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Abstract
Purpose:To evaluate client satisfaction in the primary care unit 
and to study the factors that could correlate and predict client 
satisfaction in a primary care unit in Nakhonsawan Province. 
Design: Cross-sectional explanatory research. 
Methods:The sample contained 200 clients who were older than 
15 years and who utilized the health care services of primary care 
units. The data were collected by Questionnaire.  Statistical analyses 
used were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise 
multiple regression. 
Mainfindings:Regrinding satisfaction, it was found that client 
satisfaction was at a high level (77.0%). Regarding attitude toward 
health care, it was found that majority of clients’ health care attitude 
was at a high level (72.5 %). Perception of services in the primary 
care units was at a high level (95.5%), Perception of responsibility 
of nurses in the primary care units was also at a high level (91.0 %), 
Health care attitude, perception of the services in the primary care 
units, perception of responsibility of nurses in primary care units 
were positively correlated to the satisfaction of health care service 
in the primary care units with a statistical significance (p < .01). 
Education level was negatively correlated to the satisfaction with a 
statistical significance (p < .05). It was found that the perception of 
the responsibility of nurses in primary care units and health care 
attitude were statistically significant and predicted the clients 
satisfaction and power of prediction at 19.5 percent 
Conclusion and recommendations: The results of this study 
suggest that the improvement should be applied to the 
development of increased standardization of nursing services as 
follows:   cooperation in decisions regarding the selection of 
treatment, instructions regarding diagnostic results and the 
progression of the disease and longitudinal service as home health 
care service. Furthermore, primary health care units should 
monitors service quality and supplies to obtain the greatest benefit 
in terms of establishing a service system for communicating 
information to patients by use of a cable sound system for 
providing healthcare news. 
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพือ่ประเมินระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ และศึกษา
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนจงัหวดั
นครสวรรค ์ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิอรรถธบิายภาคตดัขวาง  
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชนอายตุัง้แต ่
15 ปขีึน้ไปในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของศนูยส์ขุภาพชมุชน จงัหวดันครสวรรค ์
จำนวน 200 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้
ความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 
ของเพยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
ผลการวจิยั: พบวา่ผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน มคีวามพงึพอใจในบรกิารอยู่
ในระดบัมากรอ้ยละ 77.0 มทีศันคตติอ่การบรกิารอยู่ในระดบัดรีอ้ยละ 72.5 
การรบัรูก้ารใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชนอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 95.5 การรบั
รู้บทบาทหน้าที่พยาบาลในศูนย์สุขภาพชุมชนระดับด ี ร้อยละ 91.0 พบว่า 
ทัศนคติต่อการบริการ การรับรู้ชนิดของการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน   
การรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีพ่ยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร (p<.01) และระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิี ่ (p<.05) พบวา่ การรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลในศนูยส์ขุภาพ
ชมุชน และทศันคตติอ่การบรกิารสามารถรว่มทำนายระดบัความพงึพอใจของ  
ผู้ใชบ้รกิารไดร้อ้ยละ 19.5 %   
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลศนูยส์ขุภาพชมุชนควรพฒันามาตรฐานใน  
การปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ เรือ่งการมสีว่นรว่มในการเลอืกแนวทางในการรกัษา 
การใหข้อ้มลูขา่วสารในเรือ่งการใหบ้รกิาร การแจง้ผลการรกัษาในการดำเนนิ
ของโรคและความรูท้างสขุภาพแกผู่้ใชบ้รกิาร และผูบ้รหิารศนูยส์ขุภาพชมุชน
ควรบรหิารจดัการในดา้นคณุภาพการบรกิาร การจดัสรรทรพัยากร เชน่ วสัดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง  
จัดระบบบริการข้อมูลการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสุขภาพ  
อยา่งมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ 
 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ ศูนย์สุขภาพชุมชน การรับรู ้ ทัศนคติต่อบริการ
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