประชาชนมี ความหลากลายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และมีตัวเลือกในการใช้บริการด้าน 
สุขภาพทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ คลินิกเอกชนเป็นต้น การพัฒนา สถานบริการ
สุขภาพจึงต้องอาศัยการศึกษาท าความเข้าใจความเป็นอยู่
ความต้องการความคิดเห็น ปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้การ
พัฒนาเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคลไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ากัน 
(ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความจ าเป็นที่มีสถานบริการระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล และ
ความส าคัญของความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการที่สถาน
บริการสุขภาพ เมื่อศึกษาแล้วจส่งผลต่อระบบบริการ
สุขภาพท้ังด้านผู้รับบริการและผุ้ให้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัว
ทะเล ของประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และ 
เปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ ของผู้มารับบริการด้าน
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เหมืองหัว
ทะเลของประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แห่งการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคลกับระดับ
ความพึ งพอใจของผู้ ม ารั บบริ การด้ าน  สุ ขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช  
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งมีขอบเขตการศึกษาได้ ดังนี้ 
 3.1 ด้านพ้ืนที่ 
 พื้ น ที่ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น เ ข ตพื้ น ที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัว ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5, 6, 7 และ 8  
 3.2 ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ 
ประชาชนทั้ งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ ในเขต พื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จ านวน 5,727 คน (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เหมืองหัวทะเล , 2556) และ
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยา
มาเน่ (Yamanae, 1973) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน  
 3.3 ด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึง
พอใจในการให้บริการของผู้มารับบริการ สุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช และเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านบุคคลกับระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของผู้ มารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้ าน เหมือ งหั วทะ เล  อ า เภอเมื อ ง  จั งหวั ด 
นครศรีธรรมราช  
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังนี ้
 4.1 เพศ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการสุขภาพแตกต่างกัน  
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 4.2 อายุ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.3 สถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกันต่อการใช้ บริการสุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 4.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจที่ แตกต่ างกันต่อการใช้บริการ  สุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 4.5 อาชีพ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.6 รายได้ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.7 ศาสนา แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.8 สิทธิการรักษา แตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอ ใจที่ แ ตกต่ า ง กั น ต่ อก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร  สุ ขภ าพที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 5.1 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.2 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านบุคคลของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 5.3 ผลการวิจัยที่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปก าหนด และวางแผนงานบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
แบบเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้มา รับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล
กับระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
ด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดย
มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้ 
 6.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 6.1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
ประชากรที่ อ าศั ยอยู่ ใ น เ ขตพื้ นที่ รั บ ผิ ดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,727 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล , 
2556) 
 6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ประชากรที่ อ าศั ยอยู่ ใ น เ ขตพื้ นที่ รั บ ผิ ดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,727 คน ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรการ ค านวณขนาดตัวอย่างของทาโร่ยา
มาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และค่า ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ซึ่งจะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 373.88 คน โดยมี วิธีการ
ค านวณดังต่อไปนี ้
 6.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คนโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ บังเอิญ 
(Accidental sampling) จากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว ทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมาใช้บริการระบบบริการด้าน
สุขภาพระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันเวลาตั้งแต่วันที่ 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งการ 
เลือกตัวอย่างนี้จะเลือกผู้มารับบริการรายใหม่ตามวันเวลาที่
ก าหนดจนครบ 400 คน 
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 6.2.1 แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
บุคคล ลักษณะของข้อ ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการ
เลือกใช้สถานบริการสุขภาพที่โรงพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล เพื่อวัดระดับความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการด้าน ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ความ สะดวกที่ได้รับจากการบริการ ด้านอัธยาศัยของผู้
ให้บริการ ด้านคุณภาพของการใช้บริการ และด้าน ข้อมูล
ที่ได้รับบริการ โดยมีข้อความเป็นที่ความหมายลักษณะ
ค าตอบจัดเป็นระดับความพึงพอใจ โดยใช้การก าหนดค่า
น้ าหนักตามวิธีของ (Likert Scale) ดังนี ้
 พอใจมากที่สุด หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
 พอใจมาก หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 พอใจปานกลาง หมายถึง มีความพึงพอใจ
ปานกลาง คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  
 พอใจน้อย หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน  
 พอใจน้อยที่สุด หมายถึง มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการต่อการให้บริการด้านสุขภาพของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล การแบ่งเกณฑ์ 
วัดคะแนนเฉลี่ยโดยแปรผล และอภิปรายตัวแปรแต่ละ
ด้าน แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดับ  โดยใช้พิสัย(ไม่นิยมใช้ 
เนื่องจากจะมีผลต่อคะแนนที่ได้และการปัดเศษของตัวเลข 
นิยมใช้ตามหลักการของเขตจ ากัดล่างและเขตจ ากัดบน
ของค่าตัวเลข) ของช่วงคะแนนตามแนวคิด ของ Best 
(1977) โดยแบ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 4.50–5.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 3.50–4.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61– 3.40 2.50–3.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 1.50–2.50 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  

 คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 1.00–1.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.2.2 การทดสอบความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ โดยน าไปทดลองใช้แบบสอบถามกับประชาชน
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย (Try 
out) โดยทดลองท ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน น ามา
วิเคราะห์หาความ เช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.877 
 6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอน และ เง่ือนไขในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 6.3.1 ผู้ศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับบ้าน
เหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 6.3.2 ผู้วิจัยเข้าพบ และแนะน าตัวต่อหัวหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมอง หัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้น าชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า  หมู่บ้ านเพื่อ ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย และท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล 
 6.3.3 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
พฤษภาคม 2556 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งผู้วิจัย
ได้ลงพื้นที่ด าเนินการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด
โดยผู้ศึกษาท าการอธิบาย แบบสอบถามอย่างละเอียดแก่
กลุ่มตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเองจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 5 - 10 นาทีต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน โดยมีเง่ือนไขในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1) ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลกับผู้ที่เข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) ท าการเก็บรวมรวมแบบบังเอิญกับกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนที่เข้ารับบริการสุขภาพใน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3) หากผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ ากว่า 12 ปี 
จะท าการเก็บแบบสอบถามกับ ผู้ปกครองแทน 
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 4) ผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามกับผู้เข้ารับ
บริการคนละ 1 ชุด 
 5) ถ้าเก็บรวบรวมยังไม่ครบ ผู้วิจัยจะด าเนินการ
เก็บแบบสอบสอบถามกับผู้ที่เคย เข้ารับบริการภายใน
หมู่บ้าน 
     6.3.4 น าแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข้อมูล
ที่สมบูรณ์ที่สุด จ านวนท้ังสิ้น 400 ชุด เพื่อน าไป วิเคราะห์ 
และประมวลผลต่อไป  
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับ
คืนมาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี ้
 6.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของบุคคลต่อเดือน ศาสนา และ
สิทธิ ก าร รั กษา  โดย ใ ช้สถิ ติ ก า รแจก แจงความถี่ 
(Frequency) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 6.4.2 การวิเคราะห์ระดับระดับความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอ เมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
 6.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของบุคคลต่อเดือน ศาสนา 
และสิทธิการรักษา กับการ เปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ โดยใช้ค่าสถิติ t-Test 
 
7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 
 7.1.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1) ปัจจัยด้านบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ ชาย คิด
เป็นร้อยละ 59.50 มีอายุอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี กับอายุ 66 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.00 สถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป็นร้อยละ 38.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 50.50 รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 6,000 - 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.25 นับถือศาสนาอิสลาม 

คิดเป็นร้อยละ 92.25 และสิทธิการรักษา ส่วนใหญ่ ใช้
บัตรปะกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 62.75 
 2) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
พบว่า การประเมิน ระดับความพึงพอใจของการให้บริการ
ภาพรวม มีความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยแบ่งเป็นด้าน
ความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 ด้านอัธยาศัยของการให้บริการ
ความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ด้านคุณภาพของการใช้
บริการความพึงพอใจมาก ที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านข้อมูลที่ได้รับบริการ
ความพึง พอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 
 3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล
กับระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้านสุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช  
 เพศต่างกัน มีความพึงพอใจรับบริการด้าน
สุขภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเพศต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการรับบริการแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 สถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ แตกต่างกัน (p > 0.05) 
 รายได้ของบุคคลต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความพึ งพอใจของผู้ ม ารั บบริ การ  ด้ านสุ ขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
(p>0.05) 
 ศาสนาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้
มารับบริการด้านสุขภาพที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้ าน เหมือ งหั วทะ เล  อ า เภอเมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ไม่ แตกต่างกัน (p > 0.05) 
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 สิทธิการรักษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้ าน เหมือ งหั วทะ เล  อ า เภอเมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ไม่ แตกต่างกัน (p 0.05) 
 อายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 อาชีพแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้
มารับบริการด้านสุขภาพที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้ าน เหมือ งหั วทะ เล  อ า เภอเมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  
 7.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพ และผลการศึกษาเพื่อ เปรียบเทียบ
ปัจจัยด้ านบุคคลของผู้ มารับบริการด้านสุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถน าเสนอผล
การศึกษามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 7.2.1 เพศ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้าน
สุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่าง
กัน (p>0.05) เนื่องจากผู้ที่มารับบริการที่สถานบริการ
สุขภาพไม่ว่าจะ เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิงมีความพึง
พอใจต่อการบริการในสถานบริการอยู่ในระดับมาก เช่น 
ด้าน คุณภาพของการใช้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้
เวลาในการรอรับบริการไม่นานเกินไป และ เช่ือมั่นต่อการ
บริการของเจ้าหน้าท่ี การบริการที่เท่าเทียมกัน หรือ สิทธิ
ในการรักษา ท าให้การ บริการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารมณ์ อินทร เจียว และวนิดา ปริยาศักดิ์ (2541) ได้
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้มารับบริการการตรวจ การ
รักษาที่แผนก ผู้ในโรงพยาบาลบางรัก พบว่า เพศไม่มี
ความแตกต่างของความพึงพอใจ 
 7.2.2 อาย ุ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้าน
สุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) เนื่องจาก
สถานพยาบาลมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆที่
ให้บริการอย่างทั่วถึง และให้บริการที่เท่าเทียมกัน โดยไม่

แบ่งแยกอายุ ไม่ว่าจะเป็นคนชรา เด็ก หรือ ผู้พิการการ
บริการมีความสะดวก รวดเร็ว โดยค านึงถึงระยะเวลาใน 
การรอรับบริการไม่นานเกินไปเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
อัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนน้อม และเอาใจใส่ผู้มา รับบริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญพร จันทร์หนู และอาจ
ยุทธ เนตินากุล (2552) ได้ศึกษา ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อสปาเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 7.2.3 สถานภาพการสมรส  ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีระดับ
ความพึ ง  พอใจของผู้ ม ารั บบริ กา รด้ านสุ ขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน ( 
0.05) ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของธัญพร จันทร์หนู และอาจ
ยุทธ เนตินากุล (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
บริการเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อสปาเพื่อ สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 7.2.4 ระดับการศึกษา  ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความพึง
พอใจ ของผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p = 0.05) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารมณ์ อินทรเจียว และวนิดา 
ปริยาศักดิ์ (2541) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการการตรวจการรักษาที่ แผนก ผู้ในโรงพยาบาลบาง
รัก พบว่า เพศ และระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างของ
ความพึงพอใจ  
 7.2.5 อาชีพ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการ
ด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจาก
ผู้มารับบริการที่มีอาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริการของสถานบริการสุขภาพท่ีเจ้าหน้าท่ีให้บริการที่เท่า
เทียมกัน สุภาพ อ่อนน้อม และเอาใจใส่ผู้มารับบริการ 
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย ของ
อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรณ์ (2554) การวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม หลักสังคหวัตถุ 
4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัด



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 76 ~ 

นครสวรรค์ พบว่า บุคคลที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 7.2.6 รายได้ของบุคคลต่อเดือน  ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของบุคคลต่อเดือนต่างกันมี
ระดับความ พึงพอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p > 
0.05) เนื่องจากสถานบริการมีเจ้าหน้าที่ ให้บริการสุภาพ 
อ่อนน้อม และให้บริการที่เท่าเทียมกัน เอาใจใส่ผู้มารับ
บริการ ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และผู้มารับบริการ
สามารถน าค าแนะน าที่ได้รับจากการบริการน าไปใช้ได้ท า
ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการ หรือ สิ่งที่ผู้มา
รับบริการคาดหวังไว้ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ช าซียะ    
มูซอ และเซาซัน หะยีอาชา (2555) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า รายได้แตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจใน ระบบบริการแพทย์ระดับต้นที่
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) 
 7.2.7 ศาสนา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีศาสนาต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ 
บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจากการบริการของสถาน
บริการให้บริการเท่าเทียม กันไม่แบ่งแยกศาสนาเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งต่อการให้บริการท าให้ผู้มารับบริการเกิด
ความพึง พอใจต่อการบริการของสถานบริการสุขภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพชร สุวรรณชาติ พ.ศ. 
2552 - 2553 ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบ
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 
2552 - 2553 ในเขต เทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึง 
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงการ
พื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 7.2.8 สิทธิการรักษา  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสิทธิการรักษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจากผู้มา
รับบริการมีสิทธิการรักษา ที่ แตกต่างกันท าให้ผู้มารับ
บริการมีความรู้สึกต่อการบริการที่แตกต่างกันไป อาจเกิด
จากการที่ผู้มารับ บริการไม่สามารถใช้ค าแนะน าที่ได้รับ

จากการบริการน าไปใช้ ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความ ต้องการของผู้มารับบริการได้ อาจเกิดจากผู้บริการ
ไม่มีเวลาในการดูแลตัวเอง ระยะเวลาในการรับ บริการ 
หรื อ  ประสบการณ์ที่ ไ ด้ รั บจากการบริ การมี การ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย ของ แวรอ
ฮานิง สาเล็ง, รอหานี เอียดหวัง และการีมะห์ ตาเฮร์ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่องความพึง พอใจต่อการเลือกใช้สถาน
บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะลุ
โบะของ ประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้
มารับบริการที่มีสิทธิการรักษาต่างกันมีระดับความพึง 
พอใจต่อการเลือกใช้สถานบริการสุขภาพที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตะลุโบะ ในระบบ บริการฉุกเฉิน
แตกต่างกัน ระบบการดูแลการรักษาตัวเองแตกต่างกัน 
 7.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 
ส่วน คือ  
 7.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้ 
 1) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
การศึกษากับด้านความสะดวกที่ได้รับจากการ บริการ 
และด้านอัธยาศัยของการให้บริการที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อย ดังนั้นควรให้ ความส าคัญกับผู้ที่มารับบริการ 
เพื่อได้รับการบริการที่สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
2) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อ
การให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ผู้ ได้รับบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ
ต าบลบ้ าน เหมือ งหั วทะ เล  อ า เภอเมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ทุกคนควรรักษาระดับการ ให้บริการต่อ
ผู้มารับบริการให้ดีต่อไป  
 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น ด้านความสะดวกที่  ได้รับจากการบริการ ด้าน
อัธยาศัยของการให้บริการ และด้านความคิดเห็นเป็นต้น 
2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน
สุขภาพเพิ่มเติมในด้านการ ประสานงานของการบริการ 
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