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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้
ตดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการ
เก็บขอ้มูลจากผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการเพื่อดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง ซ่ึงอาจจะเป็นตวั
ของผูป่้วยเองเป็นผูต้ดัสินใจ หรือหากในกรณีท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั ไม่สามารถส่ือสารได ้อ านาจในการ
ตดัสินใจจะเป็นของผูดู้แลหรือผูมี้สิทธ์ิโดยชอบธรรม จ านวนทั้ งส้ิน 200 คน โดยการท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)  เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self – Administered Questionnaire) ประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไป
และพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกสถาน
บริการ และขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ย ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA) และการวเิคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or Multiple comparison)  
 จากการศึกษา พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่มีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 
70 คะแนน) มีสถานะเป็นผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า มีอาชีพรับจา้งอิสระ มีรายไดต่้อเดือน 10,001 
– 20,000 บาท และมีสถานท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัเชียงใหม่ จากพฤติกรรมการใชบ้ริการ ผูป่้วย หรือผูมี้
อ  านาจ ใชสิ้ทธิในการรักษาโดยบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ไดรั้บขอ้มูลของสถานบริการจากญาติ พี่ 
นอ้ง/เพื่อน ไม่เคยเขา้รับบริการ ณ สถานบริการอ่ืน ตอ้งการการดูแลผูป่้วยจากสถานบริการในรูปแบบ
ไปเช้า-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลา ช่วงระยะเวลาในการเขา้ใช้บริการของผูป่้วยน้อยกว่า 1 เดือน และ    



 
 

 

จ 
 

น าผูป่้วยเขา้รับบริการในสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเน่ืองจากมีแพทยเ์ฉพาะทาง ส าหรับ
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทุกปัจจยัในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน
หรือบุคลากรทางการแพทย์ ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้น
หลกัฐานทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา  
 จากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ และดา้นกระบวนการแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับผูมี้อ านาจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

    
 The object of this research was to study marketing mix factors affecting decision makers 
towards selecting nursing homes for chronic stroke patients in Chiang Mai District.  The data was 
collected from 200 authorized persons in making decision—in some cases the patients themselves 
or if the patients are not conscious, their caretaker or an authorized person.  The samples was 
randomly selected.  The tool to collect the data was a self-administered questionnaire, which 
included general personal information, questionnaire respondents’ behaviors, factors affecting 
decision making, and the respondents’ suggestions and opinions.  The data was analysed using 
frequency, percentage, mean, One Way ANOVA, and multiple comparison. 
 From the study it was found that most patients were dependent to their caretaker at the 
scores of 50-70.  Most questionnaire respondents were caretakers/authorized persons, 31-40 years 
old, married, with Bachelor’s degree or equivalent. They were freelance employees, with salary of 
10,001-20,000 baht per month.  They lived in Chiang Mai.  For their behaviors towards the service, 
the patients or authorised persons   used health insurance.  Most obtained information about nursing 
homes for chronic stroke patients from relatives, siblings, and friends.  They had never used the 
service at other nursing homes.  They wanted day care occasionally.  The period of service use was 
less than 1 month.  They brought the patients to a nursing home for chronic stroke patients because 
there were medical specialist. From the study of marketing mix, it was found that the questionnaire 
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respondents ranked the overall factors at the high level, in the following order: personnel/medical 
staff, type of product/service, place, physical appearance, process, marketing promotion and price. 
 From the study of the relationship between free factors and marketing mix, the study 
results showed that patients with different level of dependency showed different opinions towards 
type of product/service and process at the statistically significance level of 0.05.  Authorised 
persons with different income had different opinions towards type of product/service, price, 
marketing promotion, physical appearance, and process at the statistically significance level of 0.05.  
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ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการขอ

ขอ้มูล การเขา้รับบริการ และการน าผูป่้วยเขา้รับบริการ ณ สถานบริการ
อ่ืน 

 
 

21 
ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ

การดูแลผูป่้วยท่ีตอ้งการ 
 

22 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วง

ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้ริการของผูป่้วย 
 

22 

 



 

ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีน า

ผูป่้วยเขา้รับบริการในสถานบริการ 
 

23 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน และร้อยละความสัมพนัธ์ของระดบัความสามารถกบั

ประเภทของการดูแลผูป่้วย 
 

24 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน และร้อยละความสัมพนัธ์ของระดบัความสามารถกบัช่วง

ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้ริการของผูป่้วย 
 

25 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

27 
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 
 

28 
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
 

29 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

30 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์
 

31 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
 

32 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการ 
 

33 
ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ีย การแปลผล และล าดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์
อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
34 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยดา้นคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถ 

 
35 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานบริการ จ าแนกตามระดบั
คะแนนความสามารถเป็นรายคู่ 

 
36 



 

ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัยอ่ยมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง จ าแนกตามระดบัคะแนน
ความสามารถเป็นรายคู่ 

 
37 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสถานะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
38 

ตารางท่ี 31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ จ าแนก
ตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
39 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
40 

ตารางท่ี 33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทาง
การแพทย ์จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
41 

ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
42 

ตารางท่ี 35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตาม
สถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
43 

ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีการใหค้  าปรึกษาก่อนรักษา ระหวา่งรักษา และ หลงัการรักษา 
จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถเป็นรายคู่ 

 
44 

ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์
หรือบริการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 45 

ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็น
รายคู่ 46 

ตารางท่ี 39 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจรรวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจ
ตามนดัของโรงพยาบาล จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 47 

ตารางท่ี 40 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 48 



 

ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 41 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัยอ่ยมีการแจง้อตัราค่าบริการใหท้ราบอยา่งชดัเจนล่วงหนา้ จ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

 
49 

ตารางท่ี 42 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีการคิดค่าบริการแบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ 
Package) จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

 
49 

ตารางท่ี 43 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีการใหส่้วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 
เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

 
50 

ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวติ หรือสวสัดิการของบริษทัได ้
จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

 
51 

ตารางท่ี 45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ จ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 

 
52 

ตารางท่ี 46 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
53 

ตารางท่ี 47 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือนเป็นรายคู่ 

 
54 

ตารางท่ี 48 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยการบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือนเป็นรายคู่ 

 
55 

ตารางท่ี 49 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทาง
การแพทย ์จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 56 

ตารางท่ี 50 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 57 

 
 



 

ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 51 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัยอ่ยสถานบริการมีความสะอาดและสวยงาม จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือนเป็นรายคู่ 

 
58 

ตารางท่ี 52 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยหอ้งน ้ามีความสะอาดและเพียงพอ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
เป็นรายคู่ 

 
59 

ตารางท่ี 53 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งพกั และหอ้งฝึกกายภาพบ าบดัของ
ผูป่้วย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

 
59 

ตารางท่ี 54 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของ
ญาติ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

 
60 

ตารางท่ี 55 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 

 
61 

ตารางท่ี 56 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัยอ่ยมีการบริการแบบครบวงจร เช่น มีการรับส่งจากบา้น มีการส่ง
ตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการรักษาอยูเ่ดิม จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนเป็นรายคู่ 

 
62 

ตารางท่ี 57 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น 

 
63 

 



 

1 
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 โรคอมัพฤกษ์อมัพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองนั้น เป็นภาวะท่ีมีความผิดปกติของ
ระบบหลอดเลือดสมองเป็นเหตุให้สมองบางส่วนหรือทั้งหมดท างานผิดปกติไป ปัจจุบนัเป็นโรคทาง
ระบบประสาทท่ีพบมากข้ึน และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของทัว่โลก โดยสถานการณ์โรค
หลอดเลือดสมองทัว่โลกนั้น  องคก์ารอมัพาตโลก (World Stroke Organization :WSO) รายงานวา่โรค
หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายเป็นอนัดบั 2 ของประชากรอายุมากกวา่ 60 ปี และเป็นสาเหตุการ
ตายเป็นอนัดับ 5 ของประชากรในช่วงอายุ 15-59 ปี (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2555: ออนไลน์)  เป็นท่ีตระหนกักนัว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอนัดบัตน้ๆ 
ของทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นสาเหตุท่ีส าคญัของความพิการท่ีรุนแรง ขอ้มูลทางสถิติพบว่าในแต่ละปีมี
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ทัว่โลกราว   10 - 15 ลา้นคน ในจ านวนน้ี 5 ลา้นคนเสียชีวิต และ
อีก 5 ลา้นคนกลายเป็นคนพิการอยา่งถาวร ถือไดว้า่โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการสูญเสียปี
สุขภาวะ (Disability adjusted Life years : DALYs) ท่ีส าคญัของประเทศ โดยพบว่าในประเทศไทย
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียอันดับ 3 ในผูช้ายรองจากโรคเอดส์และ
อุบติัเหตุการจราจร และอนัดบั 2 ในผูห้ญิงรองจากโรคเอดส์ เน่ืองมาจากผูป่้วยท่ีรอดชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองนั้นร้อยละ 70 ของผูป่้วยจะมีปัญหาดา้นการพูด การส่ือสาร ในขณะท่ีอีกร้อยละ 30 
ของผูป่้วยจะมีความพิการหลงเหลืออยูไ่ม่มากก็นอ้ย และตอ้งใชชี้วิตอยา่งพิการตลอดช่วงชีวิตท่ีเหลือ 
ซ่ึงความพิการดังกล่าวส่งผลกระทบมิใช่ต่อตวัผูป่้วยเท่านั้นแต่ยงัส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติอีกดว้ย (ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555: ออนไลน์) 
   เน่ืองจากแนวโน้มจ านวนผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  อีกทั้ง
ภาวะโรคท่ีเกิดข้ึนอาจมีอาการแทรกซ้อนท่ีท าให้ตอ้งรักษาต่อเน่ือง และต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด ผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตจะมีระดบัของการพึ่ งพาผูอ่ื้นเพิ่มมากข้ึนนบัตั้งแต่ช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวตัรประจ าวนัไดบ้า้งจนกระทัง่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ลย ญาติ และครอบครัวของผูป่้วย
จึงตอ้งเขา้มารับหนา้ท่ีในการดูแล และประสบกบัภาระในการดูแล ซ่ึงถือเป็นภาระท่ีหนกัมากส าหรับ
ผูท่ี้ไม่เคยได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัมาก่อน และถา้เป็นการให้การดูแลผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ไดย้ิ่งตอ้งใชค้วามพยายามและความอดทนอยา่งสูง อีกทั้งยงัเป็นงานท่ีตอ้งเผชิญกบัความเจ็บป่วยท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจต้องมีการจัดการแก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้า หากผู ้ป่วยมีอาการ
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เปล่ียนแปลงจากการท่ีเป็นภาระท่ีหนกัน้ีมกัก่อให้เกิดปัญหาตามมาเม่ือผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลคือ 
ใครจะเป็นคนรับผดิชอบในการดูแลผูป่้วย ในบางครอบครัวอาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนในการดูแลผูป่้วย 
จากปัญหาดงักล่าว จึงท าให้เกิดความตอ้งการสถานบริการในการดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาต
หลงัจากออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการท ากายภาพบ าบดัฟ้ืนฟูในผูป่้วยท่ีพอจะช่วยเหลือ
ตวัเองไดบ้า้ง หรือประคบัประคองอาการในผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลยเพื่อให้ผูป่้วยมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีตามอตัภาพ (โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2553: 27)  
 ในปัจจุบนัปัญหาท่ีพบในระบบบริการสาธารณสุข คือ ความไม่เป็นธรรมในการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุข อนัเน่ืองมาจากจ านวนเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไม่เพียงพอ ในบางเขตพื้นท่ีไม่มี
การกระจายของบุคลากรสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิขาดคุณภาพ  และไม่เขม้แข็ง ศกัยภาพของ
บุคลากรยงัมีจ ากดัในการจดัการกบัปัญหาสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป และท่ีส าคญัคือการขาดแคลน
บริการท่ีจ าเป็นส าหรับปัญหาสุขภาพใหม่ เช่น บริการระยะกลางและบริการระยะยาวส าหรับผูมี้ภาวะ
ทุพพลภาพหรือพิการ บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายทั้งชัว่คราวและถาวรเกือบทั้งหมดจ ากดัอยูใ่น
โรงพยาบาลใหญ่ ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีภาวะทุพพลภาพ (ส านัก
งานวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย, 2552: ออนไลน์) 
 เชียงใหม่เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยไ์ดข้ยายการลงทุนมา
ในพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก ดว้ยศกัยภาพท่ีเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางเศรษฐกิจพื้นท่ีภาคเหนือ และมี
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอยูม่ากมาย ร่วมกบัมีการโปรโมทในเร่ืองการเป็นจุดศูนยร์วมดา้นการลงทุน
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) รวมถึงเร่ือง
ของตลาดของผูสู้งอายุส่งผลให้ความตอ้งการท่ีพกัในรูปแบบ "เนอร์สซ่ิงโฮม" ก าลงัเป็นท่ีนิยมเป็น
อยา่งมากในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งคนไทยท่ีอยูก่รุงเทพฯ และชาวต่างชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่ประทบัใจในการ
บริการของคนไทยว่าดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนทัว่โลก (สยามธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) ร่วมกบั
การท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีแนวโน้มการเป็นศูนยก์ลางดา้นการรักษาพยาบาลของภาคเหนือตอนบน อีก
ทั้งยงัมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการรักษาพยาบาล เช่น มีภูมิอากาศท่ีดีส าหรับการพกัผอ่น การ
คมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ ซ่ึงเหมาะแก่การพกัรักษาตวัของผูป่้วยส่งผลให้มีผูป่้วยจาก
ท่ีต่างๆ รวมถึงจงัหวดัโดยรอบเขา้มารับการรักษาในจงัหวดัเชียงใหม่มากข้ึน (นิเวศน์ วฒันโภคาสิน, 
2540: 2 )  
 ในปัจจุบันพบว่าสถานบริการดูแลผู ้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นธุรกิจท่ีมีความ
น่าสนใจ จากการส ารวจพบว่าในจงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมมีการเปิดสถานบริการเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับ
จ านวนผูป่้วยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น คลินิกผูป่้วยกลางวนัโรงพยาบาลประสาท
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เชียงใหม่ สถานพยาบาลสวนดอก สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์เชียงใหม่ สถาบนัแมคเคน
เพื่อการฟ้ืนฟูสภาพ  บริษทัเอ็กเซลเลนท์โฮมแคร์ บา้นมีสุขเนอร์สซ่ิงโฮม ประกายพรรณเนอร์สซ่ิง
โฮม พีดีเนอร์สซ่ิงโฮม    รัชรินทร์เฮลท์แคร์เซอวิช และ Neurosurgery And Elderly care center เป็น
ตน้ (Eldercarethailand, 2556: ออนไลน์) 
 ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา ส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มีความสนใจสามารถน าขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษาน้ีมาใช้เป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานบริการดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในการเลือกรับบริการต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการ
ผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ 
               2. เป็นขอ้มูลใหส้ถานบริการ และผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดบริการของสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต
เร้ือรังไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร (Service Marketing Mix) หมายถึง  ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัดา้นกระบวนการในการให้บริการ 
และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
  ผู้ตัดสินใจ/ผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง ตวัผูป่้วยเองท่ีไม่มีความผิดปกติ
ทางการส่ือสาร ระดับความรู้สึกตัวปกติ สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้บริการได้เอง และมี
ความสามารถในการช าระค่าบริการได ้หากในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถตดัสินใจไดเ้องอาจเน่ืองมาจาก
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โรคทางระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนหรือไม่สามารถเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกรักษา หรือ ช าระค่าบริการ
ได้ อ านาจในการตดัสินใจจะตกไปเป็นของผูดู้แล  หรือ ผูมี้สิทธ์ิโดยชอบธรรมท่ีมีบทบาทเป็นผู ้
ตดัสินใจได ้
  สถำนบริกำร หมายถึง   เป็นสถานพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาต ให้ไดรั้บการ
ดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพอนามยัทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้บริการการดูแลเอาใจใส่ ช่วยในการประกอบ
กิจกรรมกิจวตัรประจ าวนั รวมถึงการฝึกฝนการท ากายภาพบ าบดัฟ้ืนฟู ให้แก่ผูป่้วยท่ีมีภาวะพร่อง
ความสามารถอนัเน่ืองมาจากโรคเร้ือรังท่ีเป็นอยูใ่หมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีตามอตัภาพ  
  ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพำตเร้ือรัง หมายถึง ผูท่ี้มีพยาธิสภาพทางระบบประสาท เกิด
จากการท่ีสมองขาดเลือดไปเล้ียง เม่ือพน้จากระยะวิกฤตแพทยมี์แผนการรักษาให้ผูป่้วยสามารถออก
จากโรงพยาบาลเพื่อกลบัไปฟ้ืนฟูต่อท่ีบา้นได ้แต่ผูป่้วยยงัคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ ผูป่้วยอาจมี
อาการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือขา้งใดขา้งหน่ึง หรืออาจจะเป็นทั้งแขนและขา มีปัญหาเก่ียวกบัการทรง
ตวั เช่น การนั่ง การยืน หรือการเดินไม่ได้ แมว้่ากล้ามเน้ือยงัคงมีแรงอยู่ เป็นต้น หรืออาจมีปัญหา
เก่ียวกบัการส่ือสารร่วมดว้ย เช่น ไม่สามารถพดู และไม่สามารถเขา้ใจภาษาทั้งพดูและเขียน  พูดไม่ได้
แต่ฟังรู้เร่ือง พูดล าบาก มีปัญหาเก่ียวกับการกลืนอาหาร มีปัญหาเก่ียวกับการควบคุมการขบัถ่าย
ปัสสาวะและอุจจาระ เป็นตน้ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร รายงาน
วจิยั รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับกำรบริกำร 7 Ps  
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546)  กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง การสร้างบริการเพื่อคุณภาพของการบริการ ตอ้งมีการ
ปรับแต่งบริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย รวมถึงการสร้างคุณค่า (value) ให้เกิดข้ึน
อีกดว้ย เป็นส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ซ่ึงจะแตกต่างกนั
ไปตามประเภทของธุรกิจ  
 2. ราคา (Price) หมายถึง การตั้งราคาค่าบริการ เป็นคุณค่าในรูปตวัเงิน โดยมีการเรียก
ราคาไดห้ลายแบบ คือ ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ ราคาท่ีตั้งข้ึนส าหรับคิดค่าบริการมกั
ไดรั้บการออกแบบใหค้รอบคลุมทั้งตน้ทุน และเป็นการสร้างก าไร การตั้งราคามีอิทธิพลต่อการท่ีผูซ้ื้อ
จะรับรู้บริการดว้ยลูกคา้อาจจะประเมินบริการดว้ยราคาเพราะบริการนั้นยากท่ีจะประเมิน ดงันั้นราคา
จึงมกัจะมีบทบาทส าคญัในการช้ีวดัระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัจ าหน่ายทางการบริการเป็นกระบวนการ
ท างานท่ีจะท าให้สินคา้ไปสู่ตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการได้รับตามท่ีตอ้งการ และเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาจดัให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของบริการ 
ส่ิงท่ีลูกคา้ให้คุณค่าซ่ึงก าหนดวา่ลูกคา้อาจไปท่ีบริษทัเพื่อไปรับบริการหรือทางบริษทัอาจไปหาลูกคา้
เพื่อส่งมอบบริการเช่น การมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทาง หรือสามารถติดต่อ
ผา่นทางเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ไดส้ะดวก เป็นตน้ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการส่งเสริมการจ าหน่าย
บริการ ส่ิงท่ีทา้ทายการส่ือสารการตลาดของบริการคือ การท่ีตอ้งแน่ใจวา่ตลาดเป้าหมายเขา้ใจ และให้
คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขายความไม่มีตวัตนของบริการ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจ าเป็นตอ้งอธิบายว่า
บริการคืออะไร และให้คุณประโยชน์แก่ผูซ้ื้ออย่างไร เช่น การมีใบปลิวแนะน าหลกัสถานท่ีหรือ
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โปรแกรมการฟ้ืนฟูหรือการส่งเสริมการท ากิจกรรมในดา้นต่างๆ มีการลดราคาเม่ือรับบริการระยะยาว 
เป็นตน้ 
 5. บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการให้บริการตั้งแต่
เร่ิมตน้จนการให้บริการส้ินสุด ซ่ึงรวมถึงผูใ้ห้บริการ พนกังาน ผูม้ารับบริการ และลูกคา้คนอ่ืนท่ีมาใช้
บริการ (Other Customers) ดว้ย นอกจากน้ีธุรกิจบริการนั้นจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือก การสรรหา การ
ฝึกอบรม และการจูงใจพนกังานในธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง มีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน มีโบนสัพิเศษเพิ่มเติม  เป็นตน้ 
 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ในการให้บริการนั้นตอ้งมีการ
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพหรือคุณค่าของบริการโดยผ่านส่ิงท่ีมองเห็นได้ เช่น ความสะอาด ความ
รวดเร็ว คุณประโยชน์อ่ืนๆ รวมไปถึงการมีอุปกรณ์การฟ้ืนฟูท่ีทนัสมยัเพื่อเป็นประโยชน์กบัการดูแล
ใหมี้ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ใหผู้ม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจ      
 7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นวิธีด าเนินงานขององคก์รเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้ารับบริการ   เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูม้ารับบริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
และท าใหผู้ม้ารับบริการเกิดความประทบัใจ 
 2.1.2 ลกัษณะของโรคอมัพฤกษ์อมัพำต 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอมัพฤกษอ์มัพาต มีสาเหตุจากการท่ีร่างกายไม่สามารถ
ล าเลียงเลือดไปเล้ียงสมองได้ เน่ืองจากเกิดการตีบ แตก ตนัของเส้นเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนและ
สารอาหารอ่ืนไม่สามารถข้ึนไปเล้ียงสมองไดเ้พียงพอ หลงัจากนั้นเซลล์สมองก็จะตายในเวลาเพียง
สั้ นๆ ท าให้เกิดอาการอมัพาตเฉียบพลัน ผูป่้วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือการ
มองเห็น กลายเป็นปัญหาหนกัต่อตวัผูป่้วยเอง ต่อครอบครัวของผูป่้วย รวมทั้งต่อสังคมโดยทัว่ไปดว้ย 
ความรุนแรงของภาวะสมองขาดเลือดจะมากหรือนอ้ยเท่าใดนั้นข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของเน้ือเยือ่สมองท่ี
ถูกท าลาย โดยธรรมชาติแลว้สมองดา้นซ้ายจะควบคุมการท างานของอวยัวะซีกขวาและการพูด  และ
สมองด้านขวาจะควบคุมการท างานของอวยัวะซีกซ้ายและการทรงตวั (โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์, 
2556: ออนไลน์) 

สมองเป็นอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสุดของร่างกาย ท าหนา้ท่ีในการควบคุมการท างานทุกระบบ 
เช่น การเคล่ือนไหว ระบบประสาทสัมผสัต่างๆ เป็นตน้ สมองในต าแหน่งต่างๆ ท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั
ไป ดงันั้นอาการของโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดข้ึนไดห้ลายแบบข้ึนอยู่กบัต าแหน่งท่ีเกิดโรค หาก
สมองส่วนใดสูญเสียการท างานไปก็จะเกิดอาการผิดปกติของร่างกายในระบบท่ีสมองบริเวณนั้น
ควบคุมอยู ่อาการของโรคมกัเกิดอยา่งรวดเร็วหรือทนัทีทนัใดเน่ืองจากสมองขาดเลือดไปเล้ียงทนัที 
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แต่ในบางรายอาจมีอาการแบบเป็นๆ หายๆ หรือค่อยๆ เป็นมากข้ึนเร่ือยๆ ในระยะเวลาอนัสั้น อาการ
ท่ีพบบ่อยคือ อ่อนแรงของร่างกายคร่ึงซีก ชาคร่ึงซีก เวียนศีรษะ ร่วมกบัเดินเซ ตามวั หรือ มองเห็น
ภาพซอ้น  พูดไม่ชดั ล้ินแขง็ ปวดศีรษะอาเจียน ซึม ไม่รู้สึกตวั เม่ือมีอาการมากอาจหมดสติ โคม่า และ
เสียชีวิตในท่ีสุด หรือหากไม่ถึงชีวิต ก็อาจท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และตอ้งใช้เวลาในการ
รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพต่อไป (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิจศรี ชาญณรงค,์ 2556: ออนไลน์) 

การดูแลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟ้ืนฟูจะต้องมีการประเมินระดับ
ความสามารถในการช่วยเหลือตวัเองของตวัผูป่้วยเองโดยใชแ้บบประเมินกิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย 
(The Barthel index of activities of daily living: Barthel  ADL index) เพื่ อ ท่ี จะประ เมิน ถึงระดับ
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานของแต่ละบุคคล ผูท่ี้มีค่า Barthel ADL Index ยิ่ง
สูง แสดงถึงความสามารถในการช่วยเหลือตวัเองท่ีมากข้ึน ระดับความรุนแรงท่ีต้องพึ่ งพาผูดู้แล
น้อยลง อีกทั้งยงัสามารถช่วยให้ผูดู้แลสามารถน าไปวางแผนโปรแกรมการดูแลให้ตรงตามความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ 1) ลา้งหนา้ แปรงฟัน หวีผม 2) การอาบน ้ า 3) การแต่งตวั 4) การกิน
อาหาร 5) การปัสสาวะ 6) การถ่ายอุจจาระ 7) การเขา้หอ้งน ้ า 8) การข้ึนลงจากเตียง 9) การเคล่ือนไหว 
นัง่ ยืน เดิน 10) การข้ึนบนัได รวมทั้งหมด 10 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 10  ขอ้ โดยในแต่ละขอ้มี
ค าตอบให้เลือกตอบ มีเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มข้ึนทีละ 5 คะแนน ในแต่ละขอ้เลือกตอบ และมีการ
แปลผลคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100  คะแนน  ดงัน้ี (โสรญา สุดสาระ, 2547: 211) 

0 - 20 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลทั้งหมด 
25 - 45 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลมาก 
50 - 70 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง 
75 - 95 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลนอ้ย 
100 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้งหมด 

 ครอบครัว เป็นกลุ่มอา้งอิงพื้นฐานท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้  ครอบครัว
จะท าหน้าท่ีในการกรองอิทธิพลจากระบบสังคมท่ีใหญ่กวา่โดยผา่นค่านิยม และบรรทดัฐานภายใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะมีการก าหนด และจัดแบ่งหน้าท่ีในการซ้ือสินค้าแตกต่างกัน 
การศึกษาโครงสร้างบทบาทของสมาชิกแต่ละคนภายในครอบครัว ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ลกัษณะของการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของสมาชิกท่ีอาจมีการตดัสินใจ
ร่วมกนัหรือแยกออกจากกนัสมาชิกคนไหนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เหนือสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ลกัษณะวงจรชีวิตของครอบครัว จะช่วยให้สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล 
(สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552: 100-107) 
   

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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2.2 เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ธงทวัตร บุญเฟือง (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิก

เทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่จากการเก็บขอ้มูลจากผูรั้บบริการจ านวน 
321 รายผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรสโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน 
ผลการศึกษาปัจจยัทางด้านตลาดบริการ ผูรั้บบริการให้ระดับความส าคญัในระดับมากทุกปัจจยั 
เรียงล าดบัจากมากท่ีสุดคือดา้นพนกังานหรือบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้น
ราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ในด้าน
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ จะใชบ้ริการตรวจเน่ืองจากความเจ็บป่วย โดยตดัสินใจเลือกดว้ยตวัเอง 
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ 101-500 บาท ช่วงเวลา 8.00-11.00 น.ในวนัจนัทร์-ศุกร์ จะเลือกใชบ้ริการ
แลว้แต่สะดวก โดยจะไดรั้บขอ้มูลต่างๆ จากเพื่อน โดยสาเหตุหลกัของการใชบ้ริการ คือ บริการตรวจ
เน่ืองจากความเจบ็ป่วย และมีความพึงพอใจมากหลงัจากใชบ้ริการ และจะกลบัมาใชบ้ริการอีก และจะ
แนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการ เหตุผลของการใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทยเ์อกชนส่วนใหญ่ 
คือ ไม่ตอ้งรอตรวจนาน 
 สุภำพร เลำหพูนรังสี (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม พบวา่จากการ
เก็บขอ้มูลจากผูรั้บบริการจ านวน 300 รายผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีสิทธิการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ใชสิ้ทธิประกนัชีวติ และส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นจงัหวดั
เชียงใหม่ ปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะความรู้ ความช านาญของ
แพทย ์อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์และอุปกรณ์ทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมีความทนัสมยั ปัจจยั ท่ี
ส าคญัในแต่ละดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ เนน้ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงพยาบาล ดา้นราคาส่วน
ใหญ่สามารถใช้สิทธิประกนัชีวิต หรือ สวสัดิการของบริษทัได้ ทางด้านท าเลท่ีตั้ง คือ อยู่ในแหล่ง
ชุมชน ด้านการส่ือสาร คือ มีการแนะน าการให้ขอ้มูลจากพนักงานโรงพยาบาล ด้านบุคลากร คือ 
ทกัษะความรู้ ความช านาญของแพทย ์ ดา้นกระบวนการพยาบาล คือ มีกระบวนการท่ีให้บริการอยา่ง
เป็นระบบ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพพบวา่ส่ิงท่ีส าคญั คือ ตอ้งมีอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั 
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บทที ่3 
 ระเบียบและวธิีกำรศึกษำ 

 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามจากการสัมภาษณ์จากผูป่้วยหรือผูมี้อ านาจในการตดัสินใจตามกรอบ
แนวความคิดแลว้น าผลของการสัมภาษณ์มาพฒันาเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล จ านวน 200 ราย 
เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้ตัดสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วย          
โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
  3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร ขนาดตวัอยา่งและ
การคดัเลือกตวัอยา่ง 
  3.2 วิธีการศึกษา ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา  
  3.3 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล  
  3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ  
   3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา  
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการ 7 Ps 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) ราคา (Price) การ
จัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) หลักฐานทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการให้บริการ (Process) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้ดัสินใจใน
การเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้จะตดัสินใจเลือกสถานบริการเพื่อดูแลผูป่้วยโรค
อมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรัง ในกรณีท่ีผูป่้วยมีระดบัความรู้สึกตวัปกติสามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจ และเป็นผู ้
ช าระค่าบริการเอง อาจจะเป็นตวัของผูป่้วยเองเป็นผูต้ ัดสินใจ แต่ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตัว ไม่
สามารถส่ือสารได ้อ านาจในการตดัสินใจจะเป็นของผูดู้แลหรือผูมี้สิทธ์ิโดยชอบธรรม  
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   3.1.3 ขนาดตวัอยา่งและการคดัเลือกตวัอยา่ง 
           ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์จาก
ผูป่้วยหรือผูมี้อ านาจในการตดัสินใจแทน ตามกรอบแนวความคิดจ านวน 10 ราย แลว้น าผลของการ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอนของกลุ่มประชากรท่ีก าลงัจะตดัสินใจเลือกสถานบริการเพื่อดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต 
จึงอ้างอิงจากการเปิดตารางของ Seymour Sudman (กุญฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) เน่ืองจากกลุ่ม
ประชากรท่ีจะท าการศึกษามีจ านวนน้อย ผูศึ้กษาจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 200 ราย โดยการท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) (กุญฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 144) เช่น การเก็บข้อมูลจาก
ผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการพยาบาล เน่ืองดว้ยโรคหลอด
เลือดสมองท่ีมีภาวะอมัพฤกษ์อมัพาตหลงเหลืออยู่ และแพทยมี์แผนการรักษาให้ผูป่้วยสามารถออก
จากโรงพยาบาลเพื่อกลบัไปฟ้ืนฟูต่อท่ีบา้นได ้
 
3.2 วธีิกำรศึกษำ 
 3.2.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดย
การสัมภาษณ์จากผูป่้วยหรือผูมี้อ านาจในการตดัสินใจตามกรอบแนวความคิดแล้วน าผลของการ
สัมภาษณ์มาพฒันาเป็นแบบสอบถามจ านวน 200 ราย 
 3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
  ในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามเช่น สถานะของผูต้อบ
วา่เป็นผูป่้วยเองหรือเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ ระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
พื้นฐานของผูป่้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได ้สิทธิในการรักษา 
พฤติกรรมในการรักษา เป็นตน้ 
     ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานบริการของผู ้
มีอ  านาจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต  แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้าน
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) และ
กระบวนการ (Process) 
     ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open ended 
response question) เก่ียวกบัการบริการของสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต 
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  แบบสอบถามน้ีถูกพฒันามาจากการสัมภาษณ์ผูป่้วยหรือผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ
ตามกรอบแนวความคิด หลงัจากได้แบบสอบถามแลว้ ไดน้ าไปทดสอบ (pre-test) กบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 10 ราย แล้วน าผลของการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข และพฒันาเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอ้มูลจ านวน 200 ราย 
 3.2.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล จะวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาต
เร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ดว้ยวธีิวจิยัเชิงส ารวจ น าเสนอโดยอธิบายถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บได ้แลว้น าเสนอในรูปของตาราง
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าฉล่ีย (Mean) โดยให้ระดบัความส าคญัต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการ 5 ระดบั  (Rating’s Scale) คือ ส าคญัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
           คะแนน    ระดบัความส าคญั 
    1     นอ้ยท่ีสุด 
    2    นอ้ย 
    3    ปานกลาง 
    4    มาก 
    5    มากท่ีสุด 
  ก าหนดเกณฑก์ารวเิคราะห์และแปลผลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยใชเ้กณฑ ์  
ดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) 
    ค่าเฉล่ีย    การแปลผล 
    1.00 – 1.49                มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
    1.50 – 2.49   มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
    2.50 – 3.49    มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
    3.50 – 4.49    มีผลต่อการตดัสินใจมาก 
    4.50 – 5.00    มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
  วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของลักษณะผู้ตดัสินใจกบัส่วนประสม
การตลาดบริการโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 
ในกรณีการหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป เช่น การเปรียบเทียบส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังกบั
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ระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานของผูป่้วยในแต่ละระดบั เป็นตน้ และการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or Multiple comparison) ต่อไป 
 3.2.4 สถิติทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
   1) วิ เคราะห์ข้อมู ล ส่ วน บุคคลของก ลุ่มตัวอย่าง  ได้แ ก่  สถานะของผู ้ตอบ
แบบสอบถามว่าเป็นผูป่้วยเองหรือเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ ระดบัความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานของผูป่้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได ้
สิทธิในการรักษา พฤติกรรมในการรักษา โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  2) วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเร้ือรังใน แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ ์(Product) หรือบริการ (Service) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) หลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) และกระบวนการ (Process) 
โดยใชค้่าเฉล่ีย (Means) 
  3) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or Multiple 
comparison) 
 
3.3 สถำนทีใ่นกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีสถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และสถานบริการสุขภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
3.4 ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึง 
เดือนกนัยายน 2558 
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บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 
  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจใน
การเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาจากผูท่ี้มี
อ านาจในการตดัสินใจในการเลือกสถานบริการเพื่อดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง จ านวน 200 
คน และจากการรวบรวมขอ้มูลไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถำม  
  เป็นข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น สถานะของผูต้อบ
แบบสอบถามว่าเป็นผูป่้วยเองหรือเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ ระดบัความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานของผูป่้วย  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได ้
สิทธิในการรักษา พฤติกรรมในการรักษา เป็นตน้ 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดบริกำรทีม่ีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้มี
อ ำนำจในกำรเลอืกสถำนบริกำรผู้ป่วยโรคอมัพฤกษ์อมัพำตในจังหวดัเชียงใหม่  
  ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือก
สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรัง แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ ์(Product) หรือบริการ (Service) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) หลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) และกระบวนการ (Process) 
   
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open ended response 
question) เก่ียวกบัการบริการของสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต 
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  การประเมินระดบัความสามารถในการช่วยเหลือตวัเองของตวัผูป่้วย โดยใช้แบบ
ประเมินกิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย (The Barthel index of activities of daily living: Barthel  ADL 
index) เพื่อท่ีจะประเมินถึงระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงมีการใหค้ะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน สามารถแปรผลไดด้งัน้ี (โสรญา สุดสาระ, 2547: 211) 

0 - 20 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลทั้งหมด 
25 - 45 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลมาก 
50 - 70 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง 
75 - 95 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลนอ้ย 

          100 คะแนน หมายถึง ระดบัความรุนแรงท่ีผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้งหมด 
 
ตำรำงที ่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความสามารถในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัพื้นฐาน 
 

ระดับควำมสำมำรถ จ ำนวน ร้อยละ 
25 – 45 คะแนน 23 11.5 
50 – 70 คะแนน 142 71.0 
75 – 95 คะแนน 34 17.0 
100 คะแนน 1 0.5 

รวม 200 100.0 

   
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพา
ผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ ระดับความ
รุนแรงท่ีต้องพึ่ งพาผูดู้แลน้อย (75 – 95 คะแนน) จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ระดับความ
รุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลมาก (25 – 45 คะแนน) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัความ
รุนแรงท่ีผู ้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ทั้ งหมด (100 คะแนน) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดบั 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ตำรำงที ่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถำนะ จ ำนวน ร้อยละ 
ผูป่้วย 69 34.5 
ผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ 131 65.5 

รวม 200 100.0 

   
  จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการ
ตดัสินใจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นผูป่้วย จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5  
 
ตำรำงที ่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 72 36.0 
หญิง 128 64.0 

รวม 200 100.0 

   
  จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.0 และเพศชาย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  
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ตำรำงที ่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี 12 6.0 
21 - 30 ปี 42 21.0 
31 – 40 ปี 48 24.0 
41 - 50 ปี 47 23.5 
51 - 60 ปี  29 14.5 
มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 22 11.0 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ  านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.5 อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอายุไม่เกิน 20 ปี 
จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 38 19.0 
สมรส 128 64.0 
หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 34 17.0 

รวม 200 100.0 
   
  จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 128 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
สถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  79 39.5 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 81 40.5 
ปริญญาโท 36 18.0 
สูงกวา่ปริญญาโท 4 2.0 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี/
เทียบเท่า จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ จบการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 และจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่ 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 26 13.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 49 24.5 
พนกังานบริษทัเอกชน  42 21.0 
รับจา้งอิสระ 54 27.0 
นกัศึกษา 10 5.0 
อ่ืนๆ 19 9.5 

รวม 200 100.0 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ หมายถึง ท าสวน/ท าไร่/ท านา (15), ไม่ท างาน (3) และคา้ขาย (1) 
 

  จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งอิสระ จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5  
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 26 
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คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 อาชีพอ่ืนๆ (ท าสวน/ท าไร่/ท านา, ไม่ท างาน และคา้ขาย) จ  านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.5 และนกัศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000  บาท  29 14.5 
10,001 - 20,000 บาท 104 52.0 
20,001 - 30,000 บาท 40 20.0 
30,001 - 40,000 บาท 20 10.0 
40,001 - 50,000 บาท 3 1.5 
มากกวา่ 50,000 บาท 4 2.0 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวนทัว่ไป 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.5  รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 
50,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และรายไดต่้อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5  ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีอยูอ่าศยั 
 

จังหวดัทีอ่ยู่อำศัย จ ำนวน ร้อยละ 
เชียงใหม่ 188 94.0 
จงัหวดัอ่ืนๆ 12 6.0 

รวม 200 100.0 
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  จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 และมีสถานท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัอ่ืนๆ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.0  
 
ตำรำงที ่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดั
อ่ืนๆ  
 

จังหวดัอืน่ จ ำนวน ร้อยละ 
แพร่ 1 8.3 
น่าน 4 33.3 
ล าปาง 2 16.7 
พะเยา 1 8.3 
เชียงราย 1 8.3 
ล าพนู 2 16.7 
แม่ฮ่องสอน 1 8.3 

รวม 12 100.0 

   
  จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆ มี
สถานท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัน่านมากท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ จงัหวดัล าปาง 
และจงัหวดัล าพูน มีจ านวน 2 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7 และจงัหวดัแพร่ พะเยา เชียงราย และ
แม่ฮ่องสอน จ านวนจงัหวดัละ 1 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั  
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ตำรำงที ่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสิทธิในการรักษาของผูป่้วย  
 

สิทธิในกำรรักษำ จ ำนวน ร้อยละ 
บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 70 35.0 
ประกนัสังคม 34 17.0 
สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 28 14.0 
ประกนัชีวติกบับริษทัประกนัชีวติ 21 10.5 
จ่ายเงินเอง 47 23.5 

รวม 120 100.0 

   
  จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สิทธิในการรักษาจากบตัร
ประกนัสุขภาพถว้นหน้ามากท่ีสุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ จ่ายเงินค่ารักษา
ด้วยตนเอง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ประกันสังคม จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 
สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และประกันชีวิตกับบริษัท
ประกนัชีวติ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั  
 
ตำรำงที ่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งของการรับทราบ
ขอ้มูลสถานบริการ  
 

แหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
แพทย/์พยาบาลแนะน า 103 51.5 
ญาติ พี่ นอ้ง/เพื่อน 114 57.0 
วารสารทอ้งถ่ิน 16 8.0 
วารสารของโรงพยาบาล 6 3.0 
จากผูป่้วย/ญาติของผูป่้วยท่ีเคยรับบริการจาก
สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต 

97 48.5 

อินเตอร์เน็ต 37 18.5 
อ่ืนๆ 1 0.5 

รวม 374  
หมายเหตุ : จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) อ่ืนๆ หมายถึง หาขอ้มูลเอง  
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  จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั หรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตจากญาติ พี่น้อง/เพื่อน มากท่ีสุด จ านวน 114 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ จากแพทย/์พยาบาล จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 จากผูป่้วย/ญาติของ
ผูป่้วยท่ีเคยรับบริการจากสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 จากวารสารทอ้งถ่ิน จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 จากวารสารของโรงพยาบาล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และจากแหล่งอ่ืนๆ (หา
ขอ้มูลเอง) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั  
 
ตำรำงที ่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการขอขอ้มูล การเขา้รับ
บริการ และการน าผูป่้วยเขา้รับบริการ ณ สถานบริการอ่ืน 
 

กำรเข้ำรับบริกำร ณ สถำนบริกำรอืน่ จ ำนวน ร้อยละ 
เคย 57 28.5 
ไม่เคย 143 71.5 

รวม 200 100.0 

   
  จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อขอขอ้มูล/เขา้รับ
บริการ/น าผูป่้วยเขา้รับบริการสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตจากสถานบริการอ่ืนมากท่ีสุด 
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 และเคยติดต่อขอข้อมูล/เข้ารับบริการ/น าผูป่้วยเขา้รับบริการ
สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตจากสถานบริการอ่ืน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  
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ตำรำงที ่   14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของการดูแล
ผูป่้วยท่ีตอ้งการ  
 

ประเภทของกำรดูแลผู้ป่วย จ ำนวน ร้อยละ 
ไปเชา้-เยน็กลบัทุกวนั 45 22.5 
ไปเชา้-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลา 97 48.5 
ฝากนอนสถานบริการโดยมีการก าหนด
ระยะเวลา 

51 25.5 

ตอ้งการเจา้หนา้ท่ีไปดูแลท่ีบา้น 7 3.5 
รวม 200 100.0 

 
  จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการการดูแลผูป่้วยจากสถาน
บริการในรูปแบบไปเช้า-เย็นกลับเฉพาะบางเวลามากท่ีสุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
รองลงมาคือ การฝากนอนสถานบริการโดยมีการก าหนดระยะเวลา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
แบบไปเช้า-เยน็กลบัทุกวนั จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และตอ้งการเจา้หน้าท่ีไปดูแลท่ีบา้น 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั  
 
ตำรำงที ่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงระยะเวลาในการเขา้ใช้
บริการของผูป่้วย  
 

ระยะเวลำ จ ำนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 เดือน 130 65.0 
ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน 58 29.0 
ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน 7 3.5 
มากกวา่ 6 เดือน 5 2.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าจะน าผูป่้วยมาเข้ารับ
บริการในสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตในช่วงระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 เดือนมากท่ีสุด จ านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
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29.0 ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และระยะเวลามากกว่า 6 เดือน 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั  
 
ตำรำงที ่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีน าผูป่้วยเขา้รับ
บริการในสถานบริการ  
 

เหตุผลที่น ำผู้ป่วยใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
อยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน 95 47.5 
สถานบริการมีช่ือเสียง 11 5.5 
มีแพทยเ์ฉพาะทาง 113 56.5 
แพทยมี์ช่ือเสียง 16 8.0 
คุณภาพการบริการดูแลดี 88 44.0 
มีบริการครบวงจร 19 9.5 
ญาติ/เพื่อนแนะน ามา 51 25.5 
ทราบจากโฆษณา 0 0.0 
การคิดค่าบริการเหมาะสม 40 20.0 
เบิกประกนัชีวติได ้ 9 4.5 
มีโปรแกรมกายภาพบ าบดั 50 25.0 
มีท่ีปรึกษาทางจิตเวช 23 11.5 
มีระบบส่งต่อเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 53 26.5 
บรรยากาศ/สภาพแวดลอ้มเหมาะสม 6 3.0 
สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 

59 29.5 

อ่ืนๆ 4 2.0 
รวม 637  

หมายเหตุ : จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  อ่ืนๆ หมายถึง ใชบ้ตัรประกนัสุขภาพได ้(1), สามารถท าใหก้ลบัมาช่วยเหลือตวัเองไดม้ากท่ีสุด (1)  
                   และมีบริการรับส่งถึงบา้น (2) 
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  จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่น าผูป่้วยเขา้รับบริการในสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเน่ืองจากมีแพทย์เฉพาะทาง มากท่ีสุด จ านวน 113 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ สถานบริการอยู่ใกล้บ้าน/ท่ีท างาน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
คุณภาพการบริการดูแลดี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีระบบส่งต่อเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน จ านวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.5 ญาติ/เพื่อนแนะน ามา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีโปรแกรมกายภาพบ าบดั 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 การคิดค่าบริการเหมาะสม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีท่ี
ปรึกษาทางจิตเวช จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีบริการครบวงจร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 แพทยมี์ช่ือเสียง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 สถานบริการมีช่ือเสียง จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.5 เบิกประกนัชีวิตได ้จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 บรรยากาศ/สภาพแวดลอ้มเหมาะสม 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั  
 
ตอนที ่2 กำรหำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระดับควำมสำมำรถของผู้ป่วยกบัควำมต้องกำรในกำรดูแล และ
ระยะเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรของผู้ป่วย 
 
ตำรำงที ่17 แสดงจ านวน และร้อยละความสัมพนัธ์ของระดบัความสามารถกบัประเภทของการดูแล
ผูป่้วย 
 

ประเภทของกำรดูแลผู้ป่วย 
ระดับคะแนนควำมสำมำรถ 

25-45 คะแนน 50 -70 คะแนน 75 – 95 คะแนน 100 คะแนน 

ไปเชา้-เยน็กลบัทุกวนั 0 
(0.0) 

22 
(15.5) 

22 
(64.7) 

1 
(100.0) 

ไปเชา้-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลา 13 
(56.5) 

72 
(50.7) 

12 
(35.3) 

0 
(0.0) 

ฝากนอนสถานบริการโดยมีการ
ก าหนดระยะเวลา 

8 
(34.8) 

43 
(30.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

ตอ้งการเจา้หนา้ท่ีไปดูแลท่ีบา้น 2 
(8.7) 

5 
(3.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

รวม 
23 

(100.0) 
142 

(100.0) 
34 

(100.0) 
1 

(100.0) 
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  จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่ งพาผูดู้แลมาก (25 – 45 
คะแนน) ตอ้งการการดูแลแบบไปเชา้-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลามากท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.5 รองลงมาคือ ฝากนอนสถานบริการโดยมีการก าหนดระยะเวลา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 
และตอ้งการเจา้หนา้ท่ีไปดูแลท่ีบา้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 
  ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) ตอ้งการการ
ดูแลแบบไปเช้า-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลามากท่ีสุด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาคือ 
ฝากนอนสถานบริการโดยมีการก าหนดระยะเวลา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ไปเชา้-เยน็กลบั
ทุกวนั จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และตอ้งการเจา้หน้าท่ีไปดูแลท่ีบา้น จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
  ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลน้อย (75 – 95 คะแนน) ตอ้งการการดูแล
แบบไปเช้า-เยน็กลบัทุกวนัมากท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และไปเช้า-เยน็กลบัเฉพาะ
บางเวลาจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตามล าดบั 
  ผูป่้วยท่ีมีระดับความรุนแรงท่ีผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองได้ทั้ งหมด (100 คะแนน) 
ตอ้งการการดูแลแบบไปเชา้-เยน็กลบัทุกวนั จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 
ตำรำงที ่18 แสดงจ านวน และร้อยละความสัมพนัธ์ของระดบัความสามารถกบัช่วงระยะเวลาในการ
เขา้ใชบ้ริการของผูป่้วย  
  
ระยะเวลำในกำรน ำผู้ป่วยมำเข้ำรับ

บริกำร 
ระดับคะแนนควำมสำมำรถ 

25 - 45 คะแนน 50 -70 คะแนน 75 – 95 คะแนน 100 คะแนน 

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 9 
(39.1) 

87 
(61.3) 

33 
(97.1) 

1 
(100.0) 

ภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน 8 
(34.8) 

49 
(34.5) 

1 
(2.9) 

0 
(0.0) 

ภายในระยะเวลา 3 – 6  เดือน 4 
(17.4) 

3 
(2.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

มากกวา่ 6 เดือน 2 
(8.7) 

3 
(2.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

รวม 
23 

(100.0) 
142 

(100.0) 
34 

(100.0) 
1 

(100.0) 
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  จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่ งพาผูดู้แลมาก (25 – 45 
คะแนน) มีระยะเวลาท่ีคาดวา่จะน าผูป่้วยมาเขา้รับบริการนอ้ยกวา่ 1 เดือนมากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ เขา้รับบริการภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.8 เขา้รับบริการภายในระยะเวลา 3 – 6  เดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และเขา้รับบริการ
มากกวา่ 6 เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 
  ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) มีระยะเวลาท่ี
คาดว่าจะน าผูป่้วยมาเข้ารับบริการน้อยกว่า 1 เดือนมากท่ีสุด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
รองลงมาคือ เขา้รับบริการภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และเขา้รับ
บริการภายในระยะเวลา 3 – 6  เดือน และเขา้รับบริการมากกวา่ 6 เดือน จ านวน 3 คนเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
  ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลนอ้ย (75 – 95 คะแนน) มีระยะเวลาท่ีคาดวา่
จะน าผูป่้วยมาเขา้รับบริการนอ้ยกวา่ 1 เดือนมากท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 และ เขา้รับ
บริการภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดบั 
  ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้งหมด (100 คะแนน) มี
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะน าผูป่้วยมาเขา้รับบริการนอ้ยกวา่ 1 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้มี
อ ำนำจในกำรเลอืกสถำนบริกำรผู้ป่วยโรคอมัพฤกษ์อมัพำตในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

เป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ 5 ระดบั (Rating’s Scale) คือ ส าคญัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยใช้เกณฑ ์  
ดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) 

ค่ำเฉลีย่    กำรแปลผล 
1.00 – 1.49                มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49   มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
2.50 – 3.49    มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
3.50 – 4.49    มีผลต่อการตดัสินใจมาก 

    4.50 – 5.00    มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
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ตอนที่ 2.1 ระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจในกำรเลือกสถำน
บริกำรผู้ป่วยโรคอมัพฤกษ์อมัพำตเร้ือรังในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตำรำงที่ 19 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ  
 

ปัจจัยด้ำนคุณลกัษณะของ
ผลติภัณฑ์หรือบริกำร 

ระดับควำมส ำคัญ 
ค่ำเฉลีย่ 

(ควำมหมำย) 
มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
สถานบริการ 

41 
(20.5) 

106 
(53.0) 

53 
(26.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.94 
(มาก) 

2. มีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง 52 
(26.0) 

107 
(53.5) 

40 
(20.0) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.05 
(มาก) 

3. มีการใหค้  าปรึกษาทางจิตเวช 63 
(31.5) 

104 
(52.0) 

28 
(14.0) 

5 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

4. มีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการท า
กายภาพบ าบดั 

72 
(36.0) 

97 
(48.5) 

31 
(15.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.21 
(มาก) 

5. มีมาตราฐานการพยาบาลตาม
แนวปฏิบติั 

70 
(35.0) 

94 
(47.0) 

34 
(17.0) 

2 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.16 
(มาก) 

6. มีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจร
รวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตาม
นดัของโรงพยาบาล 

45 
(22.5) 

97 
(48.5) 

55 
(27.5) 

3 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.92 
(มาก) 

7. ความทนัสมยัของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

68 
(34.0) 

100 
(50.0) 

31 
(15.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.18 
(มาก) 

8. มีบริการนอกสถานท่ี 56 
(28.0) 

112 
(56.0) 

29 
(14.5) 

3 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.11 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
4.09 
(มำก) 
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   จากตารางท่ี 19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่ี มีผลต่อผู ้ตัดสินใจในการเลือกสถานบริการผู ้ป่วย               
โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 โดยมีปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการท ากายภาพบ าบดั ค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา
คือ ความทนัสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 และมีมาตราฐานการพยาบาลตามแนวปฏิบติั 
ค่าเฉล่ีย 4.16 
 
ตำรำงที่ 20 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นราคา  
 

ปัจจัยด้ำนรำคำ 
ระดับควำมส ำคัญ 

ค่ำเฉลีย่ 
(ควำมหมำย) 

มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีการแจง้อตัราค่าบริการให้
ทราบอยา่งชดัเจนล่วงหนา้ 

22 
(11.0) 

75 
(37.5) 

76 
(38.0) 

20 
(10.0) 

7 
(3.5) 

3.43 
(ปานกลาง) 

2. มีการคิดค่าบริการแบบเลือกได้
ในอตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) 

20 
(10.0) 

74 
(37.0) 

79 
(39.5) 

21 
(10.5) 

6 
(3.0) 

3.41 
(ปานกลาง) 

3. มีการใหส่้วนลดเม่ือมีการท า
สัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 
เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) 

22 
(11.0) 

94 
(47.0) 

54 
(27.0) 

23 
(11.5) 

7 
(3.5) 

3.51 
(มาก) 

4. สามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวติ 
หรือสวสัดิการของบริษทัได ้

75 
(37.5) 

98 
(49.0) 

26 
(13.0) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.24 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
3.64 
(มำก) 

 
  จากตารางท่ี 20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาต เร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.64 โดยมีปัจจยัยอ่ยเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ สามารถใช้สิทธิประกนั
ชีวิต หรือสวสัดิการของบริษทัได้ ค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ การให้ส่วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแล
ระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) ค่าเฉล่ีย 3.51 มีการแจ้งอตัราค่าบริการให้ทราบอย่าง
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ชดัเจนล่วงหน้า ค่าเฉล่ีย 3.43 และมีการคิดค่าบริการแบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) 
ค่าเฉล่ีย 3.41 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 21 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
 

ปัจจัยด้ำนสถำนทีใ่ห้บริกำร 
ระดับควำมส ำคัญ 

ค่ำเฉลีย่ 
(ควำมหมำย) 

มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. สถานบริการตั้งอยูใ่นแหล่ง
ชุมชน 

45 
(22.5) 

117 
(58.5) 

38 
(19.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.04 
(มาก) 

2. ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 45 
(22.5) 

125 
(62.5) 

30 
(15.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.08 
(มาก) 

3. มีรถโดยสารประจ าทางหรือรถ
รับจา้งผา่นเส้นทางของสถาน
บริการ 

41 
(20.5) 

109 
(54.5) 

46 
(23.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.94 
(มาก) 

4. สามารถติดต่อสอบถามให้
ค าปรึกษาทางโทรศพัทห์รือทาง
อินเตอร์เน็ตได ้

50 
(25.0) 

103 
(51.5) 

38 
(19.0) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.97 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
4.00 
(มำก) 

                 
  จากตารางท่ี 21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานท่ี
ให้บริการ ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 โดยมีปัจจยัย่อยเรียงตามล าดับ ได้แก่  ท าเลท่ีตั้ ง
สะดวกต่อการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาคือ สถานบริการตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.04  
สามารถติดต่อสอบถามให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์หรือทางอินเตอร์เน็ตได้ ค่าเฉล่ีย 3.97 และมีรถ
โดยสารประจ าทางหรือรถรับจา้งผา่นเส้นทางของสถานบริการ ค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 22 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ระดับควำมส ำคัญ 

ค่ำเฉลีย่ 
(ควำมหมำย) 

มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล 
ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ
อินเตอร์เน็ต วารสารทอ้งถ่ิน/
วารสารของโรงพยาบาล และป้าย
ต่างๆ 

13 
(6.5) 

104 
(52.0) 

78 
(39.0) 

4 
(2.0) 

1 
(0.5) 

3.62 
(มาก) 

2. มีการส่งเสริมการขาย เช่น การ
ท า package มีส่วนลดหรือการ
แถมโปรแกรมการตรวจต่างๆ 

14 
(7.0) 

106 
(53.0) 

73 
(36.5) 

6 
(3.0) 

1 
(0.5) 

3.63 
(มาก) 

3. มีการแนะน าและใหข้อ้มูลจาก
พนกังานของสถานบริการ 

30 
(15.0) 

111 
(55.5) 

51 
(25.5) 

8 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.82 
(มาก) 

4. มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการแจก 

34 
(17.0) 

118 
(59.0) 

39 
(19.5) 

9 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.89 
(มาก) 

5. การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใช้
บริการมาก่อน 

34 
(17.0) 

119 
(59.5) 

40 
(20.0) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

3.90 
(มาก) 

6. แพทย/์พยาบาลแนะน ามา 42 
(21.0) 

112 
(56.0) 

43 
(21.5) 

3 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.97 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
3.80 
(มำก) 

  
  จากตารางท่ี 22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ แพทย/์พยาบาลแนะน ามา ค่าเฉล่ีย 3.97 การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใช้บริการมาก่อนค่าเฉล่ีย 3.90 
และมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก ค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 23 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์
 

ปัจจัยด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ 

ระดับควำมส ำคัญ 
ค่ำเฉลีย่ 

(ควำมหมำย) 
มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ทกัษะความรู้ ความช านาญของ
แพทย ์พยาบาลและนกักายภาพ 
บ าบดั 

57 
(28.5) 

126 
(63.0) 

17 
(8.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

2. อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์
พยาบาล และนกักายภาพบ าบดั 

80 
(40.0) 

103 
(51.5) 

15 
(7.5) 

2 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.31 
(มาก) 

3. ทกัษะความรู้ ความช านาญของ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่น การเงิน 
ประชาสัมพนัธ์ 

52 
(26.0) 

122 
(61.0) 

25 
(12.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

4. อธัยาศยัไมตรีของเจา้หนา้ท่ี
อ่ืนๆ เช่น การเงิน ประชาสัมพนัธ์ 

62 
(31.0) 

106 
(53.0) 

31 
(15.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.14 
(มาก) 

5. การใหค้  าแนะน าการรักษา และ
อธิบายใหค้วามเขา้ใจต่อการรักษา 
ฟ้ืนฟู กายภาพบ าบดั 

61 
(30.5) 

109 
(54.5) 

29 
(14.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.15 
(มาก) 

6. บุคลิกภาพและความน่าเช่ือถือ 58 
(29.0) 

107 
(53.5) 

35 
(17.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.12 
(มาก) 

7. กิริยา มารยาทท่ีดีของเจา้หนา้ท่ี 62 
(31.0) 

103 
(51.5) 

35 
(17.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 
(มาก) 

8. ความเสมอภาคในการ
ใหบ้ริการ 

57 
(28.5) 

112 
(56.0) 

31 
(15.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

9. มีจ  านวนพนกังานเพียงพอแก่
การใหบ้ริการ 

62 
(31.0) 

115 
(57.5) 

22 
(11.0) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.19 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
4.17 
(มำก) 
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  จากตารางท่ี 23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพนกังาน
หรือบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต
เร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17 โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์พยาบาล และนักกายภาพบ าบดั  ค่าเฉล่ีย 4.31 ทกัษะความรู้ 
ความช านาญของแพทย ์พยาบาลและนกักายภาพ บ าบดั ค่าเฉล่ีย 4.20 และมีจ านวนพนกังานเพียงพอ
แก่การใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 24 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
 

ปัจจัยด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ 
ระดับควำมส ำคัญ 

ค่ำเฉลีย่ 
(ควำมหมำย) 

มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน 
เหมาะสมแก่การพกัรักษาตวั 

15 
(7.5) 

132 
(66.0) 

52 
(26.0) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

3.81 
(มาก) 

2. มีป้ายช่ือสถานบริการเห็นได้
ชดั มีเลขท่ีอนุญาตครบถว้น 

13 
(6.5) 

138 
(69.0) 

47 
(23.5) 

2 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.81 
(มาก) 

3. สถานบริการมีความสะอาดและ
สวยงาม 

28 
(14.0) 

109 
(54.5) 

57 
(28.5) 

6 
(3.0) 

0 
(0.0) 

3.80 
(มาก) 

4. หอ้งน ้ามีความสะอาดและ
เพียงพอ 

35 
(17.5) 

115 
(57.5) 

47 
(23.5) 

3 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.91 
(มาก) 

5. มีกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งพกั 
และหอ้งฝึกกายภาพบ าบดัของผูป่้วย 

32 
(16.0) 

112 
(56.0) 

49 
(24.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

3.85 
(มาก) 

6. มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้า/ลม 
ส าหรับป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

50 
(25.0) 

124 
(62.0) 

26 
(13.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.12 
(มาก) 

7. มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ 

79 
(39.5) 

105 
(52.5) 

15 
(7.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.31 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
3.94 
(มำก) 
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  จากตารางท่ี 24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นหลกัฐาน
ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.94 โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มี
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ ค่าเฉล่ีย 4.31 มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้ า/
ลม ส าหรับป้องกนัการเกิดแผลกดทบั ค่าเฉล่ีย 4.12 และห้องน ้ ามีความสะอาดและเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 
3.91 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 25 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นกระบวนการ 
 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 
ระดับควำมส ำคัญ 

ค่ำเฉลีย่ 
(ควำมหมำย) 

มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. การใหบ้ริการมีความปลอดภยั 
และมีความน่าเช่ือถือในการให้
การดูแล 

30 
(15.0) 

106 
(53.0) 

59 
(29.5) 

5 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.81 
(มาก) 

2. มีการใหบ้ริการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละ
คน 

29 
(14.5) 

121 
(60.5) 

49 
(24.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0.0) 

3.89 
(มาก) 

3. มีการบริการแบบครบวงจร เช่น 
มีการรับส่งจากบา้น มีการส่ง
ตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ี
ผูป่้วยท าการรักษาอยูเ่ดิม 

37 
(18.5) 

99 
(49.5) 

45 
(22.5) 

19 
(9.5) 

0 
(0.0) 

3.77 
(มาก) 

4. มีการใหค้  าปรึกษาก่อนรักษา 
ระหวา่งรักษา และ หลงัการรักษา 

31 
(15.5) 

106 
(53.0) 

52 
(26.0) 

11 
(5.5) 

0 
(0.0) 

3.79 
(มาก) 

5. ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบ 
ถามขอ้มูลหรือโทรนดัหมาย
ล่วงหนา้ได ้

36 
(18.0) 

110 
(55.0) 

33 
(16.5) 

20 
(10.0) 

1 
(0.5) 

3.80 
(มาก) 

ค่ำเฉลีย่รวม 
3.81 
(มำก) 
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                 จากตารางท่ี  25 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้าน
กระบวนการ ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.81 โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ มีการให้บริการไดต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละคน ค่าเฉล่ีย 3.89 การให้บริการมี
ความปลอดภยั และมีความน่าเช่ือถือในการให้การดูแล ค่าเฉล่ีย 3.81 ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบถาม
ขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้ค่าเฉล่ีย 3.80 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่ 26 แสดงค่าเฉล่ีย การแปลผล และล าดบัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้
ตดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด 
ค่ำเฉลีย่ 

(ควำมหมำย) 
อนัดับที่ 

ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
4.09 
(มาก) 

2 

ดา้นราคา 
3.64 
(มาก) 

7 

ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
4.00 
(มาก) 

3 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.80 
(มาก) 

6 

ดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์
4.17 
(มาก) 

1 

ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
3.94 
(มาก) 

4 

ดา้นกระบวนการ 
3.81 
(มาก) 

5 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.92 
(มำก) 
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  จากตารางท่ี  26 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 โดยสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ีคือ  ดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ ดา้นคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ  
มีค่าเฉล่ีย 3.94 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 3.81  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.80 และดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ีย 3.64 ตามล าดบั  
 
ตอนที่ 2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยย่อยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนระดับ
คะแนนควำมสำมำรถ และรำยได้ต่อเดือน  
 
ตำรำงที่ 27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถ 
 

ปัจจัยด้ำนคุณลกัษณะของผลติภัณฑ์
หรือบริกำร 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. ช่ือ เสี ยงและภาพลักษณ์ ท่ี ดีของ
สถานบริการ 

3.96 3.85 4.31 7.000 .001* 

2. มีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง 4.00 3.98 4.37 4.748 .010* 
3. มีการใหค้  าปรึกษาทางจิตเวช  4.13 4.13 4.09 .060 .942 
4. มีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการท า
กายภาพบ าบดั 

4.17 4.16 4.40 1.712 .183 

5. มีมาตราฐานการพยาบาลตามแนวปฏิบติั 4.17 4.15 4.20 .075 .928 
6. มีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจร
รวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนัด
ของโรงพยาบาล 

4.17 3.88 3.91 1.543 .216 

7. ความทนัสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์ 4.22 4.15 4.26 .390 .678 
8. มีบริการนอกสถานท่ี 4.13 4.13 4.00 .489 .614 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัด้านคุณลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ จ าแนกตามระดับความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดับความรุนแรงท่ีต้องพึ่ งพาผูดู้แลในระดับท่ีแตกต่างกัน ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการเก่ียวกบั ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของสถานบริการ และมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทางแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ตามตารางท่ี 28 และตารางท่ี 29  
 
ตำรำงที่ 28 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญต่อปัจจยัย่อย
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานบริการ จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
คุณลกัษณะของ
ผลติภัณฑ์ 

ระดับคะแนน
ควำมสำมำรถ 

ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

25-45 
คะแนน 

50-70 
คะแนน 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

ช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของสถานบริการ 

25-45 คะแนน 3.96  .11 -.36* 
50-70 คะแนน 3.85 -.11  -.47* 
75 คะแนนขึน้ไป 4.31 .36* .47*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 28 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัส าคญัต่อปัจจยัปัจจยัยอ่ย
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานบริการ จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถของผูป่้วยเป็นราย
คู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดงักล่าวมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนน และ 50 – 70 
คะแนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 29 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีการดูแล
โดยแพทยเ์ฉพาะทาง จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
คุณลกัษณะของ
ผลติภัณฑ์ 

ระดับคะแนน
ควำมสำมำรถ 

ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

25-45 
คะแนน 

50-70 
คะแนน 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

มีการดูแลโดย
แพทยเ์ฉพาะทาง 

25-45 คะแนน 4.00  .02 -.37* 
50-70 คะแนน 3.98 -.02  -.39* 
75 คะแนนขึน้ไป 4.37 .37* .39*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 29 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัส าคญัต่อปัจจยัย่อยมีการดูแล
โดยแพทย์เฉพาะทาง จ าแนกตามระดับคะแนนความสามารถของผูป่้วยเป็นรายคู่  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดงักล่าว
มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนน และ 50 – 70 คะแนน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 30 แสดงค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคา จ าแนกตามสถานะของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ปัจจัยด้ำนรำคำ 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. มีการแจง้อตัราค่าบริการใหท้ราบ
อยา่งชดัเจนล่วงหนา้ 

3.61 3.34 3.66 2.150 .119 

2. มีการคิดค่าบริการแบบเลือกไดใ้น
อตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) 

3.70 3.32 3.57 2.438 .090 

3. มีการใหส่้วนลดเม่ือมีการท าสัญญา
ดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 
ปีข้ึนไป) 

3.74 3.49 3.43 .828 .438 

4. สามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวติ หรือ
สวสัดิการของบริษทัได ้

4.43 4.18 4.34 1.944 .146 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบั
ความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาทุกปัจจยั
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที่ 31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ จ าแนกตามสถานะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยด้ำนสถำนทีใ่ห้บริกำร 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. สถานบริการตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 4.04 4.01 4.11 .339 .713 
2. ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.04 4.06 4.17 .533 .588 
3. มีรถโดยสารประจ าทางหรือรถ
รับจา้งผา่นเส้นทางของสถานบริการ 

3.96 3.90 4.06 .673 .511 

4. สามารถติดต่อสอบถามให้ค  าปรึกษา
ทางโทรศพัทห์รือทางอินเตอร์เน็ตได ้

4.17 3.94 3.94 .867 .422 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ จ าแนกตามระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย พบวา่ ผูป่้วย
ท่ีมีระดับความรุนแรงท่ีต้องพึ่ งพาผูดู้แลในระดับท่ีแตกต่างกัน ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้าน
สถานท่ีใหบ้ริการทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที่ 32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสถานะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุอินเตอร์เน็ต 
วารสารทอ้งถ่ิน/วารสารของ
โรงพยาบาล และป้ายต่างๆ 

3.74 3.62 3.54 .608 .545 

2. มีการส่งเสริมการขาย เช่น การท า 
package มีส่วนลดหรือการแถม
โปรแกรมการตรวจต่างๆ 

3.87 3.61 3.54 1.763 .174 

3. มีการแนะน าและใหข้อ้มูลจาก
พนกังานของสถานบริการ 

3.91 3.83 3.69 .788 .456 

4. มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
แจก 

4.09 3.85 3.91 1.119 .329 

5. การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ
มาก่อน 

4.00 3.86 4.00 .811 .446 

6. แพทย/์พยาบาลแนะน ามา 4.00 3.94 4.03 .239 .788 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย พบว่า 
ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
การส่งเสริมการตลาดทุกปัจจยั ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที่ 33 แสดงค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านพนักงานหรือบุคลากรทางการแพทย ์
จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. ทกัษะความรู้ ความช านาญของ
แพทย ์พยาบาลและนกักายภาพ บ าบดั 

4.22 4.24 4.03 1.911 .151 

2. อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์พยาบาล 
และนกักายภาพบ าบดั 

4.22 4.32 4.31 .234 .792 

3. ทกัษะความรู้ ความช านาญของเจา้หนา้ท่ี
อ่ืนๆ เช่น การเงิน ประชาสมัพนัธ์ 

4.09 4.15 4.03 .618 .540 

4. อธัยาศยัไมตรีของเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
เช่น การเงิน ประชาสัมพนัธ์ 

4.13 4.18 4.03 .659 .519 

5. การใหค้  าแนะน าการรักษา และ
อธิบายใหค้วามเขา้ใจต่อการรักษา 
ฟ้ืนฟู กายภาพบ าบดั 

4.30 4.13 4.11 .698 .499 

6. บุคลิกภาพและความน่าเช่ือถือ 4.04 4.10 4.23 .667 .515 
7. กิริยา มารยาทท่ีดีของเจา้หนา้ท่ี 4.13 4.15 4.06 .285 .753 
8. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.09 4.17 4.00 1.000 .370 
9. มีจ  านวนพนกังานเพียงพอแก่การ
ใหบ้ริการ 

4.22 4.20 4.14 .125 .883 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์จ าแนกตามระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูป่้วย พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทยทุ์กปัจจยั ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที่ 34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ จ าแนกตามสถานะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน 
เหมาะสมแก่การพกัรักษาตวั 

3.87 3.82 3.71 .632 .533 

2. มีป้ายช่ือสถานบริการเห็นไดช้ดั มี
เลขท่ีอนุญาตครบถว้น 

3.83 3.82 3.77 .105 .900 

3. สถานบริการมีความสะอาดและ
สวยงาม 

3.83 3.79 3.80 .028 .972 

4. หอ้งน ้ามีความสะอาดและเพียงพอ 3.74 3.92 3.97 .889 .413 
5. มีกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งพกั และ
หอ้งฝึกกายภาพบ าบดัของผูป่้วย 

4.00 3.80 3.91 .929 .397 

6. มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้า/ลม ส าหรับ
ป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

3.96 4.13 4.17 .999 .370 

7. มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ 
เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ 

4.35 4.33 4.20 .653 .522 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ จ าแนกตามระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย พบว่า 
ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
หลกัฐานทางกายภาพทุกปัจจยั ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที่ 35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตามสถานะของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 

ระดับควำมสำมำรถ 

F-Value Sig 
25-45 
คะแนน 
(n = 23) 

50-70 
คะแนน 

(n = 142) 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

(n = 35) 
1. การใหบ้ริการมีความปลอดภยั และมี
ความน่าเช่ือถือในการใหก้ารดูแล 

3.74 3.79 3.91 .543 .582 

2. มีการใหบ้ริการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละคน 

4.04 3.87 3.86 .773 .463 

3. มีการบริการแบบครบวงจร เช่น มี
การรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตาม
นดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการรักษา
อยูเ่ดิม 

3.91 3.78 3.63 .802 .450 

4. มีการใหค้  าปรึกษาก่อนรักษา 
ระหวา่งรักษา และ หลงัการรักษา 

3.91 3.84 3.49 3.384 .036* 

5. ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบ ถาม
ขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้

3.91 3.84 3.57 1.553 .214 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตามระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย พบวา่ ผูป่้วยท่ีมี
ระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัมีการ
ให้ค  าปรึกษาก่อนรักษา ระหว่างรักษา และ หลังการรักษาแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 36 
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ตำรำงที่ 36 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยมีการให้
ค  าปรึกษาก่อนรักษา ระหว่างรักษา และ หลงัการรักษา จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถเป็น
รายคู ่
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
กระบวนกำร 

ระดับคะแนน
ควำมสำมำรถ 

ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

25-45 
คะแนน 

50-70 
คะแนน 

75 คะแนน
ขึน้ไป 

มีการใหค้  าปรึกษาก่อน
รักษา ระหวา่งรักษา 
และหลงัการรักษา 

25-45 คะแนน 3.91  .08 .43* 
50-70 คะแนน 3.84 -.08  .35* 
75 คะแนนขึน้ไป 3.49 -.43* -.35*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 36 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีการให้
ค  าปรึกษาก่อนรักษา ระหวา่งรักษา และหลงัการรักษา จ าแนกระดบัคะแนนความสามารถของผูป่้วย
เป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนนและ 50 – 70 
คะแนน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยดังกล่าว มากกว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับคะแนน
ความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 37 แสดงค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านคุณลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนคุณลกัษณะของ
ผลติภัณฑ์หรือบริกำร 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ่ำกว่ำ 10,000 
บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 

(n = 27) 

1. ช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ท่ีดีของสถานบริการ 

4.00 3.94 3.80 4.07 .977 .405 

2. มี ก าร ดูแลโดยแพทย์
เฉพาะทาง 

4.24 3.99 3.88 4.33 3.476 .017* 

3. มีการให้ค  าปรึกษาทาง
จิตเวช  

4.17 4.08 4.03 4.41 1.779 .153 

4. มีบริการด้านการฟ้ืนฟู
การท ากายภาพบ าบดั  

4.31 4.13 4.15 4.44 1.778 .153 

5. มีมาตราฐานการพยาบาล
ตามแนวปฏิบติั 

4.03 4.16 4.08 4.41 1.501 .216 

6. มีโปรแกรมการดูแลท่ี
ครบวงจรรวมถึงการจดัส่ง
ผู ้ป่ วยตรวจตามนัดของ
โรงพยาบาล 

4.03 3.83 3.83 4.30 3.392 .019* 

7. ความทนัสมยัของเคร่ือง 
มืออุปกรณ์ 

4.17 4.16 4.15 4.26 .156 .926 

8. มีบริการนอกสถานท่ี 4.00 4.13 4.08 4.19 .396 .756 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ
ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ เก่ียวกบัมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และโปรแกรมการ
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ดูแลท่ีครบวงจรรวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดัของโรงพยาบาล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 38 และตารางท่ี 39 
 
ตำรำงที่ 38 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีการดูแล
โดยแพทยเ์ฉพาะทาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อย 
ด้ำนผลติภัณฑ์ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีการดูแลโดย
แพทยเ์ฉพาะทาง 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 4.24  .25 .37* -.09 
10,001 -20,000 บำท 3.99 -.25  .12 -.34* 
20,001 -30,000 บำท 3.88 -.37* -.12  -.46* 
30,001 บำทขึน้ไป 4.33 .09 .34* .46*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 38 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัย่อยมีการ
ดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่า
กวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดงักล่าว มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อ
เดือน และรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่  39 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยมี
โปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจรรวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดัของโรงพยาบาล จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อย 
ด้ำนผลติภัณฑ์ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีโปรแกรมการดูแล
ท่ีครบวงจรรวมถึง
การจดัส่งผูป่้วย
ตรวจตามนดัของ
โรงพยาบาล 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 4.03  .21 .21 -.26 
10,001 -20,000 บำท 3.83 -.21  .00 -.47* 
20,001 -30,000 บำท 3.83 -.21 .00  -.47* 
30,001 บำทขึน้ไป 4.30 .26 .47* .47*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 39 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับส าคัญของปัจจัยย่อยมี
โปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจรรวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดัของโรงพยาบาล จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายได ้
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที ่40 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนรำคำ 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 
(n = 27) 

1. มีการแจง้อตัราค่าบริการ
ใหท้ราบอยา่งชดัเจน
ล่วงหนา้ 

3.86 3.18 3.58 3.67 5.740 .001* 

2. มีการคิดค่าบริการแบบ
เลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั 
(แบบ Package) 

3.66 3.15 3.65 3.74 5.925 .001* 

3. มีการใหส่้วนลดเม่ือมี
การท าสัญญาดูแลระยะยาว 
(3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี
ข้ึนไป) 

3.45 3.34 3.58 4.11 5.092 .002* 

4. สามารถใชสิ้ทธิประกนั
ชีวติ หรือสวสัดิการของ
บริษทัได ้

4.00 4.22 4.22 4.56 3.210 .024* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาในทุกปัจจยั แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 41 - ตารางท่ี 44 
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ตำรำงที่ 41 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีการแจง้
อตัราค่าบริการใหท้ราบอยา่งชดัเจนล่วงหนา้ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อย 
ด้ำนรำคำ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีการแจง้อตัรา
ค่าบริการใหท้ราบ
อยา่งชดัเจน
ล่วงหนา้ 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.86  .68* .29 .20 
10,001 -20,000 บำท 3.18 -.68*  -.39* -.48* 
20,001 -30,000 บำท 3.58 -.29 .39*  -.09 
30,001 บำทขึน้ไป 3.67 -.20 .48* .09  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 41 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัย่อยมีการ
แจง้อตัราค่าบริการให้ทราบอย่างชดัเจนล่วงหน้า จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายได ้
30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดังกล่าว มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตำรำงที่ 42 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยมีการคิด
ค่าบริการแบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อย 
ด้ำนรำคำ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีการคิดค่าบริการ
แบบเลือกไดใ้น
อตัราต่างๆ กนั 
(แบบ Package) 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.66  .50* .01 -.09 
10,001 -20,000 บำท 3.15 -.50*  -.50* -.59* 
20,001 -30,000 บำท 3.65 -.01 .50*  -.09 
30,001 บำทขึน้ไป 3.74 .09 .59* .09  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 42 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีการคิด
ค่าบริการแบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และ
รายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตำรำงที่ 43 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยมีการให้
ส่วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
เป็นรายคู ่
 

ปัจจัยย่อย 
ด้ำนรำคำ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีการใหส่้วนลดเม่ือ
มีการท าสญัญาดูแล
ระยะยาว (3 เดือน 6 
เดือน หรือ 1 ปีข้ึน
ไป) 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.45  .11 -.13 -.66* 
10,001 -20,000 บำท 3.34 -.11  -.24 -.77* 
20,001 -30,000 บำท 3.58 .13 .24  -.54* 
30,001 บำทขึน้ไป 4.11 .66* .77* .54*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 43 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีการให้
ส่วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
เป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ย่อยดังกล่าว มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได้ 10,001 – 
20,000 บาทต่อเดือน และรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 44 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยสามารถ
ใชสิ้ทธิประกนัชีวติ หรือสวสัดิการของบริษทัได ้จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อย 
ด้ำนรำคำ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

สามารถใชสิ้ทธิ
ประกนัชีวติ หรือ
สวสัดิการของ
บริษทัได ้

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 4.00  -.22 -.22 -.56* 
10,001 -20,000 บำท 4.22 .22  .00 -.33* 
20,001 -30,000 บำท 4.22 .22 .00  -.33 
30,001 บำทขึน้ไป 4.56 .56* .33* .33  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 44 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยสามารถ
ใช้สิทธิประกนัชีวิต หรือสวสัดิการของบริษทัได ้จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดงักล่าว มากกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านสถานท่ีให้บริการ จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 
 

ปัจจัยด้ำนสถำนที่
ให้บริกำร 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 
(n = 27) 

1. สถานบริการตั้งอยูใ่น
แหล่งชุมชน 

4.03 4.01 4.00 4.19 .577 .630 

2. ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง 

4.00 4.07 4.03 4.26 1.066 .365 

3. มีรถโดยสารประจ าทาง
หรือรถรับจา้งผา่นเส้นทาง
ของสถานบริการ 

3.79 3.88 4.03 4.19 1.958 .122 

4. สามารถติดต่อสอบถาม
ใหค้ าปรึกษาทางโทรศพัท์
หรือทางอินเตอร์เน็ตได ้

3.72 3.97 3.98 4.22 1.885 .133 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 45 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน
ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีให้บริการทุกปัจจยั ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที ่46 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 
 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 
(n = 27) 

1. มีการประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลู ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น วิทย ุอินเตอร์เน็ต 
วารสารทอ้งถ่ิน/วารสารของ
โรงพยาบาล และป้ายต่างๆ 

3.59 3.58 3.65 3.78 .708 .548 

2. มีการส่งเสริมการขาย 
เช่น การท า package มี
ส่วนลดหรือการแถม
โปรแกรมการตรวจต่างๆ 

3.45 3.58 3.80 3.78 2.184 .091 

3. มีการแนะน าและให้
ขอ้มูลจากพนกังานของ
สถานบริการ 

3.59 3.80 3.98 3.89 1.718 .165 

4. มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการแจก 

3.66 3.84 4.00 4.15 2.669 .049* 

5. การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคย
ใชบ้ริการมาก่อน 

3.62 3.87 3.95 4.26 4.149 .007* 

6. แพทย/์พยาบาลแนะ
น ามา 

4.00 3.93 3.93 4.11 .534 .659 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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เก่ียวกับมีเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริการแจก และการบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใช้บริการมาก่อน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 47 และตารางท่ี 48 
 
ตำรำงที่ 47 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
สถำนทีใ่ห้บริกำร 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
บริการแจก 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.66  -.18 -.34 -.49* 
10,001 -20,000 บำท 3.84 .18  -.16 -.31* 
20,001 -30,000 บำท 4.00 .34 .16  -.15 
30,001 บำทขึน้ไป 4.15 .49* .31* .15  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 47 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับส าคัญของปัจจัยย่อยมี
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยดังกล่าว มากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน และรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 48 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยการบอก
กล่าวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
สถำนทีใ่ห้บริกำร 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

การบอกกล่าวจาก
ผูท่ี้เคยใชบ้ริการ
มาก่อน 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.62  -.24 -.33 -.64* 
10,001 -20,000 บำท 3.87 .24  -.08 -.39* 
20,001 -30,000 บำท 3.95 .33 .08  -.31 
30,001 บำทขึน้ไป 4.26 .64* .39* .31  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 48 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยการบอก
กล่าวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 49 แสดงค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านพนักงานหรือบุคลากรทางการแพทย ์
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนพนักงำนหรือ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 
(n = 27) 

1. ทกัษะความรู้ ความ
ช านาญของแพทย ์พยาบาล
และนกักายภาพ บ าบดั 

4.21 4.24 4.10 4.19 .576 .631 

2. อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์
พยาบาล และนกักายภาพบ าบดั 

4.38 4.30 4.25 4.33 .239 .869 

3. ทกัษะความรู้ ความ
ช านาญของเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
เช่น การเงิน ประชาสมัพนัธ์ 

4.00 4.15 4.13 4.15 .468 .705 

4. อธัยาศยัไมตรีของ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่น การเงิน 
ประชาสมัพนัธ์ 

3.90 4.20 4.10 4.26 1.854 .139 

5. การใหค้ าแนะน าการรักษา 
และอธิบายใหค้วามเขา้ใจต่อ
การรักษา ฟ้ืนฟ ูกายภาพ 
บ าบดั 

4.21 4.18 4.03 4.15 .612 .608 

6. บุคลิกภาพและความ
น่าเช่ือถือ 

4.07 4.10 4.10 4.26 .488 .691 

7. กิริยา มารยาทท่ีดีของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.17 4.08 4.20 4.22 .540 .655 

8. ความเสมอภาคในการ
ใหบ้ริการ 

4.00 4.12 4.15 4.30 .999 .394 

9. มีจ านวนพนกังานเพียงพอ
แก่การใหบ้ริการ 

4.14 4.16 4.20 4.33 .580 .629 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 49 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานหรือบุคลากรทาง
การแพทยใ์นทุกปัจจยั ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำงที่ 50 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 
 

ปัจจัยด้ำนหลกัฐำนทำง
กำยภำพ 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 
(n = 27) 

1. สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน 
เหมาะสมแก่การพกัรักษาตวั 

3.97 3.73 3.83 3.89 1.612 .188 

2. มีป้ายช่ือสถานบริการเห็น
ไดช้ดั มีเลขท่ีอนุญาต
ครบถว้น 

3.83 3.77 3.83 3.93 .601 .615 

3. สถานบริการมีความ
สะอาดและสวยงาม 

3.76 3.66 3.95 4.11 3.776 .012* 

4. หอ้งน ้ามีความสะอาดและ
เพียงพอ 

3.86 3.81 4.03 4.19 2.748 .044* 

5. มีกลอ้งวงจรปิดภายใน
หอ้งพกั และหอ้งฝึกกายภาพ 
บ าบดัของผูป่้วย 

3.97 3.66 4.10 4.04 5.028 .002* 

6. มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้า/ลม 
ส าหรับป้องกนัการเกิดแผล
กดทบั 

4.17 4.07 4.13 4.26 .808 .491 

7. มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกั
รอของญาติ 

4.00 4.39 4.25 4.41 3.426 .018* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
เก่ียวกบัสถานบริการมีความสะอาดและสวยงาม ห้องน ้ ามีความสะอาดและเพียงพอ มีกลอ้งวงจรปิด
ภายในห้องพกั และห้องฝึกกายภาพ บ าบดัของผูป่้วย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น 
บริเวณท่ีพกัรอของญาติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 51 - ตารางท่ี 
54 
 
ตำรำงที่ 51 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยสถาน
บริการมีความสะอาดและสวยงาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
หลกัฐำนทำง
กำยภำพ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

สถานบริการมี
ความสะอาดและ
สวยงาม 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.76  .10 -.19 -.35 
10,001 -20,000 บำท 3.66 -.10  -.29* -.45* 
20,001 -30,000 บำท 3.95 .19 .29*  -.16 
30,001 บำทขึน้ไป 4.11 .35 .45* .16  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 51 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัย่อยสถาน
บริการมีความสะอาดและสวยงาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดงักล่าว มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที่ 52 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยห้องน ้ ามี
ความสะอาดและเพียงพอ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
หลกัฐำนทำง
กำยภำพ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

หอ้งน ้ามีความ
สะอาดและ
เพียงพอ 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.66  .05 -.16 -.32 
10,001 -20,000 บำท 3.81 -.05  -.22 -.38* 
20,001 -30,000 บำท 4.03 .16 .22  -.16 
30,001 บำทขึน้ไป 4.19 .32 .38* .16  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 52 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยหอ้งน ้ามี
ความสะอาดและเพียงพอ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดังกล่าว มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตำรำงที่ 53 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีกลอ้ง
วงจรปิดภายในหอ้งพกั และหอ้งฝึกกายภาพบ าบดัของผูป่้วย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
หลกัฐำนทำง
กำยภำพ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีกลอ้งวงจรปิด
ภายในหอ้งพกั และ
หอ้งฝึกกายภาพ 
บ าบดัของผูป่้วย 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.97  .30* -.13 -.07 
10,001 -20,000 บำท 3.66 -.30*  -.44* -.37* 
20,001 -30,000 บำท 4.10 .13 .44*  .06 
30,001 บำทขึน้ไป 4.04 .07 .37* -.06  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 53 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัยอ่ยมีกลอ้ง
วงจรปิดภายในห้องพกั และห้องฝึกกายภาพ บ าบดัของผูป่้วย จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อ
เดือน และรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดังกล่าว มากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตำรำงที่ 54 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัย่อยมีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
หลกัฐำนทำง
กำยภำพ 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับ
ญาติ เช่น บริเวณ
ท่ีพกัรอของญาติ 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 4.00  -.39* -.25 -.41* 
10,001 -20,000 บำท 4.39 .39*  .14 -.01 
20,001 -30,000 บำท 4.25 .25 -.14  -.16 
30,001 บำทขึน้ไป 4.41 .41* .01 .16  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 54 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับส าคญัของปัจจยัย่อยมีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ จ  าแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือน
ข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท
ต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตำรำงที ่55 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 

รำยได้ต่อเดือน 

F-Value Sig ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

(n = 29) 

10,001 -
20,000 บำท 

(n = 104) 

20,001 -
30,000 บำท 

 (n = 40) 

30,001 
บำทขึน้ไป 
(n = 27) 

1. การใหบ้ริการมีความ
ปลอดภยั และมีความ
น่าเช่ือถือในการใหก้ารดูแล 

3.93 3.71 3.90 3.89 1.261 .289 

2. มีการใหบ้ริการไดต้รง
กบัความตอ้งการเฉพาะ
ของผูป่้วยในแต่ละคน 

3.93 3.82 4.03 3.93 1.138 .335 

3. มีการบริการแบบครบ
วงจร เช่น มีการรับส่งจาก
บา้น มีการส่งตรวจตามนดั
กบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท า
การรักษาอยูเ่ดิม 

3.52 3.76 3.70 4.19 3.118 .027* 

4. มีการใหค้  าปรึกษาก่อน
รักษา ระหวา่งรักษา และ 
หลงัการรักษา 

3.66 3.76 3.75 4.07 1.627 .184 

5. ญาติผูป่้วยสามารถโทร
สอบ ถามขอ้มูลหรือโทร
นดัหมายล่วงหนา้ได ้

3.72 3.83 3.65 4.00 .982 .402 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัของ
ปัจจยัด้านกระบวนการ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ เก่ียวกบัมีการ
บริการแบบครบวงจร เช่น มีการรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการ
รักษาอยูเ่ดิม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 56 
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ตำรำงที่ 56 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยมีการ
บริการแบบครบวงจร เช่น มีการรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการ
รักษาอยูเ่ดิม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยย่อยด้ำน
กระบวนกำร 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉลีย่ 
ผลต่ำงค่ำเฉลีย่ / Sig 

ต ำ่กว่ำ 
10,000 บำท 

10,001 -
20,000 บำท 

20,001 -
30,000 บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

มี ก ารบ ริการแบบ
ครบวงจร เช่น มีการ
รับส่งจากบา้น มีการ
ส่งตรวจตามนัดกับ
โรงพยาบาลท่ีผูป่้วย
ท าการรักษาอยูเ่ดิม 

ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท 3.52  -.24 -.18 -.67* 
10,001 -20,000 บำท 3.76 .24  .06 -.43* 
20,001 -30,000 บำท 3.70 .18 -.06  -.49* 
30,001 บำทขึน้ไป 4.19 .67* .43* .49*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 56 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัส าคญัของปัจจยัย่อยมีการ
บริการแบบครบวงจร เช่น มีการรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการ
รักษาอยูเ่ดิม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อ
เดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 
บาทต่อเดือน รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
  
ตำรำงที ่57 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น 
 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
สถานบริการควรมีความสะดวกและรวดเร็วในการ

วเิคราะห์ผล 
1 25.0 

สถานบริการควรท่ีจะสามารถใชสิ้ทธิบตัรทอง หรือ
เบิกจ่าย/เบิกตรงของขา้ราชการได ้

3 75.0 

รวม 4 100.0 
หมายเหตุ : จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน  

 
  จากตารางท่ี 57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกับ 
สถานบริการควรท่ีจะสามารถใช้สิทธิบัตรทอง หรือเบิกจ่าย/เบิกตรงของข้าราชการได้มากท่ีสุด 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 และสถานบริการควรมีความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห์ผล 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้
คน้พบและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้ตัดสินใจในการเลือกสถานบริการผู ้ป่วย              
โรคอัมพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยได้ศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับการบริการ 7 Ps ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัดา้นกระบวนการใน
การให้บริการ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ระเบียบและวิธีการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิท่ี 
ได้จากการใช้แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์จากผูป่้วยหรือผูมี้อ านาจในการตดัสินใจตามกรอบ
แนวความคิดแลว้น าผลของการสัมภาษณ์มาพฒันาเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูป่้วยหรือผูมี้อ านาจในการตัดสินใจ  จ านวนทั้ งส้ิน 200 คน ข้อมูลท่ีได้น ามา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 
(Post Hoc Test or Multiple comparison) ในการวเิคราะห์ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถำม  
  1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงท่ีตอ้ง
พึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) ร้อยละ 71.0 มีสถานะเป็นผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ 
ร้อยละ 65.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.0 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 24.0 มีสถานภาพสมรส     
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ร้อยละ 64.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 40.5 มีอาชีพรับจา้งอิสระ ร้อยละ 27.0 มี
รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 52.0 และมีสถานท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 
94.0  
  1.2 พฤติกรรมในกำรใช้บริกำรของสถำนบริกำรผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพำตเร้ือรังใน
จังหวดัเชียงใหม่ 
  จากผลการศึกษา  พบว่า ผู ้ป่วยหรือผู ้มีอ  านาจในการเลือกสถานบริการผู ้ป่วย          
โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง ใชสิ้ทธิในการรักษาโดยบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ร้อยละ 35.0 ไดรั้บ
ขอ้มูลของสถานบริการจากญาติ พี่ น้อง/เพื่อน ร้อยละ 57.0 ไม่เคยเขา้รับบริการ ณ สถานบริการอ่ืน 
ร้อยละ 71.5 ตอ้งการการดูแลผูป่้วยจากสถานบริการในรูปแบบไปเชา้-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลา ร้อยละ 
48.5 คาดว่าจะน าผูป่้วยมาเขา้รับบริการภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 65.0 และน าผูป่้วย
เขา้รับบริการในสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเน่ืองจากมีแพทยเ์ฉพาะทาง ร้อยละ 56.5  
  1.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมสำมำรถของผู้ป่วยกบัควำมต้องกำรในกำรดูแล 
และระยะเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรของผู้ป่วย 
  จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของระดับความสามารถกับประเภทของการดูแล
ผูป่้วย พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลมาก (25 – 45 คะแนน) และผูป่้วยท่ีมีระดบั
ความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) ตอ้งการการดูแลแบบไปเช้า-เยน็กลบัเฉพาะ
บางเวลามากท่ีสุด ร้อยละ 56.5 และร้อยละ 50.7 ตามล าดบั ขณะท่ีผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพา
ผูดู้แลน้อย (75 – 95 คะแนน) และผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้งหมด 
(100 คะแนน) ตอ้งการการดูแลแบบไปเช้า-เยน็กลบัทุกวนัมากท่ีสุด ร้อยละ 64.7 และร้อยละ 100.0 
ตามล าดบั  
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของระดบัความสามารถกบัช่วงระยะเวลาในการเขา้ใช้
บริการของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยทุกระดบัความรุนแรง มีช่วงระยะเวลาในการเขา้ใช้บริการของผูป่้วย
นอ้ยกวา่ 1 เดือนมากท่ีสุดเหมือนกนั โดยผูป่้วยท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลมาก (25 – 45 คะแนน) ร้อยละ 39.1 
ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) ร้อยละ 61.3 ผูป่้วยท่ีมีระดบั
ความรุนแรงท่ีพึ่ งพาผูดู้แลน้อย (75 – 95 คะแนน) ร้อยละ 97.1 และผูป่้วยท่ีมีระดับความรุนแรงท่ี
ผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้งหมด (100 คะแนน) ร้อยละ 100.0 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดบริกำร     
  แบบสอบถามท่ีใช้เป็นการวดัระดับความคิดเห็น เก่ียวกับส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดั
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เชียงใหม่ ใช้ค  าถามในการวดัสเกลทัศนคติ  (Likert Scale) โดยแบบสอบถามส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 
ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) หลักฐานทางกายภาพ (Physical 
evidence) และกระบวนการ (Process) 
ตอนที่ 2.1 ระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจในกำรเลือกสถำน
บริกำรผู้ป่วยโรคอมัพฤกษ์อมัพำตเร้ือรังในจังหวดัเชียงใหม่ 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ตัด สินใจในการเลือกสถานบริการผู ้ป่ วย                
โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซ่ึงผูมี้อ  านาจในการเลือกสถานบริการ
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 7 ดา้น เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ 
ด้านพนักงานหรือบุคลากรทางการแพทย ์ด้านคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านสถานท่ี
ให้บริการ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  2.1.1 ด้ำนคุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ (Product) หรือบริกำร (Service) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ท่ีมีผลต่อผู ้
ตดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียง 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีบริการด้านการ
ฟ้ืนฟูการท ากายภาพบ าบดั ค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ ความทนัสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 
4.18 และมีมาตราฐานการพยาบาลตามแนวปฏิบติั ค่าเฉล่ีย 4.16 
  2.1.2 ด้ำนรำคำ (Price) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการ
ผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.64 โดยมี
ปัจจยัยอ่ยเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ สามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวิต หรือสวสัดิการของบริษทัได ้ค่าเฉล่ีย 4.24 
รองลงมาคือ การให้ส่วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) 
ค่าเฉล่ีย 3.51 มีการแจ้งอตัราค่าบริการให้ทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้า ค่าเฉล่ีย 3.43 และมีการคิด
ค่าบริการแบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) ค่าเฉล่ีย 3.41 ตามล าดบั 
  2.1.3 ด้ำนสถำนทีใ่ห้บริกำร (Place) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือก
สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
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4.00 โดยมีปัจจยัยอ่ยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาคือ 
สถานบริการตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.04 สามารถติดต่อสอบถามให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์
หรือทางอินเตอร์เน็ตได้ ค่าเฉล่ีย 3.97 และมีรถโดยสารประจ าทางหรือรถรับจา้งผ่านเส้นทางของ
สถานบริการ ค่าเฉล่ีย 3.94  
  2.1.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการ
เลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.80 โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ แพทย/์พยาบาลแนะน ามา ค่าเฉล่ีย 3.97 
การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใช้บริการมาก่อนค่าเฉล่ีย 3.90 และมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก 
ค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 
  2.1.5 ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (People) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านพนักงานหรือบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีมีผลต่อผู ้
ตดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17 โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์
พยาบาล และนกักายภาพบ าบดั ค่าเฉล่ีย 4.31 ทกัษะความรู้ ความช านาญของแพทย์ พยาบาลและนกั
กายภาพ บ าบดั ค่าเฉล่ีย 4.20 และมีจ านวนพนกังานเพียงพอแก่การใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 
  2.1.6 ด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ (Physical evidence) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการ
เลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.94 โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ 
เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ ค่าเฉล่ีย 4.31 มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้ า/ลม ส าหรับป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 
ค่าเฉล่ีย 4.12 และหอ้งน ้ามีความสะอาดและเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.91 ตามล าดบั 
  2.1.7 ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
  จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.81 
โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการให้บริการไดต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
ผูป่้วยในแต่ละคน ค่าเฉล่ีย 3.89 การให้บริการมีความปลอดภยั และมีความน่าเช่ือถือในการให้การ
ดูแล ค่าเฉล่ีย 3.81 ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบ ถามขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้ค่าเฉล่ีย 3.80 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยย่อยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนระดับ
คะแนนควำมสำมำรถ และรำยได้ต่อเดือน 
  จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ระดับคะแนน
ความสามารถ และปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ รายไดต่้อเดือน กบัตวั
แปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ด้านราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยเก่ียวกับระดับคะแนน
ความสามารถ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านต่างๆ 
แตกต่างกนัหรือไม่ โดยมีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
  1. ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตามระดับ
คะแนนความสามารถ เป็นการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 
ดา้น กบัระดบัคะแนนความสามารถ เพื่อให้ทราบวา่ระดบัคะแนนความสามารถของผูป่้วยท่ีแตกต่าง
กนัจะส่งผลต่อความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดอยา่งไร โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ จ าแนก
ตามระดบัคะแนนความสามารถของผูป่้วย  
  

ปัจจัยด้ำนคุณลกัษณะของ 
ผลติภัณฑ์หรือบริกำร 

เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

ระดับคะแนน 

1. ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ ท่ีดีของ
สถานบริการ 

แตกต่าง 
75 คะแนนข้ึนไป > 25-45 คะแนน 

และ 50-70 คะแนน 
2. มีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง 

แตกต่าง 
75 คะแนนข้ึนไป > 25-45 คะแนน 

และ 50-70 คะแนน 
3. มีการใหค้  าปรึกษาทางจิตเวช  ไม่แตกต่าง - 
4. มีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการท า
กายภาพบ าบดั 

ไม่แตกต่าง - 

5. มีมาตราฐานการพยาบาลตามแนว
ปฏิบติั 

ไม่แตกต่าง - 

6. มีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจรรวม 
ถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดัของ
โรงพยาบาล 

ไม่แตกต่าง - 
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ปัจจัยด้ำนคุณลกัษณะของ 
ผลติภัณฑ์หรือบริกำร 

เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

ระดับคะแนน 

7. ความทนัสมยัของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

ไม่แตกต่าง - 

8. มีบริการนอกสถานท่ี ไม่แตกต่าง - 
 

โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 
Multiple comparison) พบวา่  

ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยในเร่ืองช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานบริการ และมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทางมากกวา่
ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนน และ 50 – 70 คะแนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

1.2 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามระดบัคะแนนความสามารถ
ของผูป่้วย พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาในทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.3 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ จ าแนกตามระดบัคะแนน
ความสามารถของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีให้บริการในทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

1.4 ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดับ
คะแนนความสามารถของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีต้องพึ่ งพาผูดู้แลในระดับท่ี
แตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดในทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

1.5 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์จ าแนก
ตามระดบัคะแนนความสามารถของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทยใ์นทุกปัจจยั
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.6 ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ จ าแนกตามระดับ
คะแนนความสามารถของผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีต้องพึ่ งพาผูดู้แลในระดับท่ี
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แตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นหลกัฐานทางกายภาพในทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.7 ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการ จ าแนกตามระดับคะแนน
ความสามารถของผูป่้วย 

 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 
เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

ระดับคะแนน 

1. การใหบ้ริการมีความปลอดภยั และ
มีความน่าเช่ือถือในการใหก้ารดูแล 

ไม่แตกต่าง - 

2. มีการใหบ้ริการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละคน 

ไม่แตกต่าง - 

3. มีการบริการแบบครบวงจร เช่น มี
การรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตาม
นดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการ
รักษาอยูเ่ดิม 

ไม่แตกต่าง - 

4. มีการใหค้  าปรึกษาก่อนรักษา 
ระหวา่งรักษา และ หลงัการรักษา 

แตกต่าง 
25-45 คะแนน และ 50 – 70 คะแนน > 

75 คะแนนข้ึนไป 
5. ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบ ถาม
ขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้

ไม่แตกต่าง - 

 
โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 

Multiple comparison) พบวา่  
ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนน และ 50 – 70 คะแนน ให้

ความส าคัญต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองมีการให้ค  าปรึกษาก่อนรักษา ระหว่างรักษา และหลังการรักษา 
มากกวา่ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน เป็นการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้น กบัรายไดต่้อ
เดือน เพื่อให้ทราบวา่รายไดต่้อเดือนของผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดอยา่งไร โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 2.1 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ จ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 
   

ปัจจัยด้ำนคุณลกัษณะของ
ผลติภัณฑ์หรือบริกำร 

เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

รำยได้ต่อเดือน 

1. ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของ
สถานบริการ 

ไม่แตกต่าง - 

2. มีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง 
แตกต่าง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท > 20,001 – 30,000 บาท 
และ30,001บาทข้ึนไป>10,000–20,000บาท 

และ20,001 – 30,000 บาท  
3. มีการใหค้  าปรึกษาทางจิตเวช  ไม่แตกต่าง - 
4. มีบ ริการด้านการฟ้ืนฟูการท า
กายภาพบ าบดั  

ไม่แตกต่าง - 

5. มีมาตราฐานการพยาบาลตาม
แนวปฏิบติั 

ไม่แตกต่าง - 

6. มีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจร
รวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดั
ของโรงพยาบาล 

แตกต่าง 
30,001 บาทข้ึนไป >  10,001 – 20,000 บาท 

และ 20,001 – 30,000 บาท  

7. เคร่ืองมืออุปกรณ์มีความทนัสมยั ไม่แตกต่าง - 
8. มีบริการนอกสถานท่ี ไม่แตกต่าง - 

 
โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 

Multiple comparison) พบวา่  
ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วย ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ให้

ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้20,001 
– 30,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อ
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ปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และ 20,001 – 30,000 
บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจรรวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดั
ของโรงพยาบาล มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายได้ 20,001 – 
30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.2 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนรำคำ 
เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

รำยได้ต่อเดือน 

1. มีการแจง้อตัราค่าบริการให้
ทราบอยา่งชดัเจนล่วงหนา้ 

แตกต่าง 
ต ่ากวา่10,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท 

และ30,001 บาทข้ึนไป >10,001 – 20,000บาท 
2. มีการคิดค่าบริการแบบเลือก
ไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ 
Package) 

แตกต่าง 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท 

และ30,001 บาทข้ึนไป >10,001 – 20,000บาท 

3. มีการใหส่้วนลดเม่ือมีการท า
สัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 
เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) 

แตกต่าง 
30,001 บาทข้ึนไป > ต ่ากวา่10,000 บาท, 

10,001 – 20,000บาทและ20,001 – 30,000บาท 

4. สามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวติ 
หรือสวสัดิการของบริษทัได ้

แตกต่าง 
30,001 บาทข้ึนไป > ต ่ากวา่10,000 บาท และ 

10,001 – 20,000 บาท 
 
โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 

Multiple comparison) พบวา่ 
ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน 

รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยในเร่ืองมีการแจง้อตัราค่าบริการให้ทราบอยา่งชดัเจนล่วงหน้า และปัจจยัยอ่ยมีการคิดค่าบริการ
แบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อ
เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการใหส่้วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน 
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หรือ 1 ปีข้ึนไป) มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได้ 10,001 – 20,000 
บาทต่อเดือน และรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองสามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวิต หรือสวสัดิการของบริษทัได ้มากกวา่
ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.3 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
พบว่า ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีใหบ้ริการในทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.4 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

รำยได้ต่อเดือน 

1. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล 
ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ
อินเตอร์เน็ต วารสารทอ้งถ่ิน/
วารสารของโรงพยาบาล และป้าย
ต่างๆ 

ไม่แตกต่าง - 

2. มีการส่งเสริมการขาย เช่น การท า 
package มีส่วนลดหรือการแถม
โปรแกรมการตรวจต่างๆ 

ไม่แตกต่าง - 

3. มีการแนะน าและใหข้อ้มูลจาก
พนกังานของสถานบริการ 

ไม่แตกต่าง - 

4. มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการแจก 

แตกต่าง 
30,001 บาทข้ึนไป > ต ่ากวา่10,000 บาท 

และ 10,001 – 20,000 บาท 
5. การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใช้
บริการมาก่อน 

แตกต่าง 
30,001 บาทข้ึนไป > ต ่ากวา่10,000 บาท 

และ 10,001 – 20,000 บาท 
6. แพทย/์พยาบาลแนะน ามา ไม่แตกต่าง - 
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    โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 
Multiple comparison) พบวา่ 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมี
รายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองการบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมี
รายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

2.5 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้ ัดสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้แตกต่างกัน ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย ์ในทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.6 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพ จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 
 

ปัจจัยด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ 
เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

รำยได้ต่อเดือน 

1. สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน 
เหมาะสมแก่การพกัรักษาตวั 

ไม่แตกต่าง - 

2. มีป้ายช่ือสถานบริการเห็นไดช้ดั 
มีเลขท่ีอนุญาตครบถว้น 

ไม่แตกต่าง - 

3. สถานบริการมีความสะอาดและ
สวยงาม 

แตกต่าง 
20,001–30,000 บาท และ30,001 บาทข้ึนไป 

> 10,001 – 20,000 บาท 
4. หอ้งน ้ามีความสะอาดและ
เพียงพอ 

แตกต่าง 30,001 บาทข้ึนไป > 10,001 – 20,000 บาท 

5. มีกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งพกั 
และหอ้งฝึกกายภาพ บ าบดัของ
ผูป่้วย 

แตกต่าง 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท
และ30,001บาทข้ึนไป>10,001–20,000บาท 
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ปัจจัยด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ 
เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

รำยได้ต่อเดือน 

6. มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้า/ลม ส าหรับ
ป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

ไม่แตกต่าง - 

7. มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ 

แตกต่าง 
10,001 – 20,000 บาท และ30,00 บาทข้ึนไป 

> ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
 
โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 

Multiple comparison) พบวา่ 
ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อ

เดือน และรายได้มากกว่า 30,001 บาทต่อเดือน ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองสถานบริการมี
ความสะอาดและสวยงาม มากกว่าผู ้ตัดสินใจท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้มากกว่า 30,001 บาทต่อ
เดือน ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองห้องน ้ ามีความสะอาดและเพียงพอ มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมี
รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน 
รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยในเร่ืองมีกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งพกั และหอ้งฝึกกายภาพ บ าบดัของผูป่้วย มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ี
มีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อ
เดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อ
เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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2.7 ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 
เปรียบเทยีบ 
ควำมแตกต่ำง 

รำยได้ต่อเดือน 

1. การใหบ้ริการมีความปลอดภยั และมี
ความน่าเช่ือถือในการใหก้ารดูแล 

ไม่แตกต่าง - 

2. มีการใหบ้ริการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละคน 

ไม่แตกต่าง - 

3. มีการบริการแบบครบวงจร เช่น มี
การรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตาม
นดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการ
รักษาอยูเ่ดิม 

แตกต่าง 
30,001 บาทข้ึนไป > ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 

10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 
30,000บาท  

4. มีการใหค้  าปรึกษาก่อนรักษา 
ระหวา่งรักษา และ หลงัการรักษา 

ไม่แตกต่าง - 

5. ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบ ถาม
ขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้

ไม่แตกต่าง - 

 
โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or 

Multiple comparison) พบวา่ 
ผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการส าหรับผูป่้วยท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 

ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองมีการบริการแบบครบวงจร เช่น มีการรับส่งจากบา้น มีการส่ง
ตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการรักษาอยู่เดิม มากกวา่ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 
บาทต่อเดือน รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
  จากแบบสอบถามปลายเปิดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น 
พบวา่ ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการมีขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น ประกอบดว้ย สถานบริการ
ควรท่ีจะสามารถใช้สิทธิบตัรทอง หรือเบิกจ่าย/เบิกตรงของขา้ราชการไดม้ากท่ีสุด ร้อยละ 75.0 และ
สถานบริการควรมีความสะดวกและรวดเร็วในการวเิคราะห์ผล ร้อยละ 25.0 
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5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผู ้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเร้ือรังในจังหวดัเชียงใหม่ โดยน ามาอภิปรายผลการศึกษา
เปรียบเทียบกบัการศึกษาของ ธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการคลินิกเทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การศึกษาของสุภาพร เลาหพูน
รังสี (2553) ซ่ึงได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม สามารถอภิปรายประเด็น
ส าคญัท่ีเกิดจากการศึกษาได ้ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถาน
บริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยให้คะแนนตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัทุกด้านใน
ระดับมาก เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านพนักงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ ด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา โดยสามารถอภิปรายผลรายละเอียดปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาด
บริการในแต่ละดา้นได ้ดงัน้ี 
  1.1  ด้ำนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการ
ผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการ
ท ากายภาพบ าบดัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคลินิกเทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง มี
บริการนอกสถานท่ีมากท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร เลาหพูนรังสี (2553) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการ
แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงพยาบาล และความ
น่าเช่ือถือของโรงพยาบาลมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ ผูท่ี้เขา้มารับบริการในสถานบริการเก่ียวกบัการ
ดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง คือผูท่ี้มีความพิการหลงเหลืออยูจ่ากภาวะของโรค ไม่สามารถท่ี
จะปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตวัเองทั้งหมด มีความตอ้งการการพึ่งพาดูแลจากผูอ่ื้น สถานบริการ
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สามารถมีหน้าท่ีให้การดูแลผูเ้ข้ารับบริการให้มีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามอตัภาพซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของผูม้ารับบริการ  ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผล
ต่อการเขา้มารับบริการส่วนใหญ่น่าจะมาจากการมีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการท ากายภาพบ าบดัมากกวา่
การใหบ้ริการนอกสถานท่ี การมีช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ท่ีดี และความน่าเช่ือถือ  
  1.2 ด้ำนรำคำ ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรัง
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง การสามารถใช้สิทธิประกันชีวิต หรือสวสัดิการของบริษทัได้มากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร เลาหพนูรังสี (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาท่ีในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง การ
สามารถใช้สิทธิประกนัชีวิต หรือสวสัดิการของบริษทัไดม้ากท่ีสุดเช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคลินิกเทคนิค
การแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดด้านราคาท่ีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ืองในเร่ือง การคิดค่าบริการ/รับช าระเงินถูกตอ้งมากท่ีสุด อาจ
เป็นเพราะ จากผลการศึกษากลุ่มขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 
10,0001 – 20,000 บาท หากต้องรับภาระเก่ียวกับค่าบริการการดูแล อาจท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายได ้ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเขา้มารับบริการส่วนใหญ่น่าจะมาจากการสามารถใช้สิทธิ
ประกนัชีวติ หรือสวสัดิการของบริษทัมากกวา่การคิดค่าบริการ/รับช าระเงินถูกตอ้ง 
  1.3  ด้ำนสถำนที่ให้บริกำร  ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์
อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านสถานท่ีให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากท่ีสุด ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือ
พิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเร่ือง กล่ินไม่เหม็นเหมือน
โรงพยาบาลมากท่ีสุด และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุภาพร เลาหพูนรังสี (2553) ท่ีได้ศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนก
ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วน
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ประสมการตลาดด้านสถานท่ีให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อย
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง โรงพยาบาลตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนมากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะ ผูท่ี้เขา้มารับบริการในสถานบริการเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง เขา้มารับ
บริการเพื่อการฟ้ืนฟูร่างกายจากภาวะโรคหรือความพิการท่ีหลงเหลืออยูเ่ป็นหลกั สถานท่ีท่ีให้บริการ
จึงควรมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การพกัรักษาตวั ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเขา้มารับบริการส่วน
ใหญ่น่าจะมาจากท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากกว่าเร่ืองของลักษณะกล่ิน และการตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน 
  1.4  ด้ ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  ผู ้ตัด สินใจในการเลือกสถานบริการผู ้ป่ วย             
โรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง การมีแพทย/์พยาบาลแนะน ามา
รักษามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาพร เลาหพูนรังสี (2553) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนกผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง การแนะน าและให้ขอ้มูลจากพนกังานของโรงพยาบาลมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ือง การมีการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด หรือ การแถมโปรแกรมตรวจต่างๆ มากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ              
โรคอมัพฤกษ์อมัพาตเป็นโรคทางระบบประสาทท่ีต้องการการดูแลช่วยเหลือเฉพาะด้าน ผูเ้ขา้รับ
บริการแต่ละคนตอ้งการการช่วยเหลือการดูแลท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ห้บริการหรือผูแ้นะน าจึงควรเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ และมีความน่าเช่ือถือ ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเขา้มารับบริการส่วนใหญ่น่าจะมาจากการท่ี
แพทย์/พยาบาลแนะน ามารักษามากกว่าการมีการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด หรือ การแถม
โปรแกรมตรวจต่างๆ 
  1.5 ด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการ
ผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านพนักงานหรือ
บุคลากรทางการแพทยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง อธัยาศยั
ไมตรีของแพทย ์พยาบาล และนกักายภาพบ าบดัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร เลาห
พูนรังสี (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการ
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ในการเลือกบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทยใ์นภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง ทกัษะ
ความรู้ ความช านาญของแพทย ์และอธัยาศยัไมตรีของแพทยม์ากท่ีสุดเช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิก
เทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นพนกังานหรือบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่
เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง นักเทคนิคการแพทย์
อธิบายผลการตรวจอยา่งเขา้ใจมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ ในการดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง 
ผูดู้แลจะตอ้งคอยช่วยเหลือในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั รวมไปถึงการท ากายภาพบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายให้แก่ผูเ้ขา้รับบริการ ถือไดว้า่เป็นการดูแลแบบใกลชิ้ดตลอดเวลา สัมพนัธภาพท่ีดีจึงเป็นส่ิง
ส าคญั ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเขา้มารับบริการส่วนใหญ่น่าจะมาจากการมีอธัยาศยัไมตรีของ
แพทย ์พยาบาล และนกักายภาพบ าบดัมากกวา่การอธิบายผลการตรวจ 
  1.6 ด้ ำนหลักฐำนทำงกำยภำพ  ผู ้ตัด สินใจในการเลือกสถานบ ริการผู ้ป่ วย               
โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง 
(2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคลินิกเทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน
หลักฐานทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเร่ือง ป้ายช่ือคลินิกเทคนิคการแพทย์เห็นได้ชันเจน และมีเลขท่ี
อนุญาตครบถว้นมากท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร เลาหพูนรังสี (2553) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนก
ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นหลกัฐานทางกายภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัยอ่ย
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง อุปกรณ์ทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมีความ
ทันสมัยมากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะ ในการตัดสินใจเลือกสถานบริการเก่ียวกับการดูแลผู ้ป่วย               
โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง ผูต้ดัสินใจอาจไม่ใช่ตวัของผูรั้บบริการเอง อนัเน่ืองมาจากภาวะของโรคท่ี
เป็นอยู ่ส่งผลให้การตดัสินใจในการเลือกเขา้รับการรักษาเป็นของญาติหรือผูดู้แลของผูเ้ขา้รับบริการ 
จากผลการศึกษากลุ่มข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่คือผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการ
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ตดัสินใจ ทางสถานบริการจึงควรให้ความใส่ใจถึงญาติของผูเ้ขา้รับบริการดว้ย  ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผล
ต่อการเขา้มารับบริการส่วนใหญ่น่าจะมาจากการมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ี
พกัรอของญาติ มากกว่าการแสดงถึงป้ายช่ือและเลขท่ีอนุญาต และความทนัสมยัของอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์
  1.7 ด้ำนกระบวนกำร ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต
เร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีการให้บริการไดต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละ
คนมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง สามารถโทร
สอบถามไดม้ากท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร เลาหพนูรังสี (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกบริการแผนกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง มีกระบวนการท่ีให้บริการอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะ โรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังเป็นโรคทางระบบประสาทท่ีตอ้งการการดูแลช่วยเหลือเฉพาะดา้น 
ผูเ้ขา้รับบริการแต่ละคนตอ้งการการช่วยเหลือการดูแลท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความพิการท่ีหลงเหลือ
อยู่ ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเขา้มารับบริการส่วนใหญ่น่าจะมาจากการให้บริการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละคนมากกว่าการโทรสอบถาม และการมีกระบวนการท่ีให้บริการ
อยา่งเป็นระบบ 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
  จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือก
สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
  1. ผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต ท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลมาก (25 – 45 
คะแนน) และระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 70 คะแนน) ตอ้งการการดูแลแบบไป
เช้า-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลาเหมือนกนั ส่วนผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีพึ่งพาผูดู้แลน้อย (75 – 95 
คะแนน) และผูป่้วยท่ีมีระดับความรุนแรงท่ีผูป่้วยสามารถดูแลตัวเองได้ทั้ งหมด (100 คะแนน) 
ตอ้งการการดูแลแบบไปเชา้-เยน็กลบัทุกวนัเช่นเดียวกนั 
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  2. ผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต ในทุกระดบัความรุนแรง มีช่วงระยะเวลาในการเขา้ใช้
บริการของผูป่้วย ณ สถานบริการนอ้ยกวา่ 1 เดือนเหมือนกนั  
  3. ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านพนักงานหรือบุคลากรทาง
การแพทยใ์นภาพรวมมากท่ีสุด ในขณะท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมนอ้ยท่ีสุด 
  4. ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดั
เชี ยงใหม่ ให้ ความส าคัญ ใน ปัจจัยย่อย เก่ี ยวกับ  อัธยาศัยไมตรีของแพทย์ พยาบาล  และ                        
นกักายภาพบ าบดั และการมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติมากท่ีสุด 
ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ มีการคิดค่าบริการแบบเลือกไดใ้นอตัราต่างๆ กนั (แบบ 
Package)  
  5. ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดด้านราคา ด้านสถานท่ีให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือ
บุคลากรทางการแพทย ์และดา้นหลกัฐานทางกายภาพไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  6. ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อ ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดด้านคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการในปัจจยัย่อยเก่ียวกบั ช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานบริการ และมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนน และ 50 – 70 คะแนน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  7. ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความสามารถ 25 – 45 คะแนนและ 50 – 70 คะแนน ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการในปัจจยัย่อยเก่ียวกบั การให้ค  าปรึกษา
ก่อนรักษา ระหว่างรักษา และหลังการรักษา มากกว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับคะแนน
ความสามารถ 75 คะแนนข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  8. ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านสถานท่ีให้บริการ และด้านพนักงานหรือบุคลากรทาง
การแพทยไ์ม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  9. ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ ในปัจจยั
ยอ่ยเก่ียวกบัมีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และปัจจยัย่อยเก่ียวกบัมีโปรแกรมการดูแลท่ีครบวงจร
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รวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนัดของโรงพยาบาล มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 
บาทต่อเดือน และ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  10. ผู้ตัดสินใจในการเลือกสถานบริการท่ี มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ในทุกปัจจยัแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  11. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคากบัรายไดต่้อเดือน 
พบว่า ปัจจยัย่อยเก่ียวกับ มีการแจ้งอัตราค่าบริการให้ทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้า และมีการคิด
ค่าบริการแบบเลือกได้ในอตัราต่างๆ กัน (แบบ Package) ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีมี
รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อ
เดือนข้ึนไปให้ความส าคัญมากกว่าผู ้ตัดสินใจท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบั มีการให้ส่วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 
เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) และสามารถใช้สิทธิประกันชีวิต หรือสวสัดิการของบริษัทได้ ผู ้
ตดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไปให้ความส าคัญ
มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และ
รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  12. ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด ในปัจจยัย่อยเก่ียวกบัมี
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก และปัจจยัย่อยเก่ียวกบัการบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยใช้บริการมา
ก่อน มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อ
เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  13. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพ กบั
รายไดต่้อเดือน พบว่า ปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัสถานบริการมีความสะอาดและสวยงาม ผูต้ดัสินใจในการ
เลือกสถานบริการท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้
ความส าคญัมากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัห้องน ้ ามีความสะอาดและเพียงพอ ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้30,001 บาทต่อ
เดือนข้ึนไป ให้ความส าคัญมากกว่าผูต้ ัดสินใจท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยย่อยเก่ียวกับมีกล้องวงจรปิดภายในห้องพัก และห้องฝึก
กายภาพบ าบดัของผูป่้วย ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได้ 20,001 – 30,000 
บาทต่อเดือน และรายได ้30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดงักล่าว มากกวา่ผู ้
ตดัสินใจท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยั
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ยอ่ยเก่ียวกบัมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น บริเวณท่ีพกัรอของญาติ ผูต้ดัสินใจท่ีมีรายได ้
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้ความส าคัญ มากกว่าผู ้
ตดัสินใจท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

14. ผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ ในปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัการบริการ
แบบครบวงจร เช่น มีการรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจตามนดักบัโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยท าการรักษาอยู่
เดิม มากกว่าผูต้ดัสินใจท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
และรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
5.4 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ  
  จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาโดยเรียงล าดบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์

อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ี 

 

 ปัจจัยด้ำนพนักงำนหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังาน

หรือบุคลากรทางการแพทยท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ อธัยาศยัไมตรี

ของแพทย ์พยาบาล และนักกายภาพบ าบดั ทักษะความรู้ ความช านาญของแพทย์ พยาบาล และ       

นักกายภาพบ าบัด และมีจ านวนพนักงานเพียงพอแก่การให้บริการ ดังนั้ นทางสถานบริการควร

ด าเนินการดงัน้ี 

 1. ควรมีการจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการกบัผูเ้ขา้รับบริการโดยตรง อีกทั้งตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มี
ความพร้อมในการให้บริการ และให้บริการแก่ผูเ้ข้ารับบริการทุกรายเหมือนญาติมิตร เพื่อสร้าง
อธัยาศยัไมตรีท่ีดีและเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับบริการและผูดู้แลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2. มีการจดัอบรมบุคลากรผูใ้ห้บริการให้มีการพฒันาความรู้อยู่เสมอ รวมไปถึงการแนะน า
การปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสม ใหบุ้คลากรมีใจรักในการบริการ มีการจูงใจดว้ยรางวลั “บุคลากรดีเด่น” จาก
การใหบ้ริการเพื่อเสริมสร้างก าลงัใจใหม้ากข้ึน 
 3. มีการจดัหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการรับบริการ โดยมีการเปิดรับสมคัรบุคลากรทาง  
การแพทย ์ตามคณะแพทย ์และก าหนดถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บอยา่งชดัเจน 
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 4. ควรมีการจูงใจบุคลากรไม่ให้ลาออกไปอยู่สถานบริการอ่ืน โดยการเพิ่มค่าตอบแทนใน
กรณีท างานล่วงเวลา หรือค่าโบนสัพิเศษ  
 5. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร โดยมีการจดัประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความตอ้งการหรือขอ้เสนอแนะของบุคลากร เพื่อเพิ่มความความผกูพนักบัองค์กร และ
เพื่อทราบถึงความตอ้งการของบุคลากร 
 6. ควรมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในตวับุคลากรทางการแพทย ์
 
 ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริกำร จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยด้าน
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มี
บริการดา้นการฟ้ืนฟูการท ากายภาพบ าบดั มีความทนัสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์ และมีมาตรฐานการ
พยาบาลตามแนวปฏิบติั ดงันั้นทางสถานบริการควรด าเนินการดงัน้ี 
 1. เน่ืองจากผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตจะมีภาวะความพิการหลงเหลืออยูท่ี่แตกต่างกนั บาง
รายอาจมีปัญหาทางดา้นการส่ือสาร หรือบางรายอาจมีอาการอ่อนแรงแขนขาซีกใดซีกหน่ึง หรืออาจมี
อาการหนกัจนถึงขั้นท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลทั้งหมด ทางสถานบริการจึงควรมีการจดัโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สภาพในแต่ละดา้นเป็นรายๆ ไป เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการแต่ละราย  
 2. จดัหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความสามารถ และเช่ียวชาญในแต่ละด้าน โดยเฉพาะ
ทางการฟ้ืนฟู การท ากายภาพบ าบดั รวมไปถึงมีการแจง้ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการว่าสถาน
บริการมีบุคลากรทางการแพทยท่ี์เช่ียวชาญดา้นใดบา้ง 
 3. ควรท่ีจะจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความทนัสมยั มีการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ 
และความปลอดภยั  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมไปถึงมีการพฒันาองคค์วามรู้ของ
ผูใ้ชเ้คร่ืองมือใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้ขา้รับบริการมากข้ึน 
 4. มีแนวทางการปฏิบติัให้การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน รวม
ไปถึงมีการรับรองคุณภาพการให้บริการ โดยการเขา้ร่วมการวดัผลการด าเนินงานของกิจการตาม
เกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ  และการพฒันาเพื่อให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการให้บริการท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในสากล เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหผู้เ้ขา้รับบริการ 
 
 ปัจจัยด้ำนสถำนที่ให้บริกำร จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีให้บริการ ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ได้แก่ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สถานบริการ
ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน และสามารถติดต่อสอบถามให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์หรือทางอินเตอร์เนตได ้
ดงันั้นทางสถานบริการควรด าเนินการดงัน้ี 
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 1. สถานบริการควรจดัตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือไม่ไกลมากจากแหล่งชุมชน ควรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก สามารถเดินทางไป - กลบัไดโ้ดยง่าย หรืออาจเพิ่มบริการจดัเตรียมรถรับ – ส่ง เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รับบริการท่ีตอ้งการรับการรักษาหลากหลายรูปแบบ  เช่น ไปเชา้-เยน็กลบั
ทุกวนั ไปเชา้-เยน็กลบับางเวลา เป็นตน้ 
 2. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ Email Faebook และ 
Webpage เป็นตน้ รวมไปถึงให้ค  าปรึกษา การนดัหมายล่วงหน้า ซ่ึงสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 
 
 ปัจจัยด้ำนหลักฐำนทำงกำยภำพ จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับญาติ เช่น 
บริเวณท่ีพกัรอของญาติ มีเตียงนอนไฟฟ้า/ลม/น ้ า ส าหรับป้องกนัการเกิดแผลกดทบั และห้องน ้ ามี
ความสะอาดและเพียงพอ ดงันั้นทางสถานบริการควรด าเนินการดงัน้ี 
 1. นอกจากผูป่้วยจะเป็นคนตดัสินใจเขา้รับบริการแลว้ ในผูป่้วยท่ีไม่สามารถตดัสินใจไดเ้อง
ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจจะเป็นคนตดัสินใจแทน โดยส่วนใหญ่แลว้คือบุคคลในครอบครัว หรือญาติ
ผูป่้วยเอง สถานบริการควรมีความเอาใจใส่ถึงการอ านวยความสะดวก ความสุขสบายของญาติผูเ้ขา้รับ
บริการเช่นกนั เช่น มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีพื้นท่ีการเยี่ยมผูเ้ขา้รับบริการท่ีเป็นสัดส่วน สถานท่ีร่มร่ืน 
สะอาด สวยงาม น่าอยู ่หอ้งน ้าส าหรับรับรองแขก เป็นตน้ 
 2. ลกัษณะโดยรอบของสถานบริการ ควรมีความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน น่าอยู ่ให้ความรู้สึก
อบอุ่น มีการจดัการตกแต่งสวน แบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตวั เพื่อให้ผูเ้ขา้รับ
บริการเกิดความอบอุ่น อยากเขา้มารับบริการ 
 3. มีการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะตามมา
เน่ืองจากภาวะของโรคได ้เช่น ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัภาวะกลา้มเน้ืออ่อนแรงมีเตียงนอนไฟฟ้า/
ลม/น ้า ส าหรับป้องกนัการเกิดแผลกดทบั เป็นตน้ 
 4. อาคารสถานท่ี รวมไปถึงห้องน ้ า มีการก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาด มีการ
ตรวจสอบความสะอาดอยูส่ม ่าเสมอ และมีการจดัโครงการประกวดในเร่ืองของ 5 ส. เพื่อให้พนกังาน
เกิดความกระตือรือร้นในการรักษาความสะอาด 
 
 ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ  ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
ผูรั้บบริการในแต่ละคน การให้บริการมีความปลอดภยัและมีความน่าเช่ือถือในการให้การดูแล และ
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ญาติผูเ้ขา้รับบริการสามารถโทรสอบถามขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้ดงันั้นทางสถานบริการ
ควรด าเนินการดงัน้ี 
 1. ทางสถานบริการควรมีการตรวจโดยแพทยผ์ูช้  านาญ และออกแบบวางแผนโปรแกรมการ
ท ากายภาพบ าบัดฟ้ืนฟูร่างกายในแต่ละด้านให้ผูเ้ข้ารับบริการเป็นรายๆ ไป เพื่อให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูม้ารับบริการแต่ละราย  
 2. มีประกนัการรับรองความปลอดภยัของผูม้ารับบริการตลอดระยะเวลาท่ีเขา้มารับบริการ 
สถานบริการมีการวางระบบเฝ้าระวงัและรักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด เพื่อใหผู้เ้ขา้รับบริการหรือ
ครอบครัวมีความน่าเช่ือถือ 
 3. สถานบริการควรจะมีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช ้เพื่อช่วยในการลงทะเบียน นดัหมาย 
จองคิวล่วงหนา้ไดเ้ร็วข้ึน 
 4. มีบริการเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล ญาติผูเ้ขา้รับบริการสามารถโทรมาสอบถามขอ้มูล หรือขอ
ค าปรึกษาทั้งก่อนเขา้รับบริการ ระหวา่งท่ีเขา้รับบริการ และภายหลงัจากท่ีรับบริการแลว้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 
 5. มีการส่ือสารถึงขั้นตอนในการให้บริการท่ีเป็นระบบและชัดเจน เช่นมีการจดัท าบอร์ด
อธิบายถึงขั้นตอนในการเขา้รับบริการ การตรวจร่างกาย การวางแผนกิจกรรม และการเตรียมตวักลบั
บา้น เป็นตน้ 
 
 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ได้แก่ แพทย/์พยาบาลแนะน ามา จากการบอก
กล่าวจากผูท่ี้เคยใช้บริการมาก่อน และการมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก ดงันั้นทางสถาน
บริการควรด าเนินการดงัน้ี 
 1. สถานบริการควรมีการติดต่อประชาสัมพนัธ์ผ่านทางบุคลากรทางการแพทย ์ทั้งแพทย ์
พยาบาล นักกายภาพบ าบดั โดยเน้นถึงความเช่ียวชาญของบุคลากรผูดู้แล เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับบริการ 
 2. ควรมีการจดัการดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม และหา
ลูกคา้ใหม่ โดยอาจจะมีการจดักิจกรรมกบัผูม้ารับบริการ เช่น การออกตรวจเยี่ยมผูท่ี้เคยมารับบริการ 
หรือร่วมกนัจดักิจกรรมใหค้วามรู้สู่ประชาชนเชิงรุก เป็นตน้ 
 3. ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการบริการ คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของผูเ้ขา้รับบริการ เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้
มารับบริการเกิดความประทบัใจ และช่วยบอกกล่าวปากต่อปากมากข้ึน โดยมีการส่ือสารถึงบุคลากรผู ้
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ให้บริการทุกคนให้บริการกบัผูเ้ขา้รับบริการด้วยใจรักและคอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ 
 4. มีการจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการแจก เช่น การแนะน าสถานท่ี บุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญท่ีให้บริการ โปรแกรมการท ากายภาพฟ้ืนฟู การดูแลการใช้ชีวิตประจ าวนั การตรวจ
แบบครบวงจร ช่องทางการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อเขา้มาได้
อยา่งสะดวก 
 
 ปัจจัยด้ำนรำคำ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ สามารถใช้สิทธิประกนัชีวิตหรือสวสัดิการของบริษทัได ้มีการให้
ส่วนลดเม่ือมีการท าสัญญาดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) และมีการแจ้งอัตรา
ค่าบริการใหท้ราบอยา่งชดัเจนล่วงหนา้ ดงันั้นทางสถานบริการควรด าเนินการดงัน้ี 
 1. มีการท าสัญญากบับริษทัประกนัชีวิต เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิของผูเ้ขา้รับบริการในการท่ีจะ
เบิกค่ารักษาพยาบาลมากข้ึน รวมไปถึงติดต่อกบับริษทัของผูเ้ขา้รับบริการบางบริษทัเป็นรายกรณีไป 
ทั้งบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากว่า ในปัจจุบันแนวโน้มผูท่ี้เข้ารับบริการเป็น
ชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึน และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 
 2. มีการจดัโปรแกรมการดูแลในแต่ละระยะ ทั้งระยะสั้ น (น้อยกว่า 1 เดือน) ระยะกลาง
(1เดือน-3 เดือน) และระยะยาว (ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป) โดยก าหนดราคาแตกต่างกนั
ตามความเหมาะสม แนะน าถึงการท ากายภาพบ าบดัฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
รักษา เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูท่ี้จะเขา้รับการบริการ 
 3. หลงัจากท่ีมีการวางแผนโปรแกรมการดูแลผูเ้ขา้รับบริการให้ตรงตามความตอ้งการในแต่
ละราย ควรมีการแจง้รายละเอียดค่าบริการตั้งแต่เขา้รับบริการจนกระทัง่ส้ินสุดการเขา้รับบริการให้ผู ้
เขา้รับบริการทราบอยา่งชดัเจนล่วงหนา้  
 
 นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 1. สถานบริการควรมีความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห์ผล แสดงว่าผูป่้วยหรือผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจตอ้งการทราบผลการตรวจอยา่งรวดเร็ว แม่นย  า ดงันั้น สถานบริการควรเพิ่ม
บริการแจง้ผลการตรวจให้แก่ผูเ้ขา้รับบริการท่ีนอกเหนือจากการแจง้ผูเ้ขา้รับบริการโดยตรงเพียงอยา่ง
เดียว  เช่น การแจง้ผลทางโทรศพัท ์SMS หรือ E-Mail เป็นตน้ นอกจากนั้นสถานบริการควรมีแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงห้องปฏิบติัการท่ีสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจต่างๆ เพื่อแจง้ให้ผูเ้ขา้รับบริการได้
รับทราบอยา่งรวดเร็ว และไดรั้บการวางแผนการดูแลอยา่งถูกตอ้งต่อไปดว้ย  
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 2. สถานบริการควรท่ีจะสามารถใช้สิทธิบตัรทอง หรือเบิกจ่าย/เบิกตรงของขา้ราชการได ้
แสดงว่าผูป่้วยหรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจต้องการใช้สิทธิในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
บางส่วน ดงันั้นสถานบริการ ควรมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทางราชการ เพื่อขออนุญาต
ใช้สิทธิบางส่วนให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายบางส่วนจากผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะการใช้
สิทธิเบิกค่ารักษาจากบตัรประกนัสุขภาพถ้วนหน้า หรือใช้สิทธิเบิกจากหน่วยงานท่ีผูเ้ขา้รับบริการ
สังกดัอยู ่หรืออาจหาช่องทางติดต่อกบัโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีอาจใหค้วามช่วยเหลือภาระบางส่วนได ้
 
5.5 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป  
  1. ควรเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูป่้วย และผูดู้แลท่ีมีต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการ  
  2. ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะอ่ืนร่วมดว้ย เช่น 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์ การสังเกต ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากข้ึน
และท าใหผ้ลการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนดว้ย  
  3. อาจเน่ืองมาจากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูล กลุ่มขอ้มูลของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีได้ในคร้ังน้ีอยู่ในกลุ่มผูมี้รายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่จึงท า
ให้ผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่มีการกระจายของขอ้มูลมากนกั  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการกระจายการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดใ้นสัดส่วนเท่าเทียมกนั เพื่อการวเิคราะห์ผลท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นกั หรืออาจเลือกท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะในกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง เพื่อท่ีจะทราบถึงส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดสู้ง เน่ืองจากวา่รายไดถื้อเป็นขอ้มูลส าคญัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชบ้ริการ น่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัรายได ้
หรือฐานะในระดบัดี เน่ืองจากการบริการดงักล่าวอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมการบริการท่ีค่อนขา้งสูง 
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แบบประเมินกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย  (The Barthel index of activities of daily living) 
กิจกรรม/ คะแนน คะแนน (โสรญา สุดสาระ, 2547: 211) 
1. Feeding (การรับประทานอาหารเม่ือเตรียมส ารับไวใ้หเ้รียบร้อยต่อหนา้)  

0 = ไม่สามารถตกัอาหารเขา้ปากได ้ตอ้งมีคนป้อนให้  
5 = ช่วยใชช้อ้นตกัอาหารไวใ้ห้ หรือ ตดัให้เป็นช้ินเล็กๆ ไวล่้วงหนา้  
10 = ตกัอาหารและช่วยตวัเองไดป้กติ  

2. Transfer (ลุกนัง่จากที่นอน หรือจากเตียงไปยงัเกา้อ้ี)  
0 = ไม่สามารถนัง่ได ้(นัง่แลว้จะลม้เสมอ) หรือตอ้งใชค้นสองคนช่วยกนัยกขึ้น  
5 = ตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งมากจึงจะนัง่ได ้เช่น ตอ้งใชค้นที่แขง็แรงหรือมีทกัษะ 1 คน 
หรือใชค้นทัว่ไป 2 คนพยงุ หรือดนัขึ้นมาจึงจะนัง่อยูไ่ด ้ 
10 = ตอ้งการความช่วยเหลือบา้ง เช่น บอกใหท้  าตาม หรือช่วยพยงุเล็กนอ้ย หรือตอ้งมีคน
ดูแลความปลอดภยั  
15 = ท าไดเ้อง  

3. Grooming (ลา้งหนา้ หวผีม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะ 24-48 ชัว่โมงที่ผา่นมา)  
0 = ตอ้งการความช่วยเหลือ  
5 = ท าไดเ้อง (รวมทั้งที่ท  าไดเ้องถา้เตรียมอุปกรณ์ไวใ้ห)้  

4. Toilet Use (การเขา้หอ้งน ้ า)  
0 = ช่วยตวัเองไม่ได ้ 
5 = ท าเองไดบ้า้ง (อยา่งนอ้ยท าความสะอาดตวัเองไดห้ลงัเสร็จธุระ แต่ตอ้งการความ
ช่วยเหลือในบางส่ิง  
10 = ช่วยตวัเองไดดี้ (ขึ้นนัง่และลงจากโถสว้มไดเ้อง ท าความสะอาดไดเ้รียบร้อยหลงัจาก
เสร็จธุระแลว้ ถอดใส่เส้ือผา้ไดเ้รียบร้อย)  

5. Bathing (การอาบน ้ า)  
0 = ตอ้งมีคนช่วย หรือท าให้  
5 = อาบน ้ าไดเ้อง  

6. Mobility (การเคล่ือนที่ภายในหอ้งหรือบา้น)  
0 = เคล่ือนทีไ่ปไหนไม่ได ้ 
5 = ตอ้งใชร้ถเขน็ช่วยตวัเองใหเ้คล่ือนที่ไดเ้อง (ไม่ตอ้งมีคนเขน็ให)้ และจะตอ้งเขา้ออกมุม
หรือประตูได ้ 
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10 = เดินหรือเคล่ือนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยงุ หรือบอกใหท้  าตามหรือตอ้งใหค้วามสนใจดูแล
เพือ่ความปลอดภยั  
15 = เดินหรือเคล่ือนที่ไดเ้อง  

7. Stairs (การขึ้นลงบนัได 1 ขั้น)  
0 = ไม่สามารถท าได ้ 
5 = ตอ้งการคนช่วยเหลือ  
10 = ขึ้นลงไดเ้อง (ถา้ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดิน เช่น walker จะตอ้งเอาขึ้นลงไดด้ว้ย)  

8. Dressing (การสวมใส่เส้ือผา้)  
0 = ตอ้งมีคนสวมใส่ให ้ช่วยตวัเองไม่ไดเ้ลยหรือไดน้อ้ย  
5 = ช่วยตวัเองไดร้าวร้อยละ 50 ที่เหลือตอ้งมีคนช่วย  
10 = ช่วยตวัเองไดดี้ (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใส่เส้ือผา้ที่ดดัแปลงให้เหมาะสมก็ได)้  

9. Bowels (การกลั้นอุจจาระในระยะ 1 สปัดาห์ที่ผา่นมา)  
0 = กลั้นไม่ได ้หรือตอ้งการสวนอุจจาระอยูเ่สมอ  
5 = กลั้นไม่ไดเ้ป็นบางคร้ัง (ไม่เกิน 1 คร้ังต่อสปัดาห์)  
10 = กลั้นไดป้กติ  

10. Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สปัดาห์ที่ผา่นมา)  
0 = กลั้นไม่ได ้หรือใส่สายสวนปัสสาวะและไม่สามารถดูแลเองได ้ 
5 = กลั้นไม่ไดเ้ป็นบางคร้ัง (ไม่เกินวนัละ 1 คร้ัง)  
10 = กลั้นไดป้กติ  

การแปลผล (คะแนนเต็ม 0-100)  
0 – 20 Very severity disabled.  
25 – 45 Severity disabled.  
50 – 70 Moderately disabled.  
75 – 90 Mildly disabled.  
100 Physically Independent but not necessary normal or social independent. 
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แบบสอบถามส าหรับการค้นคว้าอสิระ 
เร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจในการเลือกสถานบริการผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์

อัมพาตเร้ือรังในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิชาการคน้ควา้อิสระของ
นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือกสถานบริการ
ผูป่้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลที่ได้ถือเป็นผลงานวิชาการซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา และ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่มีความสนใจสามารถน าขอ้มูลที่ได้รับจาก
การศึกษาน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานบริการดูแลผู ้ป่วย              
โรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังได้อย่างเหมาะสม   ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม โดยไม่ตอ้งระบุช่ือผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลและความคิดเห็นของท่านจะถือเป็น
ความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใดทั้งส้ิน และขอขอบพระคุณ
ท่านในการเสียสละเวลาตอบค าถามจนครบทุกขอ้มา ณ ที่น้ี 

นางสาววชุิดา  การะหงษ ์                                                                                                                                   
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 
ค าแนะน า  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 14 ขอ้ 
ส่วนที่ 2  ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูต้ดัสินใจในการเลือก 

  สถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง   จ านวน 50 ขอ้ 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่เก่ียวขอ้งกบัสถานบริการของผูต้ดัสินใจ 

 ในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง   
  

 
 
 
 
 



 

98 
 

 

ผู้ศึกษาเป็นผู้ประเมินให้คะแนนเอง                       
 ระดบัความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผู้ป่วย………………...คะแนน    

 (โดยใช้แบบประเมิน The Barthel index of activities of daily living: Barthel  ADL index) 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือตรง
กับความคดิเห็นของท่านมากที่สุด 

1. สถานะของผูต้อบแบบสอบถาม 
[  ] 1. ผูป่้วย     [  ] 2. ผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ 

2. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 [  ] 1. ชาย      [  ] 2. หญิง 
3. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
  [  ] 1. อายไุม่เกิน 20 ปี    [  ] 2. อาย ุ21-30 ปี 
 [  ] 3. อาย ุ31-40 ปี    [  ] 4. อาย ุ41-50 ปี 
 [  ] 5. อาย ุ51-60 ปี   [  ] 6. อาย ุ60 ปีขึ้นไป 
4. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 [  ] 1. โสด     [  ] 2. สมรส   
 [  ] 3. หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่  [  ] 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 
 [  ] 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   [  ] 2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 [  ] 3. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  [  ] 4. สูงกวา่ปริญญาโท 
6. อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 [  ] 1. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ [  ] 2. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 [  ] 3. พนกังานบริษทัเอกชน  [  ] 4. รับจา้งอิสระ 
 [  ] 5. นกัศึกษา    [  ] 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 
7. รายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม  
 [  ] 1. ต ่ากวา่ 10,000  บาท  [  ] 2. 10,001 - 20,000 บาท 
 [  ]  3. 20,001 - 30,000 บาท  [  ] 4. 30,001 - 40,000 บาท 
 [  ]  5. 40,001 - 50,000 บาท  [  ] 6. มากกวา่ 50,000 บาท 
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8. สถานที่อยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 [  ] 1. จงัหวดัเชียงใหม่   [  ] 2. จงัหวดัอ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………… 
9. สิทธิในการรักษาของผูป่้วย 

[  ] 1. บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้  [  ] 2. ประกนัสงัคม 
[  ] 3. สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ [  ] 4. ประกนัชีวติกบับริษทัประกนัชีวติ 
[  ] 5. จ่ายเงินเอง    [  ] 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

10. ท่านรู้จกัหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต จากแหล่งใด                    
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 [  ] 1. แพทย/์พยาบาลแนะน า  [  ] 2. ญาติ พี ่นอ้ง/เพือ่น 
[  ] 3. วารสารทอ้งถ่ิน    [  ] 4. วารสารของโรงพยาบาล                                                                 
[  ] 5. จากผูป่้วย/ญาติของผูป่้วยที่เคยรับบริการจากสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต                                        
[  ] 6. อินเตอร์เน็ต   [  ] 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………….. 

11. ท่านเคยติดต่อขอขอ้มูล/เขา้รับบริการ/น าผูป่้วยเขา้รับบริการสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์
อมัพาตจากสถานบริการอ่ืนมาแลว้หรือไม่ 

  [  ] 1. เคย    [  ] 2. ไม่เคย 
12. ประเภทของการดูแลผูป่้วยที่ท่านตอ้งการจากสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต 
 [  ] 1. ไปเชา้-เยน็กลบัทุกวนั  [  ] 2. ไปเชา้-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลา  
 [  ] 3. ฝากนอนสถานบริการโดยมีการก าหนดระยะเวลา  

[  ] 4. ตอ้งการเจา้หนา้ที่ไปดูแลที่บา้น  
[  ] 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................  

13. ช่วงระยะเวลาในการเขา้ใชบ้ริการของผูป่้วยในสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต  
 [  ] 1. นอ้ยกวา่ 1 เดือน   [  ] 2. ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน 
 [  ] 3. ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน  [  ] 4. มากกวา่ 6 เดือน 
14. เหตุผลที่ท่านจะเลือกน าผูป่้วยเขา้มารับบริการในสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาต  

(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 [  ] 1. อยูใ่กลบ้า้น/ที่ท  างาน  [  ] 2. สถานบริการมีช่ือเสียง 

 [  ] 3. มีแพทยเ์ฉพาะทาง    [  ] 4. แพทยมี์ช่ือเสียง 
 [  ] 5. คุณภาพการบริการดูแลดี  [  ] 6. มีบริการครบวงจร 
 [  ] 7. ญาติ/เพือ่นแนะน ามา   [  ] 8. ทราบจากโฆษณา 
 [  ] 9. การคิดค่าบริการเหมาะสม   [  ] 10. เบิกประกนัชีวติได ้
 [  ] 11. มีโปรแกรมกายภาพบ าบดั   [  ] 12. มีที่ปรึกษาทางจิตเวช 
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 [  ] 13. มีระบบส่งต่อเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน [  ] 14. บรรยากาศ/สภาพแวดลอ้มเหมาะสม 
[  ] 15. สถานบริการไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 
[  ] 16. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 

ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกับความคดิเห็นต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจในการเลือก
สถานบริการผู้ป่วยโรคอมัพฤกษ์อัมพาตเร้ือรังในจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงข้อ
เดียว  

ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
1 ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดีของ

สถานบริการ 
     

2 มีการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง      
3 มีการใหค้  าปรึกษาทางจิตเวช      
4 มีบริการดา้นการฟ้ืนฟูการท า

กายภาพบ าบดั 
     

5 มีมาตราฐานการพยาบาลตามแนว
ปฏิบตัิ 

     

6 มีโปรแกรมการดูแลที่ครบวงจร
รวมถึงการจดัส่งผูป่้วยตรวจตามนดั
ของโรงพยาบาล 

     

7 ความทนัสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์      
8 มีบริการนอกสถานที ่      
9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………      
ด้านราคา 
10 มีการแจง้อตัราค่าบริการใหท้ราบ

อยา่งชดัเจนล่วงหนา้ 
     

11 มีการคิดค่าบริการแบบเลือกไดใ้น
อตัราต่างๆ กนั (แบบ Package) 
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ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

12 มีการใหส่้วนลดเม่ือมีการท าสญัญา
ดูแลระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน หรือ 
1 ปีขึ้นไป) 

     

13 สามารถใชสิ้ทธิประกนัชีวติ หรือ
สวสัดิการของบริษทัได ้

     

14 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………      
ด้านสถานที่ให้บริการ 
15 สถานบริการตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน      
16 ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      
17 มีรถโดยสารประจ าทางหรือรถ

รับจา้งผา่นเสน้ทางของสถานบริการ 
     

18 สามารถติดต่อสอบถามให้
ค  าปรึกษาทางโทรศพัทห์รือทาง
อินเตอร์เน็ตได ้

     

19 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

20 มีการประชาสมัพนัธข์อ้มูล ข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุอินเตอร์เน็ต 
วารสารทอ้งถ่ิน/วารสารของ
โรงพยาบาล และป้ายต่างๆ 

     

21 มีการส่งเสริมการขาย เช่น การท า 
package มีส่วนลดหรือการแถม
โปรแกรมการตรวจต่างๆ 

     

22 มีการแนะน าและใหข้อ้มูลจาก
พนกังานของสถานบริการ 

     

23 มีเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการ
แจก 
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ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

24 การบอกกล่าวจากผูท้ี่เคยใชบ้ริการ
มาก่อน 

     

25 แพทย/์พยาบาลแนะน ามา      
26 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………      
ด้านพนักงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ 

27 ทกัษะความรู้ ความช านาญของแพทย ์
พยาบาลและนกักายภาพบ าบดั 

     

28 อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์พยาบาล 
และนกักายภาพบ าบดั 

     

29 ทกัษะความรู้ ความช านาญของ
เจา้หนา้ที่อ่ืนๆ เช่น การเงิน 
ประชาสมัพนัธ ์

     

30 อธัยาศยัไมตรีของเจา้หนา้ที่อ่ืนๆ 
เช่น การเงิน ประชาสมัพนัธ์ 

     

31 การใหค้  าแนะน าการรักษา และ
อธิบายใหค้วามเขา้ใจต่อการรักษา 
ฟ้ืนฟู กายภาพบ าบดั 

     

32 บุคลิกภาพและความน่าเช่ือถือ      
33 กิริยา มารยาทที่ดีของเจา้หนา้ที่      
34 ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ      
35 มีจ  านวนพนกังานเพยีงพอแก่การ

ใหบ้ริการ 
     

36 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………      
ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

37 สถานที่มีบรรยากาศที่ร่มร่ืน 
เหมาะสมแก่การพกัรักษาตวั 
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ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

38 มีป้ายช่ือสถานบริการเห็นไดช้ดั มี
เลขที่อนุญาตครบถว้น 

     

39 สถานบริการมีความสะอาดและ
สวยงาม 

     

40 หอ้งน ้ ามีความสะอาดและเพยีงพอ      
41 มีกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งพกั และ

หอ้งฝึกกายภาพบ าบดัของผูป่้วย 
     

42 มีเตียงนอนไฟฟ้า/น ้ า/ลม ส าหรับ
ป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

     

43 มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ญาติ เช่น บริเวณที่พกัรอของญาต ิ

     

44 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………      
ด้านกระบวนการ 
45 การใหบ้ริการมีความปลอดภยั และ

มีความน่าเช่ือถือในการใหก้ารดูแล 

     

46 มีการให้บริการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยในแต่ละคน 

     

47 มีการบริการแบบครบวงจร เช่น มี
การรับส่งจากบา้น มีการส่งตรวจ
ตามนดักบัโรงพยาบาลที่ผูป่้วยท า
การรักษาอยูเ่ดิม 

     

48 มีการใหค้  าปรึกษาก่อนรักษา 
ระหวา่งรักษา และ หลงัการรักษา 

     

49 ญาติผูป่้วยสามารถโทรสอบถาม
ขอ้มูลหรือโทรนดัหมายล่วงหนา้ได ้

     

50 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………      
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ส่วนที ่3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้องกับการบริการของสถานบริการผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์
อัมพาตเร้ือรัง    
……………………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบทุกขอ้ 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – สกลุ   นางสาววชุิดา  การะหงษ ์  
 
วัน เดือน ปีเกิด   4 ตุลาคม 2526 
 
ประวัติการศึกษา  ปีการศึกษา 2548 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

ประวัติการท างาน  พ.ศ. 2558 (เดือนพฤษภาคม)  – ปัจจุบนั ประกอบธุรกิจส่วนตวั  
พ.ศ. 2556 – 2558  (เดือนเมษายน) พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวกิฤตโร 
หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550 – 2555 พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวิกฤติศลัยกรรมอุบตัิเหตุ  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2548 – 2549 พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยสามญัหลงัผา่ตดัโรคหวัใจ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

     

 
    

 
 


