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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
สขุภาพ 
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ความสำคัญของปัญหา
 นบัตัง้แตม่กีารปฏริปูระบบสขุภาพตัง้แต ่ พ.ศ. 2543 
ถงึปจัจบุนั ซึง่เนน้การบรกิารเชงิรกุมากกวา่เชงิรบั เนน้ให้
บริการในระดับปฐมภูมิให้ทั่วถึงในชุมชนทั่วประเทศ เช่น 
การจดัตัง้ศนูยส์ขุภาพชมุชนที่ใหบ้รกิารโดยบคุลากรวชิาชพี
ทางสขุภาพ เนน้บรกิารใกลบ้า้นใกล้ใจ เปน็ตน้ การประเมนิ
คณุภาพบรกิาร จงึเปน็กลไกสำคญัของการประเมนิผลการ
บรกิารเพือ่การปรบัปรงุการบรกิาร1 จากเปา้หมายของการ
บรกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชน และการบรกิารของบคุลากร
โดยเฉพาะพยาบาลนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2543 - 2547 เปน็ตน้มา  
ดงักลา่ว ไดม้กีารประเมนิผลการใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพ
ชมุชน ซึง่มุง่เนน้ทีผ่ลลพัธ ์คอื ความพงึพอใจเปน็ระยะ เชน่ 
จากการศกึษาการใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชนในจงัหวดั
สระบุร ี พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการใน
ระดบัมากรอ้ยละ 71 และศนูยส์ขุภาพชมุชนจงัหวดันนทบรุ ี
พบวา่ผู้ใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารในระดบัปาน
กลางถงึนอ้ยรอ้ยละ 55 ซึง่จากการศกึษาดงักลา่วพบวา่มี
ปญัหาในการบรกิารโดยสรปุ  3 ขอ้คอื ขอ้แรกคอืประชาชน
ยงัไมเ่ขา้ใจระบบการใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชน ขอ้ที่
สองคอืไมพ่งึพอใจในการใหบ้รกิาร ของผู้ใหบ้รกิารทีย่งัไม่
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน2 ซึง่อาจจะมสีาเหตุ
หลายประการเชน่การควบคมุและปฏริปูระบบบรหิารจดัการ   
การบรหิารทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัใหเ้กดิประโยชนม์าก
ทีส่ดุ3 ปจัจยัในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพและการบรกิารใน
เชงิรกุทีย่งัไมค่รอบคลมุประชาชน4และขอ้ทีส่ามคอื การให้
บรกิารของผู้ใหบ้รกิารสขุภาพในศนูยส์ขุภาพชมุชนนัน้ยงัให้
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการรักษา
ของผู้ใชบ้รกิารในระดบัตำ่5 จะเหน็ไดว้า่ ความพงึพอใจของ
ผู้ใชบ้รกิารเปน็ตวัชีว้ดัดา้นหนึง่ทีส่ำคญัของคณุภาพของการ
บรกิาร จงึอาจกลา่วไดว้า่การประเมนิระดบัความพงึพอใจใน
การบรกิารของผู้ใหบ้รกิาร โดยผู้ใชบ้รกิาร เปน็อกีวธิกีารหนึง่
ทีส่ามารถนำไปประเมนิเพือ่พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ6  
 อเดยแ์ละแอนเดอรซ์นั7 กลา่ววา่ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความ
พงึพอใจม ี 4 ปจัจยัคอื 1. นโยบายสาธารณสขุ 2. ลกัษณะ
ของผู้ใชบ้รกิาร ประกอบดว้ย ปจัจยัยอ่ย 3 ประการคอืปจัจยั
นำ ปจัจยัสนบัสนนุ และปจัจยัความตอ้งการดา้นสขุภาพซึง่
ปจัจยันำ ไดแ้ก ่ อาย ุ เพศ เชือ้ชาต ิ ศาสนา การศกึษา คา่
นยิมเกีย่วกบัสขุภาพและการเจบ็ปว่ย ปจัจยัสนบัสนนุ ไดแ้ก ่
รายไดค้รอบครวั แหลง่บรกิารทีม่อียู่ในชมุชน และปจัจยั

ความต้องการด้านสุขภาพได้แก ่ การรับรู้ด้านสุขภาพ   
การประเมินการเจ็บป่วย 3. ลักษณะระบบการให้บริการ
สาธารณสุข ประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากร ได้แก ่
ปริมาณการกระจายการจัดองค์กรสาธารณสุขตามความ
ตอ้งการ ไดแ้ก ่ ระบบใหบ้รกิาร ลกัษณะการทำงานของเจา้
หนา้ที ่ 4. การใชบ้รกิารทางสขุภาพ ประกอบไปดว้ย ชนดิ
ของสถานบรกิาร ทีต่ัง้ของสถานบรกิาร วตัถปุระสงคข์อง
การใช้บริการ ช่วงเวลาของการใช้บริการ โดยอเดย์และ  
แอนเดอรซ์นั ยงัมแีนวคดิในการประเมนิความพงึพอใจผู้ใช้
บรกิารได ้ 6 ดา้น ดงันี ้ 1. ความพงึพอใจตอ่ความสะดวก   
2. ความพงึพอใจตอ่ความเสมอภาค 3. ความพงึพอใจตอ่
อัธยาศัยของเจ้าหน้าที ่ 4. ความพึงพอใจต่อการได้รับคำ
แนะนำ 5. ความพงึพอใจตอ่คา่บรกิาร 6. ความพงึพอใจตอ่
คณุภาพบรกิาร ซึง่ความพงึพอใจทัง้ 6 ดา้นดงักลา่วเปน็เพยีง
การประเมินปัจจัยนโยบายสาธารณสุข ลักษณะของผู้ใช้
บรกิาร ลกัษณะระบบการใหบ้รกิารและการใชบ้รกิารทาง
สขุภาพ โดยการประเมนิดงักลา่วเปน็การประเมนิในภาพรวม
ยงัไมค่รอบคลมุถงึบทบาทของพยาบาลในการใหบ้รกิารทาง
สุขภาพที่ชัดเจนและไม่สามารถประเมินการมีส่วนร่วมใน
การตดัสนิใจในการรกัษาพยาบาล ซึง่เปน็แนวคดิทีส่ำคญัใน
การใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชนได ้   
 กองการพยาบาล8 ไดก้ำหนดแนวทางในการประเมนิ
การบรกิารในภาพรวมของพยาบาลที่ใหบ้รกิารแกผู่้ใชบ้รกิาร
ในชุมชนโดยยึดหลักการประเมินผลลัพธ์ของการบริการ   
ซึง่สามารถสะทอ้นคณุภาพของการพยาบาลไดอ้ยา่งดีโดยมี
การกำหนดตวัชีว้ดัผลลพัธข์องการพยาบาลจำนวน 11 ตวั  
ชีว้ดั ซึง่มหีนึง่ตวัชีว้ดัทีเ่ปน็แนวทางในการวดัความพงึพอใจ
ของผู้ใชบ้รกิารในชมุชน โดยประเมนิจากความคดิเหน็ของ  
ผู้ใชบ้รกิารตอ่บรกิารการพยาบาลที่ไดร้บัทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก ่ 
การพยาบาลที่ไดร้บัในภาพรวม การไดร้บัขอ้มลูและความรู ้
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือของพยาบาล ความช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวก การไดร้บัโอกาสและการมสีว่นรว่มใน
การตดัสนิใจในการรกัษาพยาบาลและการไดร้บัการเคารพ
สทิธขิองผู้ใชบ้รกิาร  
 จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ให้บริการทาง
สขุภาพภายใตก้ารสรา้งหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้โดยเนน้
การสร้างเสริมสุขภาพพร้อมจังหวัดอื่นๆตามนโยบายของ
รฐับาลและกระทรวงสาธารณสขุที ่ ปจัจบุนัมศีนูยส์ขุภาพ
ชุมชนทั้งสิ้น 15 เครือข่าย หรือ 71 ศูนย์สุขภาพชุมชน    
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จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานการให้บริการ
ทางสขุภาพ ทำใหเ้กดิปญัหาของการบรกิารภายใตร้ะบบการ
ใหบ้รกิารใหมน่ี ้ สมใจ รตันศรทีอง4 ได ้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งการบรกิารสขุภาพ การมสีว่นรว่มในการบรกิารกบั
ความพงึพอใจในการบรกิารพยาบาล ตามการรบัรูข้องผูร้บั
บรกิารในหนว่ยบรกิารปฐมภมูใินจงัหวดันครสวรรค ์ พบวา่  
ผู้ใชบ้รกิารพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลางถงึตำ่ รอ้ยละ 65  
จากสาเหตหุลายประการ โดยเฉพาะพยาบาลใหเ้วลาในการ
ใหค้ำแนะนำ คำปรกึษาผู้ใชบ้รกิารนอ้ยเกนิไป และเกดิการ
ร้องเรียนจากการบริการที่ไม่เสมอภาคในด้านค่าใช้จ่าย4    
ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเฉพาะในกลุ่มของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุของศนูยส์ขุภาพชมุชนในเขตเทศบาล
เมอืงนครสวรรคเ์ทา่นัน้ โดยเนน้การประเมนิความพงึพอใจใน
การมสีว่นรว่มในการบรกิารและการรบัรูก้ารบรกิารในศูนย์
สขุภาพชมุชน นอกจากนีจ้ากประสบการณข์องผูว้จิยัที่ไดน้ำ
นกัศกึษาขึน้ ฝกึปฏบิตังิานในศนูยส์ขุภาพชมุชนพบวา่ ผู้ใช้
บรกิารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทีล่า่ชา้ของพยาบาล 
ไมม่เีวลาใหค้ำปรกึษาและคำแนะนำทางสขุภาพแกป่ระชาชน 
รวมทัง้ผู้ใชบ้รกิารไมท่ราบบทบาทในการบรกิารทางสขุภาพ
ทีแ่ทจ้รงิของพยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชน และยงัขาดการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านคุณภาพการ
บรกิาร และดา้นการมสีว่นรว่มของผู้ใชบ้รกิารในการตดัสนิ
ใจในการรกัษาจากผู้ใหบ้รกิารทัง้แพทยแ์ละพยาบาลอยา่ง
เปน็รปูธรรมทีช่ดัเจน ซึง่เปน็แนวทางหลกัของการใหบ้รกิาร
ของศนูยส์ขุภาพชมุชน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้
บรกิารและปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจในการบรกิาร
ของผู้ ใช้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชนทั้งในเขตเมืองและ
ชนบทของจังหวัดนครสวรรค ์ ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
โดยใช้แนวคิดการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
ของอเดยแ์ละแอนเดอรซ์นั7 แตเ่นือ่งจากปจัจยัดา้นนโยบาย
สาธารณสุขและลักษณะระบบการบริการสาธารณสุข   
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นบทบาทในการดำเนินการของผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้วิจัยเป็นเพียงพยาบาลระดับปฏิบัติจึงยากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายสาธารณสขุและลกัษณะระบบการให้
บรกิาร จงึประเมนิความพงึพอใจตอ่การใชบ้รกิารเพยีง 2 
ปจัจยัคอื 1. ลกัษณะของผู้ใชบ้รกิารคอื 1.1) ปจัจยันำ ไดแ้ก ่
อาย ุ เพศ เชื้อชาต ิ ศาสนา การศึกษา ค่านิยมเกี่ยวกับ
สขุภาพและการเจบ็ปว่ย 1.2) ปจัจยัสนบัสนนุ ไดแ้ก ่รายได้

ครอบครวั แหลง่บรกิารทีม่อียู่ในชมุชน และ 1.3) ปจัจยั
ความตอ้งการดา้นสขุภาพไดแ้ก ่ การรบัรูด้า้นสขุภาพ การ
ประเมินการเจ็บป่วยและ 2 การใช้บริการทางสุขภาพ
ประกอบไปดว้ย 2.1) ชนดิของสถานบรกิาร 2.2) ทีต่ัง้ของ
สถานบรกิาร 2.3) วตัถปุระสงคข์องการใชบ้รกิาร 2.4) ชว่ง
เวลาของการใชบ้รกิารและเพือ่ประเมนิใหค้รอบคลมุบทบาท
ของการให้บริการของพยาบาล ผู้วิจัยจึงนำแนวทางการ
ประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารของกองการพยาบาล4 

มาดัดแปลงในการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บริการต่อการให้บริการของพยาบาลให้มีการประเมินที่มี
ความชดัเจนมากยิง่ขึน้และสอดคลอ้งกบัการบรกิารของศนูย์
สขุภาพชมุชนมากทีส่ดุได ้  
 
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
 1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ในศนูยส์ขุภาพชมุชนจงัหวดันครสวรรค ์ 
 2. ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใชบ้รกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนจงัหวดันครสวรรค ์ 

สมมติฐานของการวิจัย
 ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ใช้บริการ และด้านการใช้
บรกิารทางสขุภาพ สามารถทำนายระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใชบ้รกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนจงัหวดันครสวรรค์ได ้
 ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา 1. ปจัจยัดา้นลกัษณะของ  
ผู้ใชบ้รกิาร ไดแ้ก ่ ปจัจยันำ คอื อาย ุ เพศ ระดบัการศกึษา 
ทศันคตติอ่การบรกิาร ปจัจยัสนบัสนนุ ไดแ้ก ่ รายไดค้รอบครวั 
การรบัรูก้ารใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชน การรบัรูบ้ทบาท
หนา้ทีข่องพยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชน  2. ปจัจยัความ
ต้องการด้านสุขภาพ คือ ภาวะสุขภาพ ปัจจัยด้านการใช้
บรกิารสขุภาพ คอื ระยะเวลาในการเดนิทางมาใชบ้รกิาร   

วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื ผู้ใชบ้รกิารศนูย์
สขุภาพชมุชนจงัหวดันครสวรรคซ์ึง่อยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 3 
เขต ตามตำแหนง่พืน้ทีซ่ึง่ม ี15 เครอืขา่ย ไดแ้ก ่1. เขตดา้น
ตะวนัออกจำนวน 4 เครอืขา่ย 2. เขตดา้นศนูยก์ลางจำนวน 
5 เครือข่าย  3. เขตด้านตะวันตกจำนวน 6 เครือข่าย 
ทั้งหมดรวม 42 ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวนประชากร
ทัง้หมด 7,512,149 คน 
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 การคำนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ทำการสุม่แบบหลาย
ขัน้ตอน ไดแ้กค่ำนวณขนาดกลุม่เครอืขา่ย รอ้ยละ 20 ใน
แตล่ะเขตจาก 15 เครอืขา่ย ไดจ้ำนวน 3 เครอืขา่ย9,10 และ
จับสลากสุ่มเครือข่ายตามลักษณะเขตพื้นที่ของจังหวัด
นครสวรรค ์ แล้วทำการสุ่มศูนย์สุขภาพชุมชนแบบง่าย    
โดยการจบัสลากแบบไม่ใสค่นืจำนวน 3 ศนูยส์ขุภาพชมุชน 
ตามเครือข่ายที่ทำการสุ่มไว้เครือข่ายละ 1 ศูนย์สุขภาพ
ชมุชน รวม 3 ศนูยส์ขุภาพชมุชน จากนัน้คำนวณขนาดของ
กลุม่ตวัอยา่งโดยการใชอ้ำนาจการทดสอบ (Power Analysis) 
จากตารางสุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวเิคราะหพ์หสุมการถดถอย 
(Multiple regression) ของ Cohen J,11 ซึง่ในการศกึษา
ครัง้นีม้ตีวัแปรทีศ่กึษาทัง้สิน้ 12 ตวัแปร ไดข้นาดของกลุม่
ตวัอยา่ง 153 คน ไดเ้พิม่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งอกีรอ้ยละ 
30 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น 199 คน จึงใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
จำนวน 200 คน ทำการคำนวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งผู้ใช้
บรกิารแตล่ะศนูยส์ขุภาพชมุชน แบบบงัเอญิ จงึสุม่ตวัอยา่ง
จาก 3 ศนูยส์ขุภาพชมุชนคอื 67 คน 72 คนและ 61 คน 
โดยใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามคุณสมบัต ิ ดังนี ้  
1. ผูท้ีม่อีาย ุ 15 ปขีึน้ไป 2. เปน็ประชาชนในเขตพืน้ทีร่บั  
ผดิชอบของศนูยส์ขุภาพชมุชนนัน้ 3. มารบับรกิารตัง้แต ่ 2 
ครัง้ขึน้ไป 4. สามารถอา่นและเขยีนภาษาไทยไดด้ ี5. ยนิยอม
ทีจ่ะเขา้รว่มวจิยัครัง้นี ้
 เครือ่งมอืการวจิยั คอื แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 
ส่วน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง ความเหมาะสม  
ของเนือ้หาและการใชภ้าษาจาก ผูเ้ชีย่วชาญจำนวน 3 ทา่น 
นำมาปรบัปรงุแก้ไข แลว้ทดลองใชก้บัผู้ใชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะ  
ใกลเ้คยีงกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 คน และคำนวณหาคา่
ความเชื่อมั่นภายในของแบบสอบถามโดยสัมประสิทธิ ์ 
แอลฟา่ของครอนบาค ในสว่นทศันคตติอ่บรกิาร สว่นการ  
รบัรูก้ารบรกิารและสว่นความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารศนูย์
สุขภาพชุมชน ลักษณะแบบสอบถามและค่าความเชื่อมั่น 
ดงันี ้
 สว่นที ่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล จำนวน 14 ขอ้ ซึง่เปน็
คำถามปลายเปดิและเลอืกตอบ ดา้นปจัจยันำ ไดแ้ก ่ อาย ุ
ระดบัการศกึษาเปน็จำนวนปทีีศ่กึษา  ปจัจยัสนบัสนนุ ไดแ้ก ่
รายได้ครอบครัวโดยรวม ปัจจัยด้านความต้องการ ได้แก ่
ภาวะสขุภาพ ชนดิของโรคทีม่ารบัการรกัษา ปจัจยัการใช้
บรกิารสขุภาพ ไดแ้ก ่ระยะเวลาในการเดนิทางมารบับรกิาร 
วตัถปุระสงคก์ารใชบ้รกิาร ชว่งเวลาที่ใชบ้รกิาร  

 สว่นที ่ 2 ทศันคตติอ่บรกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนซึง่  
ผูว้จิยัไดด้ดัแปลงมาจากแบบสอบถามทศันคตติอ่บรกิารของ
ของศนิกานต ์ ศรีมณี2 ซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ  
ลักษณะคำถามให้ตอบตามความคิดเห็น คือ เห็นด้วย  
ไมแ่น่ใจ  ไมเ่หน็ดว้ย (คา่คะแนน 3 2 1 ตามลำดบั) เกณฑ์
การแบง่ระดบัทศันคตแิบบองิเกณฑ ์ เปน็ 3 ระดบั12 คอื ด ี
ปานกลาง ไมด่ ี โดยมสีตูรในการคำนวณ คอื คะแนนสงูสดุ
ลบคะแนนต่ำสุด หารด้วยจำนวนระดับ (3 ระดับ) 
แบบสอบถามมคีา่ความเชือ่มัน่ .84 
 ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามการรับรู้การบริการในศูนย์
สุขภาพชุมชนของผู้ ใช้บริการที่สร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม จำนวน 23 ขอ้  มคีา่ความเชือ่มัน่ .72 เปน็ขอ้
คำถามใหต้อบตามความคดิเหน็ คอื ใช ่ไมแ่น่ใจ ไม่ใช ่(คา่
คะแนน 3 2 1 ตามลำดบั) ในเรือ่งการรบัรูช้นดิของการ  
ใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชนจำนวน 9 ขอ้ คะแนนเตม็ 
27 คะแนนและการรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลในศนูย์
สขุภาพชมุชนจำนวน 14 ขอ้ คะแนนเตม็ 42 
 เกณฑ์การแบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 ระดับ13 คือ   
การรับรู ้ ดี/มาก ปานกลาง ไม่ดี/น้อย โดยมีสูตรในการ
คำนวณ คอื คะแนนสงูสดุลบคะแนนตำ่สดุ หารดว้ยจำนวน
ระดบั (3 ระดบั) 
 สว่นที ่ 4 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร
ศูนย์สุขภาพชุมชนโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน 1. คุณภาพการ
บริการ 2. การได้รับข้อมูลและความรู ้ 3. การช่วยเหลือ  
ในการอำนวยความสะดวก 4. บทบาทของพยาบาลในการให้
บรกิารทางสขุภาพ 5. คา่ใชจ้า่ยในการรกัษา 6. การมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจในการรกัษาพยาบาล  ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษา
ทบทวนวรรณกรรมและรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
แนวข้อคำถามของกองการพยาบาล8 มาสร้างข้อคำถาม
จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามค่าความเชื่อมั่น .89   
ลกัษณะคำถามเปน็การใหต้อบตามความรูส้กึพงึพอใจมาก
ทีส่ดุ ถงึ พงึพอใจนอ้ยทีส่ดุ  คา่คะแนน 5 4 3 2 1 คะแนน
เตม็ 200 คะแนน    
 แบง่ระดบัความพงึพอใจเปน็ 3 ระดบั คำนวณโดย 
คะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุด หารด้วยจำนวนระดับ (3 
ระดบั) พงึพอใจมาก ปานกลาง นอ้ย    
 ส่วนที ่ 5 ข้อเสนอแนะต่อการบริการในการบริการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครสวรรค ์ ซึ่งประกอบไปด้วย  
ข้อเสนอแนะในด้านการมาใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน   
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ดา้นการบรกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนและดา้นบคุลากรที่ให้
บรกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนจงัหวดันครสวรรค ์
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวิจัยผ่านการอนุมัติการทำวิจัยจากคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์ของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (No. MU2006-116) จัดทำเอกสาร
ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารศกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็ไป
ตามความสมคัรใจของกลุม่ตวัอยา่ง ขอ้มลูที่ไดม้าจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งจะเปน็ความลบั การนำ
เสนอผลการวจิยัจะนำเสนอเปน็ภาพรวม จะไมม่ผีลกระทบ
ใดๆตอ่กลุม่ตวัอยา่งทัง้ดา้นการไดร้บับรกิารจากสถานบรกิาร
และสว่นตวั กลุม่ตวัอยา่งสามารถขอถอนตวัไดท้กุเมือ่ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านขั้นตอนขอ
อนญุาตในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามระเบยีบราชการ ผูว้จิยั
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและดำเนินการเก็บข้อมูล
ระหวา่งวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ถงึวนัที ่19 กนัยายน 
พ.ศ. 2549 โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่างจากแฟ้มประวัติผู้ใช้
บรกิารตามเกณฑท์ีม่าใชบ้รกิารในวนันัน้ๆ พรอ้มทัง้ใหก้ลุม่
ตัวอย่างลงชื่อยินยอมในการเก็บข้อมูลครั้งนี ้ โดยให้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างรอรับยาใน  
วนันัน้ 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ 
โดยแจกแจงความถี ่ คำนวณคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน คา่ตำ่สดุและคา่สงูสดุ วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยย่อยทั้ง 4 ด้าน กับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครสวรรค ์ โดยการ
วเิคราะหส์หสมัพนัธข์องเพยีรสนัและหาอำนาจการทำนาย
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร โดยใชก้าร
วเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) ใชค้า่ระดบันยัสำคญัทางสถติทิี ่.05 
 
ผลการวิจัยสรุปดังนี้
 1) ปัจจัยนำ พบว่าผู้ ใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน
จงัหวดันครสวรรค ์อายรุะหวา่ง 15-81 ป ีอายเุฉลีย่ 39.54 
±12.18 ป ี เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.0 ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ร้อยละ 56.5 และยังมีกลุ่มที่ ไม่ ได้รับ  
การศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีรอ้ยละ 2.5 
 ผู้ใชบ้รกิารมทีศันคตติอ่การบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบั
ด ี ร้อยละ 72.5 คะแนนเฉลี่ย 25.92 ±2.46 คะแนน  
ผู้ใชบ้รกิารมทีศันคตติอ่พยาบาลผู้ใหบ้รกิารระดบัด ี รอ้ยละ 
95.0 มทีศันคตติอ่คณุภาพบรกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชนระดบั
ปานกลาง รอ้ยละ 55.0  ระดบัด ีรอ้ยละ 40.5 (ตารางที ่1)  

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน จำแนกตามระดบัทศันคตติอ่การบรกิารรายดา้นและโดยรวม 

ระดบัทศันคตติอ่การบรกิาร (คะแนน) 
 รวม  
 รายดา้น 
  พยาบาลผู้ใหบ้รกิาร X = 16.71   SD = 1.26  Range 6-18 
  ด ี (15-18) 
  ปานกลาง (11-14) 
  ไมด่ ี(6-10) 
  คณุภาพการบรกิาร X = 9.23 SD = 1.63 Range 4-12 
  ด ี  (10-12) 
  ปานกลาง (7-9) 
  ไมด่ ี (4 –6) 
 โดยรวม X = 25.92 SD = 2.46  Range 10-30 
  ด ี (24- 30) 
  ปานกลาง (17-23) 
  ไมด่ ี(10-16) 
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 2) ปจัจยัสนบัสนนุ พบวา่ผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน มรีายไดค้รอบครวัเฉลีย่ 15,440.25 บาท รายไดค้รอบครวั  
ตำ่สดุ 400 บาท สงูสดุ 65,000 บาท มคีะแนนการรบัรูก้ารใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชนคะแนนเฉลีย่  38.97 ±1.54   
ในระดบัมาก รอ้ยละ 95.5 และมกีารรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีพ่ยาบาลในระดบัมาก รอ้ยละ 91.0  (ดงัตารางที ่2 )    

 3) ปัจจัยด้านความต้องการด้านสุขภาพ พบว่าผู้ใช้
บริการศูนย์สุขภาพรับรู้ภาวะสุขภาพตนเองว่า เจ็บป่วย
นานๆ ครัง้ รอ้ยละ 61.5 แขง็แรงรอ้ยละ 20 มเีพยีงรอ้ยละ 
18.5 ทีร่บัรูว้า่เจบ็ปว่ยบอ่ยครัง้ ผู้ใชบ้รกิารเจบ็ปว่ยตอ้งการ
มารบัการรกัษาดว้ยโรคเกีย่วกบัระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
ระบบทางเดนิหายใจ และผู้ใชบ้รกิารสว่นหนึง่มารบับรกิาร
สง่เสรมิสขุภาพ เชน่ การวางแผนครอบครวั การกระตุน้
พฒันาการในเดก็ เปน็ตน้ 
 4) ปัจจัยด้านการใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการศูนย์
สขุภาพเกอืบครึง่หนึง่เดนิทางมาศนูยส์ขุภาพชมุชนภายใน
ระยะเวลา 20 นาท ี ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ย 15.50 นาท ี   
โดยรถจกัรยาน/จกัรยานยนต ์รอ้ยละ 92 การเดนิทางมารบั
บรกิารทีศ่นูยส์ขุภาพเพราะสะดวก รอ้ยละ 80 ที่ไมส่ะดวก
เนือ่งจากไกลและเดนิทางลำบากและไปโรงพยาบาลรฐับาล 
เพราะใกลก้วา่  
 5) ระดับความพึงพอใจในการบริการ พบว่าผู้ ใช้
บรกิารศนูยส์ขุภาพชมุชนม ีความพงึพอใจโดยรวม ในระดบั
มาก รอ้ยละ 77.0 คะแนนเฉลีย่ 163.34±22.24 (ตารางที ่3) 
 6) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผู้ใช้
บรกิารในศนูยส์ขุภาพชมุชน พบวา่ ปจัจยัดา้นลกัษณะของ  

ผู้ ใช้บริการ ปัจจัยนำคือ ทัศนคติต่อการบริการ ปัจจัย
สนบัสนนุคอื การรบัรูก้ารใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชน 
และการรับรู้บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้
บรกิารอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p< .01) สว่นปจัจยันำคอื
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบ กับความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้รกิารอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.05) และดา้น
การใชบ้รกิารทางสขุภาพ ปจัจยัดา้นความตอ้งการ ภาวะ
สขุภาพและระยะเวลาในการเดนิทางมาใชบ้รกิาร มคีวาม
สัมพันธ ์ กับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการอย่างไม่มีนัย
สำคญัทางสถติ ิ(p >.05)   
 สว่นอำนาจการทำนายความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร
ในศนูยส์ขุภาพชมุชน พบวา่ปจัจยันำ ไดแ้ก ่ทศันคตติอ่การ
บรกิาร และปจัจยัสนบัสนนุ คอืการรบัรูบ้ทบาท หนา้ทีข่อง
พยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชน โดยตวัแปรการรบัรูบ้ทบาท
ของพยาบาลสามารถอธบิายความแปรปรวนของระดบัความ
พึงพอใจได ้ ร้อยละ 16.7 และทัศนคติต่อการบริการ 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของระดบัความพงึพอใจได้
รอ้ยละ 2.9 ซึง่ทัง้ 2 ตวัแปรสามารถรว่มทำนายระดบัความ
พงึพอใจได ้รอ้ยละ 19.5  (ตารางที ่4) 

ตารางที ่2 จำนวนและรอ้ยละ ของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชนจำแนกตามระดบัการรบัรูก้าร ใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพ 
   ชมุชน 

ระดบัการรบัรูก้ารบรกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชน (คะแนน) 
รวม 
ระดบัการรบัรูบ้การใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชน 
X = 22.75 SD = 1.54 Range 14-24 
การรบัรูม้าก (22-24) 
การรบัรูป้านกลาง (16-21) 
การรบัรูน้อ้ย (9-15) 
ระดบัการรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีพ่ยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชน (คะแนน) 
X = 38.97 SD = 1.54  Range 24-42 
การรบัรูม้าก (34-42) 
การรบัรูป้านกลาง (23-33) 
การรบัรูน้อ้ย (14-22) 
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ตารางที ่3 จำนวนและรอ้ยละ ของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชนจำแนกตามระดบัความพงึพอใจในการบรกิารของศนูย ์  
   บรกิารสขุภาพโดยรวมและในรายดา้น 

ระดบัความพงึพอใจในการบรกิาร(คะแนน) 
รวม 
โดยรวม X = 163.34  SD = 22.24  Range 40-200 
    พงึพอใจมาก (147- 200) 
    พงึพอใจปานกลาง  (93 - 146)    
    พงึพอใจนอ้ย  (40 -  92)    
1. ดา้นคณุภาพการบรกิาร X = 44.91 SD = 6.37  Range 11-55 
    พงึพอใจมาก ( 41-55) 
    พงึพอใจปานกลาง (25-44) 
    พงึพอใจนอ้ย (11-24) 
2. ดา้นการไดร้บัขอ้มลูและการใหค้วามรู ้X = 24  SD = 3.37 Range 6-30 
   พงึพอใจมาก (23-30) 
   พงึพอใจปานกลาง (15-22) 
   พงึพอใจนอ้ย (6-14) 
3. ดา้นชว่ยเหลอือำนวยความสะดวก  X = 12.64  SD = 2.13  Range 3-15 
  พงึพอใจมาก  (12-15) 
  พงึพอใจปานกลาง (8-11) 
  พงึพอใจนอ้ย (3-7) 
4. ดา้นบทบาทของพยาบาลในการใหบ้รกิารทางสขุภาพ X = 53.57  SD = 1.46  Range 13-65 
  พงึพอใจมาก (48-65) 
  พงึพอใจปานกลาง (31-47) 
  พงึพอใจนอ้ย (13-30) 
5. ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา X = 8.22  SD = 1.46  Range 4 -10 
  พงึพอใจมาก (8-10) 
  พงึพอใจปานกลาง (5-7) 
  พงึพอใจนอ้ย (2-4) 
6. ดา้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในการรกัษาพยาบาล X = 19.93 SD = 3.32 Range 10-25 
   พงึพอใจมาก (19-25) 
   พงึพอใจปานกลาง (12-18) 
   พงึพอใจนอ้ย (5-11) 
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ตารางที ่4 คา่สถติวิเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ระหวา่งตวัแปรอสิระกบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารในศนูยส์ขุภาพ 
   ชมุชนจงัหวดันครสวรรค ์

ตวัแปร 
 
การรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องพยาบาล 
ทศันคตติอ่การบรกิาร 

R2 

 
0.167 
0.195 

R2 

Change 
0.167 
0.029 

b 
 

2.127 
1.627 

Beta 
 

0.344 
0.181 

SE 
 

0.344 
0.181 

t 
 

4.936 
2.597 

 

 คา่คงที ่ = 37.564, R2 = 0.195, SEE = 18.768,  
F(2,189)=22.943, p < .01 ซึง่ สามารถนำมาเขยีนสมการการ
ทำนายไดด้งันี ้
 ความพงึพอใจ = 37.564 + 2.127 (การรบัรูบ้ทบาท
หนา้ทีข่องพยาบาล) + 1.627 (ทศันคตติอ่การบรกิาร) 
 
การอภิปรายผล
 ทัศนคติต่อการบริการ การรับรู้การบริการในศูนย์
สุขภาพชุมชนและการรับรู้บทบาทหน้าที่ของพยาบาลใน
ศนูยส์ขุภาพชมุชนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจ
ของผู้ใชบ้รกิารอยา่งมนียัสำคญั (P <. 01) อาจเปน็เพราะ
การรบัรูข้องผู้ใชบ้รกิารนัน้ สง่เสรมิใหเ้กดิความคาดหวงั ได้
รบัการตอบสนองความตอ้งการทางสขุภาพเปน็องคป์ระกอบ
ทีส่ำคญัทีท่ำใหผู้้ใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ12 พบวา่ทศันคติ
ต่อบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจการ
บริการของผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติ ิ(p<.01) ซึง่สนบัสนนุกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กลา่วได้
วา่หากผู้ใชบ้รกิารมทีศันคตติอ่การบรกิารทีด่หีรอืในระดบัสงู
จะมคีวามพงึพอใจสงูขึน้ดว้ย อาจเปน็เพราะการบรกิารที่ได้
รับนั้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและชื่นชม
ความสามารถของพยาบาล ความออ่นโยนและความจรงิใจ
ในการให้บริการ  รวมทั้งสัมพันธภาพที่ด ี ให้บริการตาม
ความตอ้งการ จงึทำใหผู้้ใชบ้รกิารไวว้างใจพยาบาล กอ่ให้
เกดิทศันคต ิ ความเชือ่ ทีด่แีละศรทัธาตอ่ผู้ใหบ้รกิาร ซึง่จะ
เห็นได้ว่าทัศนคติต่อการบริการ ด้านพยาบาลผู้ให้บริการ
และคณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัดถีงึรอ้ยละ 95.5 และ 
40.5 ตามลำดบั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศนกิานต ์ ศรี
มณี2 ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการศูนย์สุขภาพ
ชมุชน จงัหวดัสระบรุ ี โดยพบวา่ผู้ใชบ้รกิารมทีศันคตทิีด่ตีอ่
การบรกิารที่ไดร้บัการบรกิารทีด่จีากเจา้หนา้ที ่ จะมคีวามพงึ
พอใจสูงในการบริการนั้นๆ2  ระดับการศึกษามีความ

สัมพันธ์ในทางลบ กับความพึงพอใจการบริการของผู้ใช้
บรกิารศูนยส์ขุภาพชมุชนจังหวดันครสวรรค ์ (p<.05) ซึง่
กลา่วไดว้า่ผู้ใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาทีส่งูจะพงึพอใจใน
การบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนต่ำกว่าผู้ใช้บริการที่มีการ
ศกึษาตำ่กวา่ แมจ้ะไดร้บัการบรกิารพยาบาลจากมาตรฐาน
เดยีวกนั แต่ไมส่ามารถรว่มทำนายความพงึพอใจการบรกิาร
ในศนูยส์ขุภาพชมุชนได ้ อาจเนือ่งจากผู้ใชบ้รกิารทีม่รีะดบั
การศกึษาสงูจะอาจคาดหวงัการไดร้บับรกิารมากเปน็พเิศษ
กว่าบุคคลอื่นโดยทั่วไปได ้ จึงทำให้ความพึงพอใจในการ
บรกิารนอ้ยลง สอดคลอ้งกบั กลุม่พฒันาระบบบรกิารทัว่ไป
กระทรวงสาธารณสุข14 ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้รับ
การประเมนิผา่นตามเกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ 
จำนวน 439 คน พบวา่การศกึษาสงูสดุตา่งกนั มคีวามพงึ
พอใจ ด้านความสะดวก ด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านคุณภาพ
บรกิาร ดา้นการประสานงาน ดา้นขอ้มลูที่ไดร้บั และดา้นคา่
ใช้จ่าย ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p<.05) โดย
ประชาชนทีม่กีารศกึษาระดบัตำ่กวา่หรอืเทา่กบัประถมศกึษามี
ความพงึพอใจทกุดา้นสงูสดุ ลำดบัตอ่มาคอื มธัยม ศกึษา
หรือเทียบเท่า ขึ้นไปจนถึงระดับอนุปริญญาขึ้นไป14 ด้วย
เหตผุลตามจรรยาบรรณของพยาบาลทีก่ลา่วไวว้า่พยาบาล
ยดึหลกัความยตุธิรรมและความเสมอภาคในสงัคมมนษุยท์ี่
ให้บริการจะให้บริการแก่ประชาชนเท่าเทียมกันทุกคน  
ไมเ่ลอืกเพศ อาย ุการศกึษาทีจ่ะใหบ้รกิาร รวมทัง้อาย ุเพศ 
ซึง่พยาบาลตอ้งใหก้ารบรกิารทีเ่ทา่เทยีมกนั15 จงึทำใหผ้ล
การวิเคราะห์ว่าอาย ุ เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการบรกิารของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชนนี ้ ราย
ไดค้รอบครวัไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการบรกิาร
ของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน เนือ่งจากผู้ใชบ้รกิารใช้
สทิธบิตัรหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้เปน็สว่นใหญแ่ละการ
เดนิทางมารบับรกิารนัน้ใกลเ้คยีงกบัทีพ่กัของผู้ใชบ้รกิารใน
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ระยะไมเ่กนิ 30 นาท ีและผู้ใชบ้รกิารยนิยอมทีจ่ะจา่ยเงนิคา่
รกัษาพยาบาล ซึง่คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลนัน้เฉลีย่
เพยีง 30-50 บาท/ครัง้ผู้ใชบ้รกิารสว่นใหญม่สีทิธบิตัรหลกั
ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ และสทิธบิตัรอืน่ๆ เชน่ ราชการ 
หรือประกันสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของศนิกานต ์  
ศรมีณ2ี ทีพ่บวา่รายไดข้องผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพชมุชนไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร    
 ระยะเวลาในการเดินทางมารับบริการไม่มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจการบริการของผู้ใช้บริการศูนย์
สขุภาพชมุชนเนือ่งจากสถานบรกิารหรอืศนูยส์ขุภาพชมุชน
นั้นตั้งอยู่ไม่ไกลห่างจากบ้านผู้ใช้บริการและสามารถเดิน
ทางมารบับรกิารไดอ้ยา่งสะดวกซึง่เปน็ไปตามการใหบ้รกิาร
ในดา้นสขุภาพของรฐัแกป่ระชาชน ซึง่การวจิยัครัง้นีพ้บวา่
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยประมาณ 20 นาทีซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ  
แหง่ชาต1ิ6 

 ผลการศกึษาพบวา่ผู้ใชบ้รกิารมกีารรบัรูบ้ทบาทหนา้ที่
ของพยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชนในระดบัด ีรวมทัง้ทศันคติ
ตอ่การบรกิารอยู่ในระดบัดเีปน็ผลให ้ การรบัรูบ้ทบาทหนา้ที่
ของพยาบาลในศนูยส์ขุภาพชมุชนสามารถอธบิายความแปร
ปรวนของระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารศนูยส์ขุภาพ
ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้สูงที่สุดคือร้อยละ 16.7 และ
ทศันคตติอ่การบรกิาร สามารถอธบิายความแปรปรวนของ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนได้
รอ้ยละ 2.9 แตเ่มือ่นำตวัแปรทัง้ 2 ตวัแปรเขา้รว่มกนัใน
การทำนาย พบวา่สามารถอธบิายความแปรปรว่นของระดบั
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารไดร้อ้ยละ 19.5 อาจกลา่วไดว้า่
เมือ่ระดบัการรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลในศนูยส์ขุภาพ
ชุมชนและระดับทัศนคติต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น จะ
สามารถทำนายได้ว่าระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของผู้ใชบ้รกิารจะเพิม่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ผลพบวา่ยงัมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางถงึ
นอ้ยอยูส่ว่นหนึง่ พยาบาลทกุระดบัและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ควรพฒันาตนเองดา้นความรูท้างวชิาการใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
พฒันาบคุลกิภาพ มทีกัษะและเทคนคิในการใหบ้รกิารทีถ่กู
ต้อง รวดเร็ว แม่นยำ รวมทั้งคิดค้นวิธีการให้การดูแล
สขุภาพ ทำงานในเชงิรกุ เปดิโอกาสใหผู้้ใชบ้รกิารมสีว่นรว่ม

ในการเลอืกแนวทางในการรกัษา กระตุน้ใหผู้้ใชบ้รกิารสรา้ง
ศกัยภาพในการดแูลตนเอง ในขณะทีพ่ยาบาลจะเปน็ผูช้ว่ย
เหลอืและอำนวยความสะดวก 
 2. การรบัรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลและทศันคตติอ่
การบรกิารสามารถทำนายความพงึพอใจในการบรกิารได ้จงึ
ควรพฒันาระบบการประชาสมัพนัธ ์ การใหค้วามรู ้ ขอ้มลู 
ข่าวสารแก่ผู้ ใช้บริการให้บริการเชิงรุก ใช้ทักษะในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ ์ บทบาทหน้าที่ขอบเขตความรับผิด
ชอบ และการใหบ้รกิารของศนูยส์ขุภาพชมุชน โดยใชว้ธิกีาร
ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ ใช้บริการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
บรกิารและแหลง่บรกิาร    
 3. ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารโดยเนน้เฉพาะ
โรคกรณ ี เพือ่ใหบ้รกิารไดเ้หมาะสมตามความตอ้งการบรกิาร
สขุภาพของผูป้ว่ยทัง้ภาวะฉกุเฉนิ ปว่ยเรือ้รงั ไมเ่รือ้รงั หรอื
มาเพือ่รบับรกิารสง่เสรมิสขุภาพ 
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