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                  ไกรศร แสนสิงห: ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ 
                  สตรีจังหวัดรอยเอ็ด ประเทศไทย (FACTORS EFFECTING ON WOMEN  
                  SATISFACTION OF CERVICAL CANCER SCREENING IN ROIET PROVINCE, 
                  THAILAND) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: อ.ดร.เขมิกา  ยามะรัต, 98 หนา. 

                   วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีอายุระหวาง 30-60 ป อําเภอเมืองสรวง และอําเภอโพนทราย จังหวัด
รอยเอ็ด การศึกษานี้เปนการวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive Study ) โดยใชการสุมตัวอยางแบบโควตา 
(Quota Sampling ) จํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2553      
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย (คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และใชสถิติ  
Chi Square การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 30-40 ป และ 51-60 ป เปนสวนใหญ รอยละ 
35.2 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 78.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 67.0 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 76.0 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอป รอยละ 64.5 มีอายุเมื่อสมรสครั้งแรกอยู
ระหวาง 20-29 ปรอยละ  49.75 มีประวัติการตรวจมะเร็งปากมดลูกสม่ําเสมอ รอยละ 56.5 เคยไปตรวจ
และหยุด  รอยละ 33 ไมเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกรอยละ 10.5 การศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมศึกษามีระดับ
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการปฏิบัติ และระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการและสิ่งแวดลอมใน
ระดับปานกลาง  รอยละ 47.75, 49.25, 59.00 และ 59.25 ตามลําดับ และยังพบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ระหวางปจจัยดานดานลักษณะประชากรกับความพึงพอใจในการตรวจมะเร็ง        
ปากมดลูกไดแกสถานภาพสมรส อาชีพ รายได อายุแรกสมรส จํานวนบุตร สวนปจจัยดานอายุและระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปจจัยดานความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการปฏิบัติ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
                    ผลการศึกษาครั้งนี้ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวางแผนการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ในอนาคตควรปรับปรุงรูปแบบบริการใหสอดคลองกับวิถีชุมชนและ
เนนการสรางความรวมมือกับองคกรชุมชนในการรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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               The study aims to examine the factors affecting the level of satisfaction with 

cervical cancer screening on women between the ages of 30 and 60 in Mueang Suang 

and Phon Sai District, RoiEt Province. The research is a descriptive study and uses 

quota samplings of 400 cases.  Data was collected between March 1st and 15th , 2010.  

Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and   

Chi Square are applied in data analysis.  The study result shows that 35.2 % of the 

total samples, which constitute the majority, are between 30-40 and 51-60 years of 

age; while 78.7 % of the total samples are married, 67.0 % have primary education, 

76 %work in the agricultural sector, 64.5 %  earn less  than 5,000 baht of  income

 per year, 49.75 % were between 20-29 years of age when they first married, 56.5 % 

have regular cervical cancer screening history, 33 % used to receive screening service 

but have stopped, and 10.5 % have never had cervical cancer screening. The study 

shows moderate levels of knowledge, attitude, Practices behavioural and experiences, 

and satisfaction with the service provision and environment among the samples at 

47.7 %, 49.3 %, 59.0 % and 59.2 % respectively. A significant association is found 

between the satisfaction with cervical cancer screening and the demographic 

characteristics, marital status, occupation, income, age of first marriage, and number 

of children. Age and level of education factors show no association to the satisfaction 

with cervical cancer screening; while knowledge, attitude, and behavioral practices 

show statistically significant relation to the satisfaction with cervical cancer screening.

  This study had provided useful recommendation for operational planning, 

prevention and control cervical cancer. In the future, service model should be 

improved consistent with the community life and emphasizes on creating partnerships 

with community organizations in campaigns cervical cancer screening.           
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