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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเร่ืองนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม ( Mixed Methodology) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ     
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเข้าถึงบริการ ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการทางสุขภาพในจังหวัดนครปฐม  เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่น=.9542 และแบบสัมภาษณ์ระดับลึก ( In-depth Interview)  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 400 คนได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 400  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  และ
สัมภาษณ์ระดับลึก จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมานใช้สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และทดสอบรายคู่ด้วย วิธีเชฟเฟ่  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =3.51,S.D.=1.003) หรือร้อยละ = 87.75 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคุณภาพบริการทาง

สุขภาพ  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคุณภาพบริการทางสุขภาพ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.55,S.D.=.987) หรือร้อยละ 88.75 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ( X =3.60,S.D.=.986) หรือร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ  ด้านคุณภาพของการ

ให้บริการ และด้านบุคลากรที่ให้บริการ ( X =3.56,S.D.=.990) และ( X =3.54,S.D.=1.008) หรือร้อยละ

89.00 และ ร้อยละ 88.50 ตามล าดับ ส่วนด้านที่ต่ าที่สุด คือด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  

( X =3.50,S.D.=.970)หรือร้อยละ 87.50   ความเชื่อมมั่น/ความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคุณภาพ

บริการทางสุขภาพ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X =3.51,S.D.=.975)หรือร้อยละ 87.75 และความ

คาดหวังที่มีต่อคุณภาพการให้บริการทางสุขภาพในเครือข่ายประกันสุขภาพ( CUPs) ของจังหวัดนครปฐม  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.72,S.D.=.959) หรือร้อยละ 93.00   
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Abstract 

   

                       Based on the two mixed research methodologies of quantitative and qualitative 
methods, this research was aimed to evaluate people satisfaction, reliance and expectation 
toward the health services in Nakorn Pathom Province during the year 2009. The structural 
questionnaire with its reliability value = 0.9586 was utilized to ask the four hundred 
respondents (rate of return = 96.0%). Furthermore the in-depth interviewing technique was 
significantly interviewed with the twenty key informants. Respectively the descriptive statistic 
technique (frequency, percentage, mean, standard deviation and the inferential statistic 
technique (t-test, one-way ANOVA, Scheffe method) were quantitatively used to analyze the 
collected data. For the qualitative analysis the data was also analyzed with the content 
analysis technique too. 

    From the results it was presented to that the respondents accounted to 87.75% of 
them thought that they could access to all of the services at much level ( X =3.51, S.D= 
1.003). 88.75% had their satisfaction toward the quality of total services at much level ( X =3.55, 
S.D=0.987). To consider into each of its items, the convenient environments and services were 
firstly selected by them (90% of them selected this and it had X =3.60, S.D=0.986). The lower 
items were the quality of services (89.0%, X = 3.56, S.D= .990) and the servers (88.5%, 
X =3.54, S.D. =1.008). The lowest choice was the processes and steps of service deliveries 
(87.5%, X =3.51, S.D=.975).  The quality of health service under CUPs in Nakorn Pathom 
province was expected at much level(93.0%, X =3.72, S.D. = .959).  


