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ชื่อเร่ือง  : “ ภาพลกัษณ์ใหมก่บัความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบลโคกสวา่ง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี ” 

ผู้วจัิย : นางสาวน า้ฝน    มกุดากลุ และคณะ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่ง 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา :  

จากสถิติของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่ง 4 เดือน  
ย้อนหลงั พบวา่มีผู้มารับบริการเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งอาจเน่ืองจากกระแสความตื่นตวัในการดแูลสขุภาพ 
และมี บริการทางการแพทย์เพ่ิมมากขึน้ มีการประชาสมัพนัธ์การให้บริการท่ีชดัเจน ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ใหม่ของโรงพยาบาล สง่เสริม
สขุภาพต าบล โคกสวา่ง และข้อมลูจากผู้ป่วยเป็นข้อมลูท่ีส าคญัเพราะเป็นข้อมลูท่ีจะสะท้อนให้เห็น
ปัญหาในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี และความพึงพอ ใจของผู้รับบริการ ท่ีมีตอ่โรงพยาบาล สง่เสริม
สขุภาพต าบลโคกสวา่ง 
 

วัตถุประสงค์ : 
1.ศกึษาความพึงพอใจของผู้รับริการท่ีมีตอ่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคก

สวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี 
2.ศกึษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีตอ่โรงพยาบาลสขุภาพต าบล

โคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี จ าแนกตามลกัษณะสว่นบคุคลเช่น เพศ อาย ุสถานภาพ 
สมรส ระดบัการศกึษา รายได้ 
  
 วธีิด าเนินงานวจิัย  :  
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างอย่างมีวตัถปุระสงค์จ าเพาะ 
(Purpose Random Sampling) โดยใช้ เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ท่ีมารับบริการท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นีค้ือ  เป็นผู้ป่วยท่ีมารับบริการในวนัท่ี 21กรกฎาคม  - 20 สิงหาคม ท่ีมารับบริการตรวจ
รักษาโรค โดยได้รับบริการครบทัง้ 3 หน่วยท่ี คือ ห้องบตัรซกัประวตัิ ห้องตรวจโรค และห้องจ่ายยา โดย
เป็นผู้ป่วยท่ีมีอาการไมรุ่นแรง และยินดีตอบแบบสอบถาม มีอาย ุ15 ปีขึน้ไป สามารถอา่นออก เขียน
ได้ และมารับบริการในช่วงเวลา 8.00 น.-16.00 น. ในวนัราชการ  และค านวณขนาดตวัอย่าง  โดยใช้
สตูรของ Taro Yamane 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเร่ือง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กบัภาพลกัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง  
จงัหวดัอบุลราชธานี  ท่ีปรับปรุง มาจากนางสาวศิริลกัษณ์ มากมณี ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่สว่นท่ี 1 
ข้อมลูทัว่ไป คือ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้  ลกัษณะของการเจ็บป่วย  และ
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สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่ง 
อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ ด้านสภาพทัว่ไปของโรงพยาบาล  ด้าน
ห้องบตัร  และด้านห้องตรวจโรค 

- การวเิคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบด้วย  
- สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ศกึษาลกัษณะการกระจายของ

ข้อมลูได้แก่ ท่ีอยู่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ สิทธิการรักษา ด้วยคา่ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

- สถิติเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Statistics) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึง
พอใจตอ่บริการท่ีได้รับ จ าแนกตามเพศ โดยใช้คา่ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ ( Percentage) 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตาม 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ สิทธิการรักษา โดยใช้คา่ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ 
(Percentage)  
 

ผลการศึกษา และอภปิรายผล  : 
- ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  กลุม่ตวัอย่างเป็นชายและหญิงในสดัสว่น 1: 2 

กลุม่อายท่ีุมีมากท่ีสดุอยู่ในกลุม่อาย ุ40-49 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.1 และกลุม่อายท่ีุมีน้อยท่ีสดุคือ 15-19 
ปี คิดเป็นร้อยละ 4.8 กลุม่จ าแนกตามสถานภาพพบวา่สถานภาพสมรสเป็นกลุม่ตวัอย่างมากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 79.8  และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีน้อยท่ีสดุคือสถานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 0.7  ด้านการศกึษา 
พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากท่ีสดุมีการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาคิดเป็นร้อยละ 69.1  และกลุม่
ตวัอย่างท่ีมีน้อยท่ีสดุ คือไมไ่ด้ศกึษา อยู่ในระดบัคิดเป็นร้อยละ 0.7 ด้านรายได้ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีมาก
ท่ีสดุมีรายได้ต ่ากวา่ 5, 000 บาทคิดเป็นร้อยละ 63.4 และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีน้อยท่ีสดุมีรายได้ สงูกวา่ 
20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.2 ด้านสิทธิการรักษา กลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากท่ีสดุคือใช้สิทธิประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 85.0 และกลุม่ตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสดุคือกลุม่ผู้ใช้สิทธิผู้พิการ ,สิทธิอาสาสมคัร
สาธารณสขุ คิดเป็นร้อยละ 0.2  

- ความพงึพอใจของผู้มารับบริการ  ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาล สง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่ง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั อบุลราชธานี  พบวา่ ภาพรวมของ
ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาแตล่ะองค์ประกอบ
พบวา่ ความพึงพอใจบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่งพบวา่อยู่ในระดบั
มาก ตามรายละเอียดดงันี ้สถานท่ีตัง้ ของ โรงพยาบาล สง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสวา่ง  ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ49.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.9  ความสะอาดของอาคารสถานท่ีให้บริการโดยรวม ความพึง
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พอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.9 อาคารสถานท่ีโดยรวมจดัไว้อย่างเหมาะสม ความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 45.0  การจดัสถานท่ีโดยรวมจดัเป็นระเบียบ  ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 47.3 ป้ายขอความบอกจดุบริการ  มีความชดัเจน   ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 49.1 การจดัสื่อประชาสมัพนัธ์/คูม่ือ เอกสารให้ความรู้  ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44.5 ความเป็นธรรมของขัน้ตอน ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อย
ละ 48.6 ความสภุาพ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการผู้รับ บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ตาม
รายละเอียดดงันี ้กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี  ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 46.6 
ความเหมาะสมในการแตง่กาย   ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.5  ความเอาใจใส ่
กระตือลือร้น  ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 38.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ  
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 39.5  ความซ่ือสตัว์สจุริตในการปฏิบตัิหน้าท่ี   ความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.4 ด้านคณุภาพห้องตรวจโรค  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ตามรายละเอียดดงันี ้ได้รับบริการตรวจอย่างเหมาะสม  ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 45.9  การให้บริการตรวจโรคมีความสะดวกรวดเร็ว  ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 39.1  ความสะอาดของห้องตรวจโรค  ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.4 

   ด้านสถานภาพพบวา่ มีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จะเห็นวา่สถานภาพโสด มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาคือ ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสดุ    คิดเป็น
ร้อยละ 36.84 สถานภาพสมรส , สถานภาพหม้าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 
100 สถานภาพหย่า และสถานภาพแยกกนัอยู่  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 52.63 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจระดบัปานกลาง ,ระดบัมากท่ีสดุ ตามล าดบั   คิดเป็นร้อยละ 26.31,21.05  
ด้านการศกึษาพบวา่ มีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดงันีก้ลุม่ อนปุริญญามีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ่ 52.63 กลุม่ประถมศกึษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ่ 100 กลุม่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ่ 21.05  ด้านรายได้
พบวา่  กลุม่ผู้มีรายได้ 5,001-10,000 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 94.74  กลุม่
รายได้ 15,000-20,000 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 78.95  

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจิัย :  

1. เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. เพ่ือน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปเสนอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล โคก

สวา่ง น าไปปรับปรุงและ พฒันาการบริการ ให้สอดคล้องกบัความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ได้มาก
ท่ีสดุ 


