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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอการบริการของศูนย
สุขภาพชุมชน ภายใตนโยบาย 30 บาท ในเขตอํ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เปนการวิจัยแบบสํ ารวจ
(Survey Research) เชงิพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาในชวงเวลาเดียว (Cross - sectional
Study) สุมตวัอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) และแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ประชากรที่ศึกษา คือผูรับ
บรกิารทีม่ีบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) และมารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน ในเขต
อํ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ยกเวนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง) จํ านวน 392 ราย  ระหวางวันที่ 26
กมุภาพันธ 2546 – 11 มีนาคม 2546 เครื่องมือที่ใชสํ าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สราง
ขึน้ ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 3 ทาน และตรวจสอบความเที่ยงไดคา
Alpha = 0.9399 วเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายคุณ
ลักษณะที่สํ าคัญของขอมูล และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช Unpaired t–test และ
One–way ANOVA เพือ่ทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม

ผลการวิจัยโดยรวมพบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.9 มีอายุ 20 - 40 ป
รอยละ 52.3 (เฉลี่ย 38.95 ป) สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 76.3 ระดับการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1-4 รอยละ 32.1 และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 44.1 จากการศึกษาระดับ
ความพงึพอใจของผูรับบริการพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตออัธยาศัยและการเอาใจใสของเจา
หนาที่สูงสุด (คาเฉลี่ย = 4.25) และ มคีวามพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการตํ่ าสุด (คาเฉลี่ย = 4.10)
โดยสรุป ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอการบริการของศูนยสุขภาพชุมชน มีคาเฉลี่ย 4.18 เมื่อ
วเิคราะหหาความสมัพนัธระหวางตัวแปรที่ศึกษา พบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายได ไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ   (P > 0.05)
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The objective of this research was to study about consumer satisfaction with

services of Primary Care Unit (PCU) under the 30 Baht Policy in Muang District,

Phatthalung Province. It was descriptive, survey research, consisting of a cross-

sectional study. This research utilized the probability sampling; stratified random

sampling and systematic random sampling. The subjects included 392 consumers who

acquire the golden card, who came to use services at a PCU in Muang District,

Phatthalung Province. (Excluding Muang Municipality) The data was collected from 26

February, 2003 – 11 March, 2003. The instrument used in this study was a constructed

and pre-tested questionnaires. Data was analyzed by applying descriptive statistics, to

describe the data, and inferential statistics, (unpaired t–test and one–way ANOVA) to

examine the relationship between dependent and independent variable.

The overall results show that the majority of consumers were female (70.9%).

They were primarily 20 - 40 years old (52.3%), X = 38.95. The majority of them were

married (76.3%), and had primary education 1-4 (32.1%). They were employed in the

agriculture (44.1%). Consumer satisfaction is very high in courtesy by health officers

group (X = 4.25) and low in out–of pocket cost group (X = 4.10). In summary,

consumer satisfaction with services of PCU had X = 4.18. There was no statistically (P

> 0.05) significant relationship between gender, age, education, occupation and income

with consumer satisfaction level.
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