
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

   การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม แบงผลการศึกษาออกเปน 6 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา สาขาของแพทยเฉพาะทางท่ีรักษา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการ
แผนกผูปวยใน สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลของผูปวย หอผูปวยท่ีรับบริการ และเหตุผลท่ีเลือกใช
บริการโรงพยาบาลลานนา (ตาราง 1-11) 
 สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนาประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการ (ตาราง 12-19)    
  สวนท่ี 3 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ (ตาราง 
20-87) 

สวนท่ี 4 ขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนาประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และดานกระบวนการ (ตาราง 88-94) 

สวนท่ี 5 ขอมูลเปรียบเทียบระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี
ตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนาประกอบดวย ดาน
บริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดาน
บุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ (ตาราง 95-102 ) 

สวนท่ี 6 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการแผนกผูปวยใน โรงพยาบาล
ลานนา (ตาราง 103) 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 265 66.25 
ชาย 135 33.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 66.25 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.75  
 
ตาราง 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30 ป 134 33.50 
31–40 ป 118 29.50 
41–50 ป   63 15.75 
มากกวา 50 ป 85 21.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุไมเกิน 30 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.50  
รองลงมาไดแก อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29.50 อายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 21.25 และอายุ 
41-50 ป คิดเปนรอยละ 15.57     
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ตาราง 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 47.00 
ปริญญาตรี 176 44.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 9.00 

รวม 400 100.00 
จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 47.00 รองลงมาไดแก ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.00 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
9.00 
 
ตาราง 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 49 12.25 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 14.75 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 191 47.75 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 8.00 
พอบาน/แมบาน  48 12.00 
อ่ืนๆ 21 5.25 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อื่นๆ ไดแก ขาราชการบํานาญ  17 ราย พระสงฆ 2 ราย เจาหนาท่ีโครงการหลวง 1 ราย และเจาหนาท่ี
สถานทูต 1 ราย 
 

จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 47.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 14.75 นักศึกษาคิดเปนรอยละ 
12.25 พอบาน/แมบานคิดเปนรอยละ 12.00 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 8.00 
และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 5.25  
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ตาราง 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 
รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 52.00 
15,001-30,000 บาท 105 26.25 
30,001-45,000 บาท 36 9.00 
มากกวา 45,000 บาท 51 12.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดไมเกิน 15,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 52.00 รองลงมาคือ รายได 15,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.25 รายไดมากกวา 45,000 
บาท คิดเปนรอยละ 12.75 และรายได 30,001-45,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.00  

 
ตาราง 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 

ภูมิลําเนา จํานวน รอยละ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 152 38.00 
อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม 207 51.75 
นอกจังหวัดเชียงใหม 41 10.25 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ:  อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก สันทราย 63 คน แมริม 39 คน ดอยสะเก็ด 18 คน แมแตง 18 คน 
สันกําแพง 16 คน เชียงดาว 11 คน ฝาง 12 คน สารภี 7 คน จอมทอง 4 คน หางดง 3 คน แมวาง 2 คน แมออน 2 
คน  แมอาย 2 คน ดอยหลอ 2 คน พราว 2 คน สันปาตอง 2 คน สะเมิง 2 คน ฮอด 1 คน และไชยปราการ 1 คน 
    นอกจังหวัดเชียงใหม ไดแก ลําพูน 19 คน แมฮองสอน 6 คน เชียงราย 5 คน นาน 2 คน พมา 2 คน 
กทม 1 คน พิจิตร 1 คน ระยอง 1 คน ลําปาง 1 คน สระบุรี 1 คน พะเยา 1 คน และนอเวย 1 คน 

 
จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาอยูอําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.75 รองลงมาคือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 38.00 และ
นอกจังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 10.25  
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ตาราง 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาขาของแพทยเฉพาะทางท่ี
รักษา  

สาขาของแพทยเฉพาะทางที่รักษา จํานวน รอยละ 
อายุรกรรม 201 50.25 
ศัลยกรรม   32 8.00 
ศัลยกรรมกระดูกและขอ 39 9.75 
กุมารเวชกรรม 108 27.00 
สูตินรีเวชกรรม  36 9.00 
หู คอ จมูก 17 4.25 
ตา 7 1.75 
อ่ืนๆ 7 1.75 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
      อื่นๆ ไดแก โรคมะเร็ง 3 ราย โรคเลือด 2 ราย จิตเวช  1 ราย และผิวหนัง 1 ราย  
 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรับการรักษาแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมาคือ กุมารเวชกรรม คิดเปนรอยละ 27.00 ศัลยกรรมกระดูกและ
ขอ คิดเปนรอยละ 9.75 สูตินรีเวชกรรม คิดเปนรอยละ 9.00 ศัลยกรรม คิดเปนรอยละ 8.00 หู คอ 
จมูก คิดเปนรอยละ 4.25 ตา คิดเปนรอยละ 1.75 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.75 
 
ตาราง 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน จํานวน รอยละ 
ครั้งแรก 139 34.75 
2-3 ครั้ง    104 26.00 
มากกวา 3 ครั้ง   157 39.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมาใชบริการแผนกผูปวยในมากกวา 3 ครั้งมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาคือ มาใชบริการครั้งแรก คิดเปนรอยละ 34.75 และมาใชบริการ 
2 – 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.00 
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ตาราง 9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสิทธิการเบิกคา
รักษาพยาบาลของผูปวย  

สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลของผูปวย จํานวน รอยละ 
เบิกบริษัทประกัน  254 63.50 
เบิกสวัสดิการบริษัท 13 3.25 
เบิกราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 6.00 
อ่ืนๆ 12 3.00 
เบิกไมได (จายเองท้ังหมด) 115 28.75 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
        อื่นๆ ไดแก  เบิกจากประกันสังคม 10 ราย เบิกโครงการหลวง 1 ราย และเบิกจากสถานทูต 1 ราย 
 จากตาราง 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามเบิกคารักษาพยาบาลตามสิทธิบริษัทประกันมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมาคือ เบิกไมได (จายเองท้ังหมด) คิดเปนรอยละ 28.75 เบิก
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.00 เบิกสวัสดิการบริษัท คิดเปนรอยละ 3.25 และสิทธิอ่ืน ๆ 
คิดเปนรอยละ 3.00 
 
ตาราง 10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหอผูปวยท่ีรับบริการ  

หอผูปวยที่รับบริการ จํานวน รอยละ 
หอผูปวยใน 3A 64 16.00 
หอผูปวยใน 4A 121 30.25 
หอผูปวยใน 3B 112 28.00 
หอผูปวยใน 4B 103 25.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรับบริการหอผูปวยใน 4A มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 30.25 รองลงมาคือ หอผูปวยใน 3B คิดเปนรอยละ 28.00 หอผูปวยใน 4B คิดเปนรอยละ 25.75 
และหอผูปวยใน 3A คิดเปนรอยละ 16.00 
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ตาราง 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลลานนา  

เหตุผลที่เลือกใชบริการโรงพยาบาลลานนา จํานวน รอยละ 
เคยมาใชและชอบในบริการ 241 60.25 
อยูใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน 150 37.50 
โรงพยาบาลมีช่ือเสียง 93 23.25 
มีแพทยเฉพาะทาง 149 37.25 
มีเครื่องมือทันสมัย  134 33.50 
รูจักแพทยเปนการสวนตัว 19 4.75 
มีญาติพ่ีนองทํางานในโรงพยาบาล 11 2.75 
มีญาติ/เพ่ือนแนะนํา 66 16.50 
เปนผูถือหุนของโรงพยาบาล 1 0.25 
มีบัตรสมาชิกของโรงพยาบาล 24 6.00 
เบิกประกันชีวิตได 170 42.50 
ทราบจากโฆษณา 2 0.50 
อ่ืนๆ 22 5.50 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
      อื่นๆ ไดแก  เปนโรงพยาบาลในประกันสังคม  20 ราย และบริษัทสงมา 2 ราย 
 
 จากตาราง 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลท่ีเลือกใชบริการโรงพยาบาลลานนา
เนื่องจาก เคยมาใชและชอบในบริการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.25 รองลงมาคือ เบิกประกันชีวิต
ได คิดเปนรอยละ 42.50 อยูใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน คิดเปนรอยละ 37.50 มีแพทยเฉพาะทาง คิดเปน
รอยละ 37.25 มีเครื่องมือทันสมัย คิดเปนรอยละ 33.50 โรงพยาบาลมีช่ือเสียง คิดเปนรอยละ 23.25 
มีญาติ/เพ่ือนแนะนํา คิดเปนรอยละ 16.50 มีบัตรสมาชิกของโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 6.00 อ่ืนๆ 
คิดเปนรอยละ 5.50 รูจักแพทยเปนการสวนตัว คิดเปนรอยละ 4.75 มีญาติพ่ีนองทํางานใน
โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 2.75 ทราบจากโฆษณา คิดเปนรอยละ 0.50 และเปนผูถือหุนของ
โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 0.25 
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สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวย
ในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา 
 
ตาราง 12  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานบริการ 

 
ปจจัยดานบริการ 

ระดับความพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

บริการตรวจรักษาและให
คําแนะนําของแพทย 

153 209 36 2 0 4.28 
1 

38.25 52.25 9.00 0.50 0.00 มาก 
บริการดานการพยาบาล การ
จายยารับประทานและการฉีด
ยา 

100 224 70 6 0 4.05 
2 

25.00 56.00 17.50 1.50 0.00 มาก 
บริการดานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

63 179 139 16 3 3.71 
5 

15.75 44.75 34.75 4.00 0.75 มาก 
การทําความสะอาดหองพัก 65 195 115 22 3 3.74 

4 
16.25 48.75 28.75 5.50 0.75 มาก 

บริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย 
กายภาพบําบัด 

72 195 120 11 2 3.81 
3 

18.00 48.75 30.00 2.75 0.50 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
3.92 
มาก 

 

 
 จากตาราง 12 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดาน
บริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.92 โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ในทุก
ปจจัยยอย ดานบริการตรวจรักษาและใหคําแนะนําของแพทย คาเฉล่ีย 4.28  รองลงมาคือ บริการ
ดานการพยาบาล การจายยารับประทานและการฉีดยา คาเฉล่ีย 4.05 บริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย 
กายภาพบําบัด คาเฉล่ีย 3.81 การทําความสะอาดหองพัก คาเฉล่ีย 3.74 และบริการดานอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเฉล่ีย 3.71  
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ตาราง 13  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานราคา 
 

ปจจัยดานราคา 
ระดับความพึงพอใจ  

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

คารักษาพยาบาลโดยรวมมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพการ
รักษาและบริการท่ีไดรับ 

41 185 158 13 3 3.62 
2 

10.25 46.25 39.50 3.25 0.75 มาก 

คาหองพักมีความเหมาะสม 37 190 154 17 2 3.61 
3 

9.25 47.50 38.50 4.25 0.50 มาก 
คาธรรมเนียมแพทยมีความ
เหมาะสม 

48 190 152 8 2 3.69 
1 

12.00 47.50 38.00 2.00 0.50 มาก 
คายาและคาบริการอ่ืนๆมีความ
เหมาะสม 

37 176 163 22 2 3.56 
4 

9.25 44.00 40.75 5.50 0.50 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
3.62 
มาก 

 

 
 จากตาราง 13 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.62 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกปจจัย
ยอย ดานคาธรรมเนียมแพทยมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.69 รองลงมาคือ คารกัษาพยาบาลโดยรวม
มีความเหมาะสมกับคุณภาพการรักษาและบริการท่ีไดรับ คาเฉล่ีย 3.62  คาหองพักมีความเหมาะสม 
คาเฉล่ีย 3.61 คายามีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.56 และคาบริการอ่ืนๆมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.56 
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ตาราง 14  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ระดับความพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล
สะดวกในการมารับบริการ 

121 213 64 2 0 4.13 
1 

30.25 53.25 16.00 0.50 0.00 มาก 
ความสะดวกในการติดตอ
เขาถึงแผนกตางๆใน
โรงพยาบาล 

92 207 98 2 1 3.97 
3 

23.00 51.75 24.50 0.50 0.25 มาก 

มีปายบอกสถานท่ี
ใหบริการท่ีอานงาย และ
ชัดเจน 

102 206 87 4 1 4.01 
2 

25.50 51.50 21.75 1.00 0.25 มาก 

ท่ีจอดรถมีเพียงพอ 98 173 111 13 5 3.87 
4 

24.50 43.25 27.75 3.25 1.25 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
3.99 
มาก 

 

  
  จากตาราง 14 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.99 โดยมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในทุกปจจัยยอย ดานสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสะดวกในการมารับบริการ คาเฉล่ีย 4.13 
รองลงมาคือ มีปายบอกสถานท่ีใหบริการท่ีอานงายและชัดเจน คาเฉล่ีย 4.01 ความสะดวกในการ
ติดตอเขาถึงแผนกตางๆในโรงพยาบาล คาเฉล่ีย 3.97 และท่ีจอดรถมีเพียงพอ คาเฉล่ีย 3.87  
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ตาราง 15  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 

ดานการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร 

ระดับความพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

การโฆษณาในส่ือตางๆ 
เชน ปาย แผนพับ วิทยุ  
โทรทัศน หนังสือพิมพ 
และอ่ืนๆ 

45 145 175 29 6 3.49 

2 
11.25 36.25 43.75 7.25 1.50 ปาน

กลาง 

การประชาสัมพันธเชน การ
ใหขอมูลทางเวบ็ไซตของ
โรงพยาบาล การจัดอบรม
ทางวิชาการ การออกหนวย
ปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การ
จัดกิจกรรมวันเด็กและอ่ืน  ๆ

40 141 179 34 6 3.44 

3 
10.00 35.25 44.75 8.50 1.50 ปาน

กลาง 

การใหสวนลดแกสมาชิก
บัตรวีไอพี (VIP card) 

29 119 188 50 14 3.25 
4 

7.25 29.75 47.00 12.50 3.50 ปาน
กลาง 

ความรับผิดชอบตอสังคม
เชน การรักษาผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโดย
ทันที การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ํา
เสีย 

71 159 148 18 4 3.69 

1 
17.75 39.75 37.00 4.50 1.00 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
แปลผล 

3.46 
ปาน
กลาง 
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 จากตาราง 15 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.46 โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ในปจจัยยอยดานความรับผิดชอบตอสังคมเชน การรักษาผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉนิโดยทันที การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย คาเฉล่ีย 3.69 รองลงมา
โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ การโฆษณาในส่ือตางๆ เชน ปาย แผนพับ วิทยุ  
โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ คาเฉล่ีย 3.49 การประชาสัมพันธเชน การใหขอมูลทางเว็บไซต
ของโรงพยาบาล การจัดอบรมทางวิชาการ การออกหนวยปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การจัดกิจกรรมวัน
เด็กและอ่ืนๆ คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 3.44  และการใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card) คาเฉล่ีย 
3.25 
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ตาราง 16  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ  

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

แพทยมีความนาเช่ือถือใน
การวินิจฉยัโรคและรักษา  

170 192 36 1 1 4.32 
6 

42.50 48.00 9.00 0.25 0.25 มาก 
แพทยมาตรวจตามเวลาท่ี
สัญญาไว  

137 195 60 5 3 4.15 
13 

34.25 48.75 15.00 1.25 0.75 มาก 
แพทยยินดีใหขอมูลการ
รักษาแกทาน 

168 188 40 3 1 4.30 
7 

42.00 47.00 10.00 0.75 0.25 มาก 
ทานไดพบแพทยเม่ือทาน
ตองการ 

113 191 76 15 5 3.98 
20 

28.25 47.75 19.00 3.75 1.25 มาก 
ความรู ความชํานาญ 
ช่ือเสียง ของแพทย  

138 210 49 3 0 4.21 
10 

34.50 52.50 12.25 0.75 0.00 มาก 
แพทยมีความสุภาพออน
นอมและเปนมิตร 

201 165 33 1 0 4.42 
2 

50.25 41.25 8.25 0.25 0.00 มาก 
แพทยทําใหทานวางใจใน
ขบวนการรักษา 

178 191 30 1 0 4.37 
3 

44.50 47.75 7.50 0.25 0.00 มาก 
แพทยดูแลทานอยางเอาใจ
ใส  

178 178 43 1 0 4.33 
5 

44.50 44.50 10.75 0.25 0.00 มาก 
แพทยรับฟงความคิดเห็น
ของทาน 

152 200 45 1 2 4.25 
8 

38.00 50.00 11.25 0.25 0.50 มาก 
แพทยเขาใจความตองการ
ของทาน 

155 187 51 6 1 4.22 
9 

38.75 46.75 12.75 1.50 0.25 มาก 
แพทยมีบุคลิกภาพแบบมือ
อาชีพ 

184 178 36 2 0 4.36 
4 

46.00 44.50 9.00 0.50 0.00 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ)        
 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ  

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

แพทยแตงกายสุภาพ
เรียบรอย และเหมาะสม 

199 173 27 1 0 4.43 1 
 49.75 43.25 6.75 0.25 0.00 มาก 

เจาหนาท่ีมีความนาเช่ือถือ
ในการดูแลรักษาและ
บริการ  

92 226 77 4 1 4.01 
17 

23.00 56.50 19.25 1.00 0.25 มาก 
เจาหนาท่ีใหการบริการตาม
เวลาท่ีสัญญาไว 

82 211 101 2 4 3.91 
25 

20.50 52.75 25.25 0.50 1.00 มาก 
เจาหนาท่ีใหการบริการตรง
กับความตองการของทาน 

86 217 93 3 1 3.96 
23 

21.50 54.25 23.25 0.75 0.25 มาก 
เจาหนาท่ียินดีใหบริการ
ทาน 

104 212 81 2 1 4.04 
15 

26.00 53.00 20.25 0.50 0.25 มาก 
เจาหนาท่ีใหบริการอยาง
รวดเร็ว เม่ือทานรองขอ  

99 197 89 9 6 3.94 
24 

24.75 49.25 22.25 2.25 1.50 มาก 
เจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ี
ใหบริการและตอบคําถาม
ของทาน 

96 207 91 5 1 3.98 
20  

24.00 
 

51.75 
 

22.75 
 

1.25 
 

0.25 มาก 
เจาหนาท่ีมีความสุภาพออน
นอมและเปนมิตร  

143 188 61 7 1 4.16 
12 

35.75 47.00 15.25 1.75 0.25 มาก 
เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจ
ในขบวนการรักษาและ
บริการ 

104 211 79 4 2 4.03 
16 

26.00 52.75 19.75 1.00 0.50 มาก 
เจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอา
ใจใส  

114 207 71 6 2 4.06 
14 

28.50 51.75 17.75 1.50 0.50 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ)        
 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ  

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

เจาหนาท่ีรับฟงความ
คิดเห็นของทาน 

98 215 76 10 1 4.00 
19 

24.50 53.75 19.00 2.50 0.25 มาก 
เจาหนาท่ีเขาใจความ
ตองการของทาน 

97 206 86 8 3 3.97 
22 

24.25 51.50 21.50 2.00 0.75 มาก 
เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
มืออาชีพ  

105 204 80 10 1 4.01 
17 

26.25 51.00 20.00 2.50 0.25 มาก 
เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ
เรียบรอย และเหมาะสม 

138 201 56 4 1 4.18 
11 

34.50 50.25 14.00 1.00 0.25 มาก 
คาเฉลี่ยรวมสวนแพทย 

แปลผล 
4.23 
มาก 

 

คาเฉลี่ยรวมสวนเจาหนาที่ 
แปลผล 

4.02 
มาก 

 

คาเฉลี่ยรวม 
แปลผล 

4.14 
มาก 

 

 
 จากตาราง 16 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดาน
บุคลากรท่ีใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.14 ความพึงพอใจรวมสวน
แพทยอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.23 ความพึงพอใจรวมสวนเจาหนาท่ีอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.02 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกปจจัยยอย ดานแพทยแตงกาย
สุภาพเรียบรอยและเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ แพทยมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร 
คาเฉล่ีย 4.42 แพทยทําใหทานวางใจในขบวนการรักษา คาเฉล่ีย 4.37 แพทยมีบุคลิกภาพแบบมือ
อาชีพ คาเฉล่ีย 4.36 แพทยดูแลทานอยางเอาใจใส คาเฉล่ีย 4.33 แพทยมีความนาเช่ือถือในการ
วินิจฉัยโรคและรักษา คาเฉล่ีย 4.32 แพทยยินดีใหขอมูลการรักษาแกทาน คาเฉล่ีย 4.30 แพทยรับฟง
ความคิดเห็นของทาน คาเฉล่ีย 4.25 แพทยเขาใจความตองการของทาน คาเฉล่ีย 4.22 ความรู ความ
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ชํานาญ ช่ือเสียงของแพทย คาเฉล่ีย 4.21 เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม คาเฉล่ีย 
4.18 เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร คาเฉล่ีย 4.16 แพทยมาตรวจตามเวลาท่ีสัญญาไว  
คาเฉล่ีย 4.15 เจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอาใจใส คาเฉล่ีย 4.06 เจาหนาท่ียินดีใหบริการทาน คาเฉล่ีย 
4.04 เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจในขบวนการรักษาและบริการ คาเฉล่ีย 4.03 เจาหนาท่ีมีความ
นาเช่ือถือในการดูแลรักษาและบริการ คาเฉล่ีย 4.01 เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ คาเฉล่ีย 
4.01 เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นของทาน คาเฉล่ีย 4.00 ไดพบแพทยเม่ือทานตองการ คาเฉล่ีย 3.98
เจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ีใหบริการและตอบคําถามของทาน คาเฉล่ีย 3.98 เจาหนาท่ีเขาใจความ
ตองการของทาน คาเฉล่ีย 3.97 เจาหนาท่ีใหการบริการตรงกับความตองการของทาน คาเฉล่ีย 3.96 
เจาหนาท่ีใหบริการอยางรวดเร็วเม่ือทานรองขอ คาเฉล่ีย 3.94 และเจาหนาท่ีใหการบริการตามเวลา
ท่ีสัญญาไว คาเฉล่ีย 3.91  
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ตาราง 17  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 
ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

ระดับความพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

มีเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีทันสมัย
และเพียงพอ 

139 210 50 1 0 4.22 
2 

34.75 52.50 12.50 0.25 0.00 มาก 

การไดรับรองมาตรฐาน 
HA ขั้นท่ี 2 จากสถาบัน
รับรองและพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และมาตรฐาน
ISO 9001 

133 206 61 0 0 4.18 

3 
33.25 51.50 15.25 0.00 0.00 มาก 

มีการระบุตัวผูปวยทุก
ขั้นตอนการบริการและ
สอบถามประวัติแพยา 

157 192 48 3 0 4.26 
1 

39.25 48.00 12.00 0.75 0.00 มาก 

หองพักผูปวยมีขนาด 
อุปกรณอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม/
ทันสมัย 

117 191 79 13 0 4.03 

4 
29.25 47.75 19.75 3.25 0.00 มาก 

มีการตกแตงสถานท่ี
สวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ 

98 172 118 12 0 3.89 
6 

24.50 43.00 29.50 3.00 0.00 มาก 
มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ 

93 201 95 11 0 3.94 
5 

23.25 50.25 23.75 2.75 0.00 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
4.09 
มาก 
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 จากตาราง 17 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.09 โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมากในทุกปจจัยยอย มีการระบุตัวผูปวยทุกขั้นตอนการบริการและสอบถาม
ประวัติแพยา คาเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยและ
เพียงพอ คาเฉล่ีย 4.22 การไดรับรองมาตรฐาน HA ขั้นท่ี 2 จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและมาตรฐาน ISO 9001 คาเฉล่ีย 4.18 หองพักผูปวยมีขนาด อุปกรณอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม/ทันสมัย คาเฉล่ีย 4.03 มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ คาเฉล่ีย 3.94 
และมีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ คาเฉล่ีย 3.89  
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ตาราง 18  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ 
 
ดานกระบวนการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

ขั้นตอนการทําเรื่องนอน
โรงพยาบาลมีความรวดเร็ว
และเหมาะสม 

85 172 109 24 10 3.75 
6 

21.25 43.00 27.25 6.00 2.50 มาก 

เวลาเย่ียมของแพทยมีความ
เหมาะสม 

104 197 90 5 4 3.98 
3 

26.00 49.25 22.50 1.25 1.00 มาก 
กระบวนการพยาบาลมี
ความเหมาะสม 

106 212 79 1 2 4.05 
1 

26.50 53.00 19.75 0.25 0.50 มาก 
กระบวนการจายยา
รับประทานและฉีดยา ตรง
ตามเวลาและมีความ
เหมาะสม 

106 214 74 5 1 4.05 

1 
26.50 53.50 18.50 1.25 0.25 

มาก 
การประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ 

64 199 123 12 2 3.78 
5 

16.00 49.75 30.75 3.00 0.50 มาก 
ขั้นตอนการทําเรื่องกลับ
บานมีความรวดเร็วและ
เหมาะสม 

51 140 146 47 16 3.41 
7 

12.75 35.00 36.50 11.75 4.00 ปาน
กลาง 

การโทรศัพทสอบถาม
อาการและแจงเตือนวันนัด
ของพยาบาล 

92 195 100 13 0 3.92 
4 

23.00 48.75 25.00 3.25 0.00 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
แปลผล 

3.85 
มาก 
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 จากตาราง 18 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดาน
กระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.85 โดยมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในปจจัยยอยดานกระบวนการพยาบาลมีความเหมาะสม และกระบวนการจายยา
รับประทานและฉีดยา ตรงตามเวลาและมีความเหมาะสมเทากัน คาเฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือ เวลา
เย่ียมของแพทยมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.98 การโทรศัพทสอบถามอาการและแจงเตือนวันนัด
ของพยาบาล คาเฉล่ีย 3.92 การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ คาเฉล่ีย 3.78 และขั้นตอนการ
ทําเรื่องนอนโรงพยาบาลมีความรวดเร็วและเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.75 และมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ดานขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมีความรวดเร็วและเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.41  
 
ตาราง 19  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลใน
ภาพรวมของผูรับบริการ 
 
 

ระดับความพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

บริการของโรงพยาบาลใน
ภาพรวม 

94 230 72 2 2 4.03 
23.50 57.50 18.00 0.50 0.50 มาก 

 
 จากตาราง 19 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลในภาพรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.03  
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สวนที่ 3 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ  

 
3.1 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานบริการ จําแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 
 
สมมุติฐานที่ 1: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 20  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน (คน) ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 3.96 2.474 398 .014 
ชาย  135 3.82 
   

จากตาราง 20 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ
เพศหญิงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 อยูในระดับมาก และเพศชายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวาผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานบริการมากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานที่ 2: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 21  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อายุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 3.93 .716 396 .543 
31-40 ป 118 3.87 
41-50 ป   63 3.88 
มากกวา 50 ป 85 3.97 
   

จากตาราง 21 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ
ผูรับบริการอายุไมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 อยูในระดับมาก อายุ 31- 40 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.87 อยูในระดับมาก อายุ 41-50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 อยูในระดับมาก และอายุมากกวา 50 ป มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.97 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวางอาย ุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 3: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 22  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 3.95 1.227 397 .294 
ปริญญาตรี 176 3.89 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 3.81 

 
 จากตาราง 22 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ

ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก การศึกษาปริญญา
ตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 อยู
ในระดับมาก 

  
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไม
แตกตางกันระหวางระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 4: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 23  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 4 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 3.98 .662 394 .653 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 3.89 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 191 3.91 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

32 3.99 

พอบาน/แมบาน  48 3.90 
อ่ืนๆ 21 3.76 

   
จากตาราง 23 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ

ผูรับบริการอาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.89 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 อยูใน
ระดับมาก อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 อยูในระดับมาก อาชีพ
พอบาน/แมบาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 อยูใน
ระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 4: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไม
แตกตางกันระหวางอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 5: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 24  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 5 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 3.97 1.911 396 .127 
15,001-30,000 บาท 105 3.84 
30,001-45,000 บาท 36 3.90 
มากกวา 45,000 บาท 51 3.83 

   
จากตาราง 24 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ

ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 อยูในระดับมาก รายไดตอ
เดือน 15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 อยูในระดับมาก รายไดตอเดือน 30,001-45,000 
บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และรายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 5: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไม
แตกตางกันระหวางรายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 6: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 25  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 6 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA)  

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

152 3.82 4.191 397 .016 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 

207 3.95 

นอกจังหวัดเชียงใหม 41 4.05 
   
จากตาราง 25 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ

ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 อยูในระดับมาก 
ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก และภูมิลําเนาอยู
นอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก  
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 6: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวางภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95%  ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple 
comparison test or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพ่ือดูวาคูใดท่ีแตกตางกัน  
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ตาราง 26  แสดงผลการทดสอบ Post-hoc test สมมุติฐานท่ี 6 โดยวิธีของ Bonferroni  
(I) ที่พักอาศัยของทาน

ในปจจุบัน 
(J) ท่ีพักอาศัยของทานใน

ปจจุบัน 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม -0.13 0.058 0.067 
นอกจังหวัดเชียงใหม -0.23(*) 0.095 0.043 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 0.13 0.058 0.067 
นอกจังหวัดเชียงใหม -0.10 0.092 0.824 

นอกจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 0.23(*) 0.095 0.043 
อําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม 0.10 0.092 0.824 

 

 
  จากตาราง 26 แสดงวา ผูรับบรกิารท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึง
พอใจตอปจจัยดานบริการมากกวา ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.043) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95%  
  ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดาน
บริการไมแตกตางกับ ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม 

ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัย
ดานบริการไมแตกตางกับ ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน อําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม 
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สมมุติฐานที่ 7: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 27  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 7 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนครั้งที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 3.92 .076 397 .927 
2-3 ครั้ง    104 3.90 
มากกวา 3 ครั้ง   157 3.92 

   
จากตาราง 27 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ

ผูรับบริการท่ีมาใชบริการคร้ังแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 อยูในระดับมาก ผูรับบริการท่ีเคยมาใช
บริการ 2-3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และผูรับบริการท่ีเคยมาใชบริการมากกวา 3 
ครั้ง  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 7: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไม
แตกตางกันระหวางจํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 8: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 28  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 8 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยทีร่ับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 4.02 1.801 396 .146 
หอผูปวยใน 4A 121 3.86 
หอผูปวยใน 3B 112 3.86 
หอผูปวยใน 4B 103 3.96 

   
จากตาราง 28 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของ

ผูรับบริการท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 4A มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก และ
หอผูปวยใน 4B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 8: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไม
แตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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3.2 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานราคา จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 
 
สมมุติฐานท่ี 9: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยในท่ัวไป 
โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 29  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 9 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน (คน) ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 3.66 2.071 398 0.039 
ชาย  135 3.52 
   

จากตาราง 29 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของเพศ
หญิงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 อยูในระดับมาก และเพศชายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 9: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานราคา มากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานที่ 10: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 30  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 10 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อายุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 3.58 .982 386 .401 
31-40 ป 118 3.69 
41-50 ป   63 3.53 
มากกวา 50 ป 85 3.63 

   
จากตาราง 30 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ

ผูรับบริการท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 อยูในระดับมาก อายุ 31-40 ป มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.69 อยูในระดับมาก อายุ 41- 50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 อยูในระดับมาก และอายุมากกวา 
50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 10: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไม
แตกตางกันระหวางอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 11: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 31  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 11 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 3.64 1.125 397 .326 
ปริญญาตรี 176 3.61 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 3.47 
   
  จากตาราง 31 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ
ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 อยูในระดับมาก การศึกษาปริญญา
ตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 อยู
ในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 11: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไม
แตกตางกันระหวางระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 12: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยปจจัยดานราคาของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 32  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 12 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 3.66 .691 394 .630 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 3.56 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 

191 3.59 

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

32 3.77 

พอบาน/แมบาน  48 3.66 
อ่ืนๆ 21 3.53 

   
จากตาราง 32 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ

ผูรับบริการท่ีมีอาชีพนักศึกษา คาเฉล่ียเทากับ 3.66 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
คาเฉล่ียเทากับ 3.56 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ คาเฉล่ียเทากับ 3.59 อยูใน
ระดับมาก อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คาเฉล่ียเทากับ 3.77 อยูในระดับมาก อาชีพ
พอบาน/แมบาน คาเฉล่ียเทากับ 3.66 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ คาเฉล่ียเทากับ 3.53 อยูใน
ระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 12: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไม
แตกตางกันระหวางอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 13: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 33  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 13 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 3.67 1.213 396 .305 
15,001-30,000 บาท 105 3.52 
30,001-45,000 บาท 36 3.57 
มากกวา 45,000 บาท 51 3.61 
   

จากตาราง 33 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ
ผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 อยูในระดับมาก รายได 15,001-
30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 อยูในระดับมาก รายได 30,001-45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.57 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 13: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไม
แตกตางกันระหวางรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 14: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 34  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 14 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

152 3.54 3.925 397 .021 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 

207 3.62 

นอกจังหวัดเชียงใหม 41 3.85 
   

จากตาราง 34 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ
ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 อยูในระดับมาก 
ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 อยูในระดับมาก  และภูมิลําเนา
อยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 อยูในระดับมาก   

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 14: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวางภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95%  ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple 
comparison test or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพ่ือดูวาคูใดท่ีแตกตางกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
52 

ตาราง 35  แสดงผลการทดสอบ Post-hoc test สมมุติฐานท่ี 14 โดยวิธีของ Bonferroni  
 

(I) ที่พักอาศัยของทาน
ในปจจุบัน 

(J) ท่ีพักอาศัยของทานใน
ปจจุบัน 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม -0.07 0.068 0.819 
นอกจังหวัดเชียงใหม -0.31(*) 0.111 0.016 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 0.07 0.068 0.819 
นอกจังหวัดเชียงใหม -0.24 0.108 0.086 

นอกจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 0.31(*) 0.111 0.016 
อําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม 0.24 0.108 0.086 

 
  จากตาราง 35 แสดงวา ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึง
พอใจตอปจจัยดานราคา มากกวาผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.016) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95%  
  ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา 
ไมแตกตางกับผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม 

ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัย
ดานราคา ไมแตกตางกับผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม 
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สมมุติฐานที่ 15: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 36  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 15 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนครั้งที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 3.60 .228 397 .796 
2-3 ครั้ง    104 3.60 
มากกวา 3 ครั้ง   157 3.64 

   
จากตาราง 36 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของ

ผูรับบริการท่ีมาใชบริการครั้งแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก เคยมาใชบริการ 2-3 ครั้ง 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก และเคยมาใชบริการมากกวา 3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 อยู
ในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 15: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไม
แตกตางกันระหวางจํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 16: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 37  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 16 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 3.70 .478 369 .698 
หอผูปวยใน 4A 121 3.61 
หอผูปวยใน 3B 112 3.59 
หอผูปวยใน 4B 103 3.59 
   

จากตาราง 37 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของผูท่ี
รับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 4A มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.61 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 อยูในระดับมาก และหอผูปวยใน 4B มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.59 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 16: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไม
แตกตางกันระหวางหอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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3.3 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมา
ใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 
 
สมมุติฐานท่ี 17: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 17 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 4.04 2.135 398 0.033 
ชาย  135 3.91 
 
  จากตาราง 38 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก และเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 
อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 17: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึง
พอใจตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานท่ี 18: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 39  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 18 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อายุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 3.95 .445 396 .721 
31-40 ป 118 4.01 
41-50 ป   63 3.98 
มากกวา 50 ป 85 4.04 
   

จากตาราง 39 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของผูรับบริการท่ีอายไุมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก อายุ 31-40 ป มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.01 อยูในระดับมาก อายุ 41-50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก และอายุ
มากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 18: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 19: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 40  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 19 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 4.00 .089 397 .915 
ปริญญาตรี 176 3.98 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 4.02 
   

จากตาราง 40 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 อยูในระดับมาก  
การศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับมาก   
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 19: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 20: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 41  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 20 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 4.00 1.668 394 .141 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 4.03 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 191 3.94 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 32 4.24 
พอบาน/แมบาน  48 4.03 
อ่ืนๆ 21 3.95 
   

จากตาราง 41 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของอาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 อยูใน
ระดับมาก อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 อยูในระดับมาก อาชีพ
พอบาน/แมบาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูใน
ระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 20: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 21: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 42  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 21 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 4.02 .900 369 .441 
15,001-30,000 บาท 105 3.91 
30,001-45,000 บาท 36 4.03 
มากกวา 45,000 บาท 51 4.01 
   

จากตาราง 42 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับมาก 
รายได 15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 อยูในระดับมาก รายได 30,001-45,000 บาท มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 อยูใน
ระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 21: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 22: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 43  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 22 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 152 3.97 

 
.475 

 
397 

 
.622 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 207 3.99 
นอกจังหวัดเชียงใหม 41 4.07 
  

จากตาราง 43 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 อยู
ในระดับมาก ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 อยูในระดับมาก 
และภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 22: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 23: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการ
แผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 44  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 23 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 3.97 .876 397 .417 
2-3 ครั้ง    104 3.96 
มากกวา 3 ครั้ง   157 4.04 

  
จากตาราง 44 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนายของผูรับบริการท่ีมาใชบริการครั้งแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 อยูในระดับมาก ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมาใชบริการ 2-3 ครั้ง  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 อยูในระดับมาก และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมาใชบริการมากกวา 3 ครั้ง  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก  
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 23: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 24: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 45  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 24 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 4.07 1.883 396 .132 
หอผูปวยใน 4A 121 3.98 
หอผูปวยใน 3B 112 3.90 
หอผูปวยใน 4B 103 4.07 
   

จากตาราง 45 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายของผูท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 
4A  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก 
และหอผูปวยใน 4B มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 24: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 
ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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3.4 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนคร้ังที่
เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
สมมุติฐานท่ี 25: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจร ของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 46  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 25 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน (คน) ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 3.52 2.135 398 .033 
ชาย  135 3.36 
   

จากตาราง 46 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 อยูในระดับมาก และเพศชาย มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.36 อยูในระดับปานกลาง 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 25: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิง
มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานท่ี 26: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 47  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 26 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาย ุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 3.50 .199 396 .897 
31-40 ป 118 3.44 
41-50 ป   63 3.45 
มากกวา 50 ป 85 3.45 
   

จากตาราง 47 แสดงวาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของผูรับบริการท่ีมีอายไุมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 อยูในระดับมาก 
อาย ุ31-40 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 อยูในระดับปานกลาง อายุ 41-50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 อยูใน
ระดับปานกลาง และอายุมากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 อยูในระดับปานกลาง 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 26: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)  ณ 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 27: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 48  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 27 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 3.57 4.000 397 .019 
ปริญญาตรี 176 3.39 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 3.30 
   

จากตาราง 48 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 อยูใน
ระดับมาก การศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 อยูในระดับปานกลาง และการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 อยูในระดับปานกลาง 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 27: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง ระดับ
การศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังนั้นจึงไดทําการ
เปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison test or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ 
Bonferroni เพื่อดูวาคูใดท่ีแตกตางกัน  
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ตาราง 49  แสดงผลการทดสอบ Post-hoc test สมมุติฐานท่ี 27 โดยวิธีของ Bonferroni  
 

(I) ระดับการศึกษา
ของทาน (J) ระดับการศึกษาของทาน Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 0.18 (*) 0.074 0.050 
 สูงกวาปริญญาตร ี 0.27 0.128 0.110 
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -0.18 (*) 0.074 0.050 
 สูงกวาปริญญาตร ี 0.09 0.128 1.000 
สูงกวาปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตรี -0.27 0.128 0.110 
 ปริญญาตรี -0.09 0.128 1.000 

 
  จากตาราง 49 แสดงวา ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจ
ตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา
มากกวา ผูรับบริการการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.050) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95%  
  ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกับ ผูรับบริการท่ี
มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  

ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกับ ผูรับบริการท่ี
มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
67 

สมมุติฐานท่ี 28: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 50  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 28 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 3.59 1.425 394 .214 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 3.31 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 191 3.43 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 32 3.62 
พอบาน/แมบาน  48 3.55 
อ่ืนๆ 21 3.54 

   
จากตาราง 50 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรของอาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 อยูในระดับปานกลาง อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.43 อยูในระดับปานกลาง อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.62 อยูในระดับมาก อาชีพพอบาน/แมบาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 28: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 
ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 29: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 51  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 29 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 3.56 1.783 369 .071 
15,001-30,000 บาท 105 3.35 
30,001-45,000 บาท 36 3.55 
มากกวา 45,000 บาท 51 3.27 

   
จากตาราง 51 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรของผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 อยูใน
ระดับมาก รายได 15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 อยูในระดับปานกลาง รายได 30,001-
45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.27 อยูในระดับปานกลาง 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 29: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 
> 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 30: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 52  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 30 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 152 3.47 

 
.626 

 
397 

 
.535 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 207 3.48 
นอกจังหวัดเชียงใหม 41 3.35 
   

จากตาราง 52 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.47 อยูในระดับปานกลาง ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.48 อยูในระดับปานกลาง และภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 อยูใน
ระดับปานกลาง 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 30: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 
0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 31: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมา
ใชบริการแผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 53  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 31 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 3.45 .260 397 .772 
2-3 ครั้ง    104 3.51 
มากกวา 3 ครั้ง   157 3.45 

   
จากตาราง 53 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรของผูรับบริการท่ีมาใชบริการคร้ังแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 อยูในระดับ
ปานกลาง ผูรับบริการท่ีเคยมาใชบริการ 2-3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 อยูในระดับมาก  และ
ผูรับบริการท่ีเคยมาใชบริการมากกวา 3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 อยูในระดับปานกลาง 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 31: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 32: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยปจจัยดานการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับ
บริการ 
 
ตาราง 54  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 32 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 3.52 .1018 396 .383 
หอผูปวยใน 4A 121 3.45 
หอผูปวยใน 3B 112 3.38 
หอผูปวยใน 4B 103 3.54 
   

จากตาราง 54 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรของผูท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 อยูในระดับมาก 
หอผูปวยใน 4A  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 อยูในระดับปานกลาง หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 
อยูในระดับปานกลาง และหอผูปวยใน 4B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 32: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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  3.5 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานบุคลากร จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 
 
สมมุติฐานท่ี 33: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 55  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 33 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน (คน) ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 4.20 3.152 398 0.002 
ชาย  135 4.02 
   

จากตาราง 55 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ
เพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 อยูในระดับมาก และเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 33: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานบุคลากรมากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานท่ี 34: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 56  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 34 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาย ุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 4.13 .577 396 .630 
31–40 ป 118 4.19 
41–50 ป   63 4.08 
มากกวา 50 ป 85 4.15 
   

จากตาราง 56 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ
ปจจัยดานบุคลากรท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก อายุ 31–40 ป มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.19 อยูในระดับมาก  อายุ 41–50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก  และอายุ
มากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 34: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 35: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 57  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 35 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 4.18 .922 397 .399 
ปริญญาตรี 176 4.11 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 4.08 
   

จากตาราง 57 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ
ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 อยูในระดับมาก การศึกษาปริญญา
ตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยู
ในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 35: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 36: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 58  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 36 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 4.16 .577 396 .630 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 4.19 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 191 4.14 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 32 4.13 
พอบาน/แมบาน  48 4.15 
อ่ืนๆ 21 4.00 
   

จากตาราง 58 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ
อาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.19 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 อยูในระดับมาก อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก อาชีพพอบาน/แมบาน มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 36: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 37: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 59  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 37 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 4.18 .924 396 .429 
15,001-30,000 บาท 105 4.08 
30,001-45,000 บาท 36 4.10 
มากกวา 45,000 บาท 51 4.12 

   
จากตาราง 59 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ

ผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 อยูในระดับมาก รายได 15,001-
30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก รายได 30,001-45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.10 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 37: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 38: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยปจจัยดานบุคลากรของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 60  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 38 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

152 4.09 1.987 397 .138 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 

207 4.16 

นอกจังหวัดเชียงใหม 41 4.27 
   

จากตาราง 60 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ
ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 อยูในระดับมาก 
ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 อยูในระดับมาก และภูมิลําเนาอยู
นอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 38: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 
95% 
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สมมุติฐานท่ี 39: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 61  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 39 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 4.10 .771 397 .463 
2-3 ครั้ง    104 4.19 
มากกวา 3 ครั้ง   157 4.15 

 
 จากตาราง 61 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมาใชบริการครั้งแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก ผูรับบริการท่ีมา
ใชบริการ 2-3 ครั้ง  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 อยูในระดับมาก และผูตอบแบบสอบถามท่ีมาใชบริการ
มากกวา 3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 39: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 
> 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 40: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยปจจัยดานบุคลากรของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 62  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 40 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 4.19 .555 396 .645 
หอผูปวยใน 4A 121 4.16 
หอผูปวยใน 3B 112 4.09 
หอผูปวยใน 4B 103 4.15 
   

จากตาราง 62 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของผู
ท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 4A มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.16 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 อยูในระดับมาก และหอผูปวยใน 4B มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 40: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไม
แตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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3.6 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
สมมุติฐานที่ 41: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 63  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 41 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน (คน) ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 4.16 3.302 398 0.001 
ชาย  135 3.95 
   

จากตาราง 63 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 อยูในระดับมาก และเพศชาย มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 41: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง 
เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศ
หญิงมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมากกวา เพศ
ชาย  
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สมมุติฐานที่ 42: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 64  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 42 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาย ุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 4.11 .197 396 .899 
31-40 ป 118 4.07 
41-50 ป   63 4.04 
มากกวา 50 ป 85 4.10 

   
จากตาราง 64 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูรับบริการท่ีมีอายไุมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 อยูในระดับ
มาก อาย ุ31-40 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก อายุ 41-50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูใน
ระดับมาก และอายุมากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 42: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 
0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 43: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับ
การศึกษา 
 
ตาราง 65  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 43 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 4.14 1.917 397 .148 
ปริญญาตรี 176 4.02 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 4.15 
   
  จากตาราง 65 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 
อยูในระดับมาก การศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 43: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 44: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 66  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 49 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 4.18 .749 394 .587 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 4.13 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 191 4.05 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 32 4.17 
พอบาน/แมบาน  48 4.07 
อ่ืนๆ 21 3.95 
   

จากตาราง 66 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของอาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 อยูในระดับมาก อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 
อยูในระดับมาก อาชีพพอบาน/แมบาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 44: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 
0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 45: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายได
ตอเดือน 
 
ตาราง 67  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 45 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 4.14 1.303 396 .273 
15,001-30,000 บาท 105 4.00 
30,001-45,000 บาท 36 4.09 
มากกวา 45,000 บาท 51 4.06 

   
จากตาราง 67 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 
อยูในระดับมาก รายได 15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 อยูในระดับมาก รายได 30,001-
45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.06 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 45: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน (p-value > 0.05) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 46: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง 
ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 68  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี  46 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 152 4.07 

 
.343 

 
397 

 
.710 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 207 4.09 
นอกจังหวัดเชียงใหม 41 4.15 
   

จากตาราง 68 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.09 อยูในระดับมาก และภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 46: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 
0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 47: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวน
ครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 69  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 47 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 4.07 .677 397 .509 
2-3 ครั้ง    104 4.04 
มากกวา 3 ครั้ง   157 4.13 
   

จากตาราง 69 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูรับบริการท่ีมาใชบริการครั้งแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูใน
ระดับมาก ผูรับบริการท่ีมาใชบริการ 2-3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก และ
ผูรับบริการท่ีมาใชบริการมากกวา 3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 47: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 48: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอ
ผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 70  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 48 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 4.16 1.426 396 .235 
หอผูปวยใน 4A 121 4.05 
หอผูปวยใน 3B 112 4.02 
หอผูปวยใน 4B 103 4.16 
   

จากตาราง 70 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพของผูท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 อยูในระดับ
มาก หอผูปวยใน 4A  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 
อยูในระดับมาก และหอผูปวยใน 4B มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 48: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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3.7 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานกระบวนการ จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 
 
สมมุติฐานที่ 49: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 71  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 49 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน (คน) ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 3.90 2.514 398 0.012 
ชาย  135 3.74 
   

จากตาราง 71 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 อยูในระดับ
มาก 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 49: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบรกิารเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานกระบวนการมากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานที่ 50: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 72  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 50 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาย ุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 3.90 .720 396 .541 
31-40 ป 118 3.83 
41-50 ป   63 3.76 
มากกวา 50 ป 85 3.85 

 
 จากตาราง 72 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ

ของผูรับบริการท่ีมีอายไุมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก อายุ 31-40 ป มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก อายุ 41-50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 อยูในระดับมาก และอายุมากกวา 
50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 อยูในระดับ มาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 50: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ 
ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
90 

สมมุติฐานท่ี 51: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 73  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 51 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 3.91 2.424 397 .090 
ปริญญาตรี 176 3.81 
สูงกวาปริญญาตร ี 36 3.69 
   

จากตาราง 73 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 อยูในระดับมากการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.69 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 51: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ 
ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 52: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 74  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 52 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 3.90 .183 394 .969 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 3.82 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 191 3.83 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 32 3.87 
พอบาน/แมบาน  48 3.88 
อ่ืนๆ 21 3.80 

   
จากตาราง 74 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ

ของอาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.82 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 อยูในระดับมาก 
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 อยูในระดับมาก อาชีพพอบาน/แมบาน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 52: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ 
ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 53: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 75  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 53 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 3.94 3.662 396 .013 
15,001-30,000 บาท 105 3.72 
30,001-45,000 บาท 36 3.84 
มากกวา 45,000 บาท 51 3.73 
   

จากตาราง 75 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 อยูในระดับมาก รายได 
15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 อยูในระดับมาก รายได 30,001-45,000 บาท มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.84 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 53: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวางรายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน 
(Multiple comparison test or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพ่ือดูวาคูใดท่ี
แตกตางกัน  
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ตาราง 76  แสดงผลการทดสอบ Post-hoc test สมมุติฐานท่ี 53 โดยวิธีของ Bonferroni  
 

(I) รายไดตอเดือน (J) รายไดตอเดือน Mean Difference (I-J) Std. 
Error Sig. 

ไมเกนิ 15,000 บาท 15,001-30,000 บาท 0.22 (*) 0.073 0.018 
30,001-45,000 บาท 0.10 0.110 1.000 
มากกวา 45,000 บาท 0.21 0.096 0.186 

15,001-30,000 บาท ไมเกิน 15,000 บาท -0.22 (*) 0.073 0.018 
30,001-45,000 บาท -0.12 0.118 1.000 
มากกวา 45,000 บาท -0.01 0.104 1.000 

30,001-45,000 บาท ไมเกิน 15,000 บาท -0.10 0.110 1.000 
15,001-30,000 บาท 0.12 0.118 1.000 
มากกวา 45,000 บาท 0.11 0.133 1.000 

มากกวา 45,000 บาท ไมเกิน 15,000 บาท -0.21 0.096 0.186 
15,001-30,000 บาท 0.01 0.104 1.000 
30,001-45,000 บาท -0.11 0.133 1.000 

 

  จากตาราง 76 แสดงวา ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีระดับความพึง
พอใจตอปจจัยดานกระบวนการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา มากกวา ผูรับบริการ
ท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.018) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95%  
  ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดาน
กระบวนการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกับผูรับบริการท่ีมีรายไดตอ
เดือน 30,001-45,000 บาท และมากกวา 45,000 บาท 

ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท  มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดาน
กระบวนการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกับผูรับบริการท่ีมีรายไดตอ
เดือน 30,001-45,000 บาท และมากกวา 45,000 บาท 

ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-45,000 บาท มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ี
มีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา  ไมแตกตางกับ
ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท 
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สมมุติฐานที่ 54: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตาราง 77  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 54 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 152 3.80 

 
.780 

 
397 

 
.459 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 207 3.87 
นอกจังหวัดเชียงใหม 41 3.90 
   

จากตาราง 77 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับ
มาก ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 อยูในระดับมาก และ
ภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 54: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ 
ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 
95% 
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สมมุติฐานที่ 55: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน 
 
ตาราง 78  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 55 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 3.84 .242 397 .785 
2-3 ครั้ง    104 3.88 
มากกวา 3 ครั้ง   157 3.83 
   

จากตาราง 78 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ
ของผูรับบริการท่ีมาใชบริการครั้งแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 อยูในระดับมาก ผูรับบริการท่ีมาใช
บริการ 2-3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 อยูในระดับมาก และผูรับบริการท่ีมาใชบริการมากกวา 3 
ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 55: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ 
ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานที่ 56: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 79  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 56 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 3.90 .379 369 .768 
หอผูปวยใน 4A 121 3.85 
หอผูปวยใน 3B 112 3.80 
หอผูปวยใน 4B 103 3.86 

   
จากตาราง 79 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ

ของผูท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 4A มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.85 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก และหอผูปวย
ใน 4B มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 56: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ 
ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% 
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3.8 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการบริการในภาพรวม จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 

  
สมมุติฐานท่ี 57: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ 
 
ตาราง 80  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 57 โดยใชการทดสอบ t- test 

เพศ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ t- test df p-value 
(α =0.05) 

หญิง  265 4.08 2.514 398 0.012 
ชาย  135 3.93 
   

จากตาราง 80 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม
ของเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก และเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 อยูในระดับ
มาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 57: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม
ของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
การบริการในภาพรวมมากกวา เพศชาย  
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สมมุติฐานท่ี 58: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อายุ 
 
ตาราง 81  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 58 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาย ุ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 30 ป 134 4.03 .065 396 .978 
31-40 ป 118 4.02 
41-50 ป   63 4.06 
มากกวา 50 ป 85 4.02 
   

จากตาราง 81 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม
ของผูรับบริการท่ีมีอายไุมเกิน 30 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก อายุ 31-40 ป มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.02 อยูในระดับมาก อายุ 41-50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก และอายุมากกวา 
50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 58: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 59: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 82  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 59 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 188 4.08 .995 397 .371 
ปริญญาตรี 176 3.98 
สูงกวาปรญิญาตร ี 36 4.03 
 

จากตาราง 82 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม
ของผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยูในระดับมากการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.03 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 59: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 60: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ 
 
ตาราง 83  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 60 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

นักศึกษา 49 4.08 .230 394 .949 
พนักงานบริษัทเอกชน 59 4.08 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 191 4.01 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 32 4.03 
พอบาน/แมบาน  48 4.04 
อ่ืนๆ 21 3.95 
   

จากตาราง 83 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม
ของอาชีพนักศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.08 อยูในระดับมาก อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 อยูในระดับมาก 
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก อาชีพพอบาน/แมบาน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก และอาชีพอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 60: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 61: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน 
 
ตาราง 84  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 61 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

รายไดตอเดือน จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ไมเกิน 15,000 บาท 208 4.10 2.456 396 .063 
15,001-30,000 บาท 105 3.88 
30,001-45,000 บาท 36 4.08 
มากกวา 45,000 บาท 51 4.04 

  
จากตาราง 84 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม

ของผูรับบริการท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก รายได 
15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 อยูในระดับมาก รายได 30,001-45,000 บาท มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.08 อยูในระดับมาก และรายไดมากกวา 45,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 61: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 62: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา 
 
ตารางที่ 85  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 62 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 152 3.96 

 
1.514 

 
397 

 
.221 

อําเภออ่ืนๆ จังหวัด
เชียงใหม 207 4.06 
นอกจังหวัดเชียงใหม 41 4.15 

   
จากตาราง 85 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม

ของผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 อยูในระดับ
มาก ภูมิลําเนาอยูในอําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก และ
ภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 62: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 
95% 
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สมมุติฐานท่ี 63: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
 
ตาราง 86  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 63 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใช
บริการแผนกผูปวยใน 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

ครั้งแรก 139 4.06 .654 397 .521 
2-3 ครั้ง    104 4.07 
มากกวา 3 ครั้ง   157 3.98 
   

จากตาราง 86 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม
ของผูรับบริการท่ีมาใชบริการครั้งแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก ผูรับบริการท่ีมาใช
บริการ 2-3 ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก และผูรับบริการท่ีมาใชบริการมากกวา 3 
ครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 63: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value > 0.05) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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สมมุติฐานท่ี 64: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวย
ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 
ตาราง 87  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 64 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way ANOVA) 

หอผูปวยที่รับบริการ 
 

จํานวน 
(คน) 

ระดับความพึงพอใจ F-test df p-value 
(α =0.05) 

หอผูปวยใน 3A 64 4.05 .484 396 .694 
หอผูปวยใน 4A 121 3.97 
หอผูปวยใน 3B 112 4.06 
หอผูปวยใน 4B 103 4.06 

  
จากตาราง 87 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม

ของผูท่ีรับบริการหอผูปวยใน 3A มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 4A มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.97 อยูในระดับมาก หอผูปวยใน 3B มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก และหอผูปวย
ใน 4B มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 64: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม 
ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ณ ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% 
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สวนที่ 4 ขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยในทั่วไป 
โรงพยาบาลลานนา  
 
ตาราง 88  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการจําแนกตาม ปจจัย
ดานบริการ 
 

ปจจัยดานบริการ 
ระดับความสําคัญ  

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

บริการตรวจรักษาและให
คําแนะนําของแพทย 

156 192 50 2 0 4.26 
1 

39.00 48.00 12.50 0.50 0.00 มาก 
บริการดานการพยาบาล 
การจายยารับประทานและ
การฉีดยา 

115 219 63 3 0 4.12 
2 

28.75 54.75 15.75 0.75 0.00 มาก 

บริการดานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

70 191 119 15 5 3.77 
5 

17.50 47.75 29.75 3.75 1.25 มาก 
การทําความสะอาดหองพัก 82 210 98 6 4 3.90 

4 
20.50 52.50 24.50 1.50 1.00 มาก 

บริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย 
กายภาพบําบัด 

93 199 100 6 2 3.94 
3 

23.25 49.75 25.00 1.50 0.50 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
3.99 
มาก 

 

 
 จากตาราง 88 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.99 โดยใหความสําคัญระดับมาก ในปจจัยยอยดาน
บริการตรวจรักษาและใหคําแนะนําของแพทย คาเฉล่ีย 4.26  รองลงมาคือ บริการดานการพยาบาล 
การจายยารับประทานและการฉีดยา คาเฉล่ีย 4.12 บริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย กายภาพบําบัด คาเฉล่ีย 
3.94 การทําความสะอาดหองพัก คาเฉล่ีย 3.90 และบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม คาเฉล่ีย 3.77 
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ตาราง 89  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการจําแนกตาม ปจจัย
ดานราคา 
 

ปจจัยดานราคา 
ระดับความสําคัญ  

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

คารักษาพยาบาลโดยรวมมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ
การรักษาและบริการท่ี
ไดรับ 

84 197 109 8 2 3.88 

1 
21.00 49.25 27.25 2.00 0.50 มาก 

คาหองพักมีความเหมาะสม 69 210 111 8 2 3.84 
3 

17.25 52.50 27.75 2.00 0.50 มาก 
คาธรรมเนียมแพทยมีความ
เหมาะสม 

80 194 115 10 1 3.86 
2 

20.00 48.50 28.75 2.50 0.25 มาก 
คายาและคาบริการอ่ืนๆมี
ความเหมาะสม 

77 188 116 18 1 3.81 
4 

19.25 47.00 29.00 4.50 0.25 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
3.85 
มาก 

 

 
 จากตาราง 89 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.85 โดยใหความสําคัญระดับมาก ในปจจัยยอยดาน
คารักษาพยาบาลโดยรวมมีความเหมาะสมกับคุณภาพการรักษาและบริการท่ีไดรับ คาเฉล่ีย 3.88 
รองลงมาคือ คาธรรมเนียมแพทยมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.86 คาหองพักมีความเหมาะสม 
คาเฉล่ีย 3.84 และคายาและคาบริการอ่ืนๆมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.81 
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ตาราง 90  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 
ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล
สะดวกในการมารับบริการ 

134 187 78 1 0 4.14 
1 

33.50 46.75 19.50 0.25 0.00 มาก 
ความสะดวกในการติดตอ
เขาถึงแผนกตางๆใน
โรงพยาบาล 

104 200 93 2 1 4.01 
2 

26.00 50.00 23.25 0.50 0.25 มาก 

มีปายบอกสถานท่ี
ใหบริการท่ีอานงาย และ
ชัดเจน 

98 209 87 4 2 3.99 
3 

24.50 52.25 21.75 1.00 0.50 มาก 

ท่ีจอดรถมีเพียงพอ 93 200 97 8 2 3.94 
4 

23.25 50.00 24.25 2.00 0.50 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
4.02 
มาก 

 

 
 จากตาราง 90 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.02 โดยใหความสําคัญระดับ
มาก ในปจจัยยอยดานสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสะดวกในการมารับบริการ คาเฉล่ีย 4.14  
รองลงมาคือ ความสะดวกในการติดตอเขาถึงแผนกตางๆในโรงพยาบาล คาเฉล่ีย 4.01 มีปายบอก
สถานท่ีใหบริการท่ีอานงายและชัดเจน คาเฉล่ีย 3.99  และท่ีจอดรถมีเพียงพอ คาเฉล่ีย 3.94 
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ตาราง 91  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 

ปจจัยดานการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

การโฆษณาในส่ือตางๆ 
เชน ปาย แผนพับ วิทยุ  
โทรทัศน หนังสือพิมพ 
และอ่ืนๆ 

55 150 164 29 2 3.57 

2 
13.75 37.50 41.00 7.25 0.50 มาก 

การประชาสัมพันธเชน การ
ใหขอมูลทางเวบ็ไซตของ
โรงพยาบาล การจัดอบรม
ทางวิชาการ การออกหนวย
ปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การ
จัดกิจกรรมวันเด็กและอ่ืน  ๆ

51 146 170 27 6 3.52 

3 
12.75 36.50 42.50 6.75 1.50 มาก 

การใหสวนลดแกสมาชิก
บัตรวีไอพี (VIP card) 

49 137 168 35 11 3.45 
4 

12.25 34.25 42.00 8.75 2.75 ปาน
กลาง 

ความรับผิดชอบตอสังคม
เชน การรักษาผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโดย
ทันที การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ํา
เสีย 

79 172 131 12 6 3.77 

1 
19.75 43.00 32.75 3.00 1.50 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
แปลผล 

3.58 
มาก 
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 จากตาราง 91 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.58 โดยให
ความสําคัญระดับมาก ในปจจัยยอยดานความรับผิดชอบตอสังคมเชน การรักษาผูปวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโดยทันที การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย คาเฉล่ีย 3.77 รองลงมาคือ การ
โฆษณาในส่ือตางๆเชน ปาย แผนพับ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ คาเฉล่ีย 3.57 และการ
ประชาสัมพันธเชน การใหขอมูลทางเวบ็ไซตของโรงพยาบาล การจัดอบรมทางวิชาการ การออก
หนวยปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การจัดกิจกรรมวันเด็กและอ่ืนๆ คาเฉล่ีย 3.52 ใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง ในปจจัยยอยดานการใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card) คาเฉล่ีย 3.45 
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ตาราง 92  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
 

ปจจัยดานบุคลากรที่
ใหบริการ 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

แพทยมีความนาเช่ือถือใน
การวินิจฉัยโรคและรักษา  

189 178 32 1 0 4.39 
1 

47.25 44.50 8.00 0.25 0.00 มาก 
แพทยมาตรวจตามเวลาท่ี
สัญญาไว  

151 180 64 4 1 4.19 
11 

37.75 45.00 16.00 1.00 0.25 มาก 
แพทยยินดีใหขอมูลการ
รักษาแกทาน 

175 180 42 3 0 4.32 
7 

43.75 45.00 10.50 0.75 0.00 มาก 
ทานไดพบแพทยเม่ือทาน
ตองการ 

134 187 71 8 0 4.12 
18 

33.50 46.75 17.75 2.00 0.00 มาก 
ความรู ความชํานาญ 
ช่ือเสียง ของแพทย  

159 192 47 2 0 4.27 
9 

39.75 48.00 11.75 0.50 0.00 มาก 
แพทยมีความสุภาพออน
นอมและเปนมิตร 

184 178 37 1 0 4.36 
3 

46.00 44.50 9.25 0.25 0.00 มาก 
แพทยทําใหทานวางใจใน
ขบวนการรักษา 

184 183 32 1 0 4.38 
2 

46.00 45.75 8.00 0.25 0.00 มาก 
แพทยดูแลทานอยางเอาใจ
ใส  

179 181 38 2 0 4.34 
5 

44.75 45.25 9.50 0.50 0.00 มาก 
แพทยรับฟงความคิดเห็น
ของทาน 

160 194 42 3 1 4.27 
9 

40.00 48.50 10.50 0.75 0.25 มาก 
แพทยเขาใจความตองการ
ของทาน 

165 187 44 4 0 4.28 
8 

41.25 46.75 11.00 1.00 0.00 มาก 
แพทยมีบุคลิกภาพแบบมือ
อาชีพ 

176 186 38 0 0 4.35 
4 

44.00 46.50 9.50 0.00 0.00 มาก 
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ตาราง 92 (ตอ)        
 

ปจจัยดานบุคลากรที่
ใหบริการ 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

แพทยแตงกายสุภาพ
เรียบรอย และเหมาะสม 

180 177 40 3 0 4.34 
5 

45.00 44.25 10.00 0.75 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีมีความนาเช่ือถือ
ในการดูแลรักษาและ
บริการ  

123 213 64 0 0 4.15 
15 

30.75 53.25 16.00 0.00 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีใหการบริการตาม
เวลาท่ีสัญญาไว 

101 217 80 2 0 4.04 
25 

25.25 54.25 20.00 0.50 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีใหการบรกิารตรง
กับความตองการของทาน 

106 211 80 3 0 4.05 
24 

26.50 52.75 20.00 0.75 0.00 มาก 
เจาหนาท่ียินดีใหบริการ
ทาน 

117 208 75 0 0 4.11 
19 

29.25 52.00 18.75 0.00 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีใหบริการอยาง
รวดเร็ว เม่ือทานรองขอ  

127 201 68 3 1 4.13 
17 

31.75 50.25 17.00 0.75 0.25 มาก 
เจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ี
ใหบริการและตอบคําถาม
ของทาน 

123 201 73 3 0 4.11 
19 

30.75 50.25 18.25 0.75 0.00 มาก 

เจาหนาท่ีมีความสุภาพออน
นอมและเปนมิตร  

143 194 60 3 0 4.19 
11 

35.75 48.50 15.00 0.75 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจ
ในขบวนการรักษาและ
บริการ 

122 215 62 1 0 4.15 
15 

30.50 53.75 15.50 0.25 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอา
ใจใส  

131 206 59 4 0 4.16 
13 

32.75 51.50 14.75 1.00 0.00 มาก 
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ตาราง 92 (ตอ)        
 

ปจจัยดานบุคลากรที่
ใหบริการ 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

เจาหนาท่ีรับฟงความ
คิดเห็นของทาน 

108 221 63 8 0 4.07 
22 

27.00 55.25 15.75 2.00 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีเขาใจความ
ตองการของทาน 

110 209 75 6 0 4.06 
23 

27.50 52.25 18.75 1.50 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
มืออาชีพ  

115 216 66 3 0 4.11 
19 

28.75 54.00 16.50 0.75 0.00 มาก 
เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ
เรียบรอย และเหมาะสม 

128 211 58 3 0 4.16 
13 

32.00 52.75 14.50 0.75 0.00 มาก 
คาเฉลี่ยรวมสวนแพทย 

แปลผล 
4.30 
มาก 

 

คาเฉลี่ยรวมสวนเจาหนาที ่
แปลผล 

4.11 
มาก 

 

คาเฉลี่ยรวม 
แปลผล 

4.20 
มาก 

 

 
 จากตาราง 92 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
บุคลากรท่ีใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.20 ความสําคัญรวมสวนแพทย
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.30 ความสําคัญรวมสวนเจาหนาท่ีอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 4.11 โดยใหความสําคัญระดับมาก ในปจจัยยอยดานแพทยมีความนาเช่ือถือในการ
วินิจฉัยโรคและรักษา คาเฉล่ีย 4.39  รองลงมาคือ แพทยทําใหทานวางใจในขบวนการรักษา 
คาเฉล่ีย 4.38 แพทยมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร คาเฉล่ีย 4.36 แพทยมีบุคลิกภาพแบบมือ
อาชีพ คาเฉล่ีย 4.35  แพทยดูแลทานอยางเอาใจใส คาเฉล่ีย 4.34 แพทยแตงกายสุภาพเรียบรอยและ
เหมาะสม คาเฉล่ีย 4.34 แพทยยินดีใหขอมูลการรักษาแกทาน คาเฉล่ีย 4.32 แพทยเขาใจความ
ตองการของทาน คาเฉล่ีย 4.28 ความรู ความชํานาญ ช่ือเสียง ของแพทย คาเฉล่ีย 4.27 แพทยรับฟง
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ความคิดเห็นของทาน คาเฉล่ีย 4.27 แพทยมาตรวจตามเวลาท่ีสัญญาไว คาเฉล่ีย 4.19 เจาหนาท่ีมี
ความสุภาพออนนอมและเปนมิตร คาเฉล่ีย 4.19 เจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอาใจใส คาเฉล่ีย 4.16 
เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย และเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.16 เจาหนาท่ีมีความนาเช่ือถือในการ
ดูแลรักษาและบริการ คาเฉล่ีย 4.15 เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจในขบวนการรักษาและบริการ 
คาเฉล่ีย 4.15 เจาหนาท่ีใหบริการอยางรวดเร็ว เม่ือทานรองขอ คาเฉล่ีย 4.13 ทานไดพบแพทยเม่ือ
ทานตองการ คาเฉล่ีย 4.12 เจาหนาท่ียินดีใหบริการทาน คาเฉล่ีย 4.11 เจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ี
ใหบริการและตอบคําถามของทาน คาเฉล่ีย 4.11 เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ คาเฉล่ีย 4.11 
เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นของทาน คาเฉล่ีย 4.07 เจาหนาท่ีเขาใจความตองการของทาน คาเฉล่ีย 
4.06 เจาหนาท่ีใหการบริการตรงกับความตองการของทาน คาเฉล่ีย 4.05 และเจาหนาท่ีใหการ
บริการตามเวลาท่ีสัญญาไว คาเฉล่ีย 4.04 
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ตาราง 93  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

มีเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีทันสมัย
และเพียงพอ 

152 198 47 2 1 4.25 
2 

38.00 49.5 11.75 0.5 0.25 มาก 

การไดรับรองมาตรฐาน 
HA ขั้นท่ี 2 จากสถาบัน
รับรองและพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และมาตรฐาน
ISO 9001 

138 212 49 1 0 4.22 

3 
34.5 53 12.25 0.25 0.00 มาก 

มีการระบุตัวผูปวยทุก
ขั้นตอนการบริการและ
สอบถามประวัติแพยา 

159 189 52 0 0 4.27 
1 

39.75 47.25 13.00 0.00 0.00 มาก 

หองพักผูปวยมีขนาด 
อุปกรณอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม/
ทันสมัย 

134 194 66 6 0 4.14 

4 
33.50 48.50 16.50 1.50 0.00 มาก 

มีการตกแตงสถานท่ี
สวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ 

109 201 86 4 0 4.04 
6 

27.25 50.25 21.50 1.00 0.00 มาก 
มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ 

123 186 87 4 0 4.07 
5 

30.75 46.50 21.75 1.00 0.00 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 

แปลผล 
4.16 
มาก 

 

 



  
115 

 จากตาราง 93 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.16 โดยให
ความสําคัญระดับมาก ในปจจัยยอยมีการระบุตัวผูปวยทุกขั้นตอนการบริการและสอบถามประวัติ
แพยา คาเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
คาเฉล่ีย 4.25 การไดรับรองมาตรฐาน HA ขั้นท่ี 2 จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและมาตรฐาน ISO 9001 คาเฉล่ีย 4.22 หองพักผูปวยมีขนาด อุปกรณอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม/ทันสมัย คาเฉล่ีย 4.14 มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ คาเฉล่ีย 4.07 
และมีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ คาเฉล่ีย 4.04 
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ตาราง 94  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ 
 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ระดับความสําคัญ  
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

 
ลําดับ 

ที่ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

ขั้นตอนการทําเรื่องนอน
โรงพยาบาลมีความรวดเร็ว
และเหมาะสม 

111 195 84 9 1 4.02 
4 

27.75 48.75 21.00 2.25 0.25 มาก 

เวลาเย่ียมของแพทยมีความ
เหมาะสม 

117 203 74 5 1 4.07 
3 

29.25 50.75 18.50 1.25 0.25 มาก 
กระบวนการพยาบาลมี
ความเหมาะสม 

122 221 55 2 0 4.16 
1 

30.50 55.25 13.75 0.50 0.00 มาก 
กระบวนการจายยา
รับประทานและฉีดยา ตรง
ตามเวลาและมีความ
เหมาะสม 

130 207 57 4 2 4.15 

2 
32.50 51.75 14.25 1.00 0.50 มาก 

การประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ 

92 210 94 3 1 3.97 
6 

23.00 52.50 23.50 0.75 0.25 มาก 
ขั้นตอนการทําเรื่องกลับ
บานมีความรวดเร็วและ
เหมาะสม 

85 181 100 28 6 3.78 
7 

21.25 45.25 25.00 7.00 1.50 มาก 

การโทรศัพทสอบถาม
อาการและแจงเตือนวันนัด
ของพยาบาล 

104 202 83 10 1 4.00 
5 

26.00 50.50 20.75 2.50 0.25 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
แปลผล 

4.02 
มาก 
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 จากตาราง 94 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
กระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.02 โดยใหความสําคัญใน
ระดับมาก ในปจจัยยอยดานกระบวนการพยาบาลมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือ 
กระบวนการจายยารับประทานและฉีดยา ตรงตามเวลาและมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.15 เวลา
เย่ียมของแพทยมีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.07 ขั้นตอนการทําเรื่องนอนโรงพยาบาลมีความรวดเร็ว
และเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.02 การโทรศัพทสอบถามอาการและแจงเตือนวันนัดของพยาบาล คาเฉล่ีย 
4.00 การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ คาเฉล่ีย 3.97 และขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมี
ความรวดเร็วและเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.78 
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สวนที่ 5 ขอมูลเปรียบเทียบระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวน
ประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา 
 
ตาราง 95  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยดานบริการ 

 
ปจจัยดานบริการ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

บริการตรวจรักษาและใหคําแนะนําของแพทย 4.28 4.26 
มาก มาก 

บริการดานการพยาบาล การจายยารับประทาน
และการฉีดยา 

4.05 4.12 
มาก มาก 

บริการดานอาหารและเครื่องดื่ม 3.71 3.77 
มาก มาก 

การทําความสะอาดหองพัก 3.74 3.90 
มาก มาก 

บริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย กายภาพบําบัด 3.81 3.94 
มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมปจจัยดานบริการ 3.92 
มาก 

3.99 
มาก 

 
 จากตาราง 95 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.99 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.92  
 ปจจัยยอยดานบริการตรวจรักษาและใหคําแนะนําของแพทย ผูรับบริการใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.26 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.28 ปจจัยยอยบริการดาน
การพยาบาล การจายยารับประทานและการฉีดยา ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.12 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 
 ปจจัยยอยบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.77 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.71 
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 ปจจัยยอยดานการทําความสะอาดหองพัก ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.90 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.74 
 ปจจัยยอยดานบริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย กายภาพบําบัด ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.81 
 
ตาราง 96  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยดานราคา 
 

ปจจัยดานราคา 
 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คารักษาพยาบาลโดยรวมมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการรักษาและบริการท่ีไดรับ 

3.62 3.88 
มาก มาก 

คาหองพักมีความเหมาะสม 3.61 3.84 
มาก มาก 

คาธรรมเนียมแพทยมีความเหมาะสม 3.69 3.86 
มาก มาก 

คายาและคาบริการอ่ืนๆมีความเหมาะสม 3.56 3.81 
มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมปจจัยดานราคา 3.62 
มาก 

3.85 
มาก 

 
 จากตาราง 96 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.85 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.62 
 ปจจัยยอยดานคารักษาพยาบาลโดยรวมมีความเหมาะสมกับคุณภาพการรักษาและบริการท่ี
ไดรับ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.88 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.62 
 ปจจัยยอยดานคาหองพักมีความเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.84 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.61 
 ปจจัยยอยดานคาธรรมเนียมแพทยมีความเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 3.86 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.69 
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 ปจจัยยอยดานคายาและคาบริการอ่ืนๆมีความเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.81 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.56 
 
ตาราง 97  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสะดวกในการมารับ
บริการ 

4.13 4.14 
มาก มาก 

ความสะดวกในการติดตอเขาถึงแผนกตางๆใน
โรงพยาบาล 

3.97 4.01 
มาก มาก 

มีปายบอกสถานท่ีใหบริการท่ีอานงาย และ
ชัดเจน 

4.01 3.99 
มาก มาก 

ท่ีจอดรถมีเพียงพอ 3.87 3.94 
มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.99 
มาก 

4.02 
มาก 

 
 จากตาราง 97 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.02 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ียรวม 3.99  
 ปจจัยยอยดานสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสะดวกในการมารับบริการ ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.14 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.13 
 ปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอเขาถึงแผนกตางๆในโรงพยาบาล ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.01 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 
 ปจจัยยอยดานมีปายบอกสถานท่ีใหบริการท่ีอานงายและชัดเจน ผูรับบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.99 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.01  
 ปจจัยยอยดานท่ีจอดรถมีเพียงพอ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.87 
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ตาราง 98  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

การโฆษณาในส่ือตางๆ เชน ปาย แผนพับ วิทยุ  
โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ 

3.49 3.57 
ปานกลาง มาก 

การประชาสัมพันธเชน การใหขอมูลทางเวบ็ไซต
ของโรงพยาบาล การจัดอบรมทางวิชาการ การ
ออกหนวยปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การจัดกิจกรรม
วันเด็กและอ่ืนๆ 

3.44 3.52 

ปานกลาง มาก 

การใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card) 3.25 3.45 
ปานกลาง ปานกลาง 

ความรับผิดชอบตอสังคมเชน การรักษาผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยทันที การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย 

3.69 3.77 

มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร 

3.46 
ปานกลาง 

3.58 
มาก 

 
 จากตาราง 98 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.58 แตมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง คาเฉล่ียรวม 3.46 
 ปจจัยยอยดานการโฆษณาในส่ือตางๆ เชน ปาย แผนพับ วิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ และ
อ่ืนๆ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.57 แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉล่ีย 3.49 
 ปจจัยยอยบริการดานการประชาสัมพันธเชน การใหขอมูลทางเว็บไซตของโรงพยาบาล 
การจัดอบรมทางวิชาการ การออกหนวยปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การจัดกิจกรรมวันเด็กและอ่ืนๆ 
ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.52 และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 3.44 
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 ปจจัยยอยบริการดานการใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card) ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.45 และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 
3.25 
 ปจจัยยอยดานความรับผิดชอบตอสังคมเชน การรักษาผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยทันที 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 
3.77 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.69 
 
ตาราง 99  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
 

ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

แพทยมีความนาเช่ือถือในการวินิจฉัยโรคและ
รักษา  

4.32 4.39 
มาก มาก 

แพทยมาตรวจตามเวลาท่ีสัญญาไว  4.15 4.19 
มาก มาก 

แพทยยินดีใหขอมูลการรักษาแกทาน 4.30 4.32 
มาก มาก 

ทานไดพบแพทยเม่ือทานตองการ 3.98 4.12 
มาก มาก 

ความรู ความชํานาญ ช่ือเสียง ของแพทย  4.21 4.27 
มาก มาก 

แพทยมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร 4.42 4.36 
มาก มาก 

แพทยทําใหทานวางใจในขบวนการรักษา 4.37 4.38 
มาก มาก 

แพทยดูแลทานอยางเอาใจใส 4.33 4.34 
มาก มาก 
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ตาราง 99 (ตอ)   
 

ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

แพทยรับฟงความคิดเห็นของทาน 4.25 4.27 
มาก มาก 

แพทยเขาใจความตองการของทาน 4.22 4.28 
มาก มาก 

แพทยมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 4.36 4.35 
มาก มาก 

แพทยแตงกายสุภาพเรียบรอย และเหมาะสม 4.43 4.34 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีมีความนาเช่ือถือในการดูแลรักษาและ
บริการ  

4.01 4.15 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีใหการบริการตามเวลาท่ีสัญญาไว 3.91 4.04 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีใหการบริการตรงกับความตองการของ
ทาน 

3.96 4.05 
มาก มาก 

เจาหนาท่ียินดีใหบริการทาน 4.04 4.11 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีใหบริการอยางรวดเร็ว เม่ือทานรองขอ  3.94 4.13 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ีใหบริการและตอบ
คําถามของทาน 

3.98 4.11 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร 4.16 4.19 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจในขบวนการรักษาและ
บริการ 

4.03 4.15 
มาก มาก 
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ตาราง 99 (ตอ)   
 

ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

เจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอาใจใส  4.06 4.16 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นของทาน 4.00 4.07 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีเขาใจความตองการของทาน 3.97 4.06 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ  4.01 4.11 
มาก มาก 

เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย และเหมาะสม 4.18 4.16 
มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมสวนแพทย 4.23 
มาก 

4.30 
มาก 

คาเฉลี่ยรวมสวนเจาหนาที ่ 4.02 
มาก 

4.11 
มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.14 
มาก 

4.20 
มาก 

 
 จากตาราง 99 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
บุคลากรท่ีใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.20 และมีความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก คาเฉล่ียรวม 4.14  
  ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากรท่ีใหบริการในสวน
แพทยอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.30 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.23 
 ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานบุคลากรท่ีใหบริการในสวน
เจาหนาท่ีอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.11 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.02 
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 ปจจัยยอยดานแพทยมีความนาเช่ือถือในการวินิจฉัยโรคและรักษา ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.39 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.32 
 ปจจัยยอยบริการดานแพทยมาตรวจตามเวลาท่ีสัญญาไว ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.19 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 
 ปจจัยยอยบริการดานแพทยยินดีใหขอมูลการรักษาแกทาน ผูรับบริการใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.32 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 
 ปจจัยยอยดานการไดพบแพทยเม่ือทานตองการ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.12 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.98 
 ปจจัยยอยดานความรู ความชํานาญ ช่ือเสียง ของแพทย ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.27 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.21 
 ปจจัยยอยดานแพทยมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.36 
 ปจจัยยอยดานแพทยทําใหทานวางใจในขบวนการรักษา ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.38 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.37 
 ปจจัยยอยดานแพทยดูแลทานอยางเอาใจใส ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.34 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.33 
 ปจจัยยอยดานแพทยรับฟงความคิดเห็นของทาน ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 4.27 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25 
 ปจจัยยอยดานแพทยเขาใจความตองการของทาน ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 4.28 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.22  
 ปจจัยยอยดานแพทยมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.35 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.36 
 ปจจัยยอยดานแพทยแตงกายสุภาพเรียบรอย และเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.34 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.43 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีมีความนาเช่ือถือในการดูแลรักษาและบริการ ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.01 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีใหการบริการตามเวลาท่ีสัญญาไว ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.91 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีใหการบริการตรงกับความตองการของทาน ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.96 
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 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ียินดีใหบริการทาน ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.11 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีใหบริการอยางรวดเร็ว เม่ือทานรองขอ ผูรับบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.13 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ีใหบริการและตอบคําถามของทาน ผูรับบริการ
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.11 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.98 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร ผูรับบริการใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.19 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.16 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีทําใหทานวางใจในขบวนการรักษาและบริการ ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.03 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอาใจใส  ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.16 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.06 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นของทาน ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 4.07 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีเขาใจความตองการของทาน ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.06 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก คาเฉล่ีย 4.11 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.01 
 ปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย และเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.16 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.18 
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ตาราง 100  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย
และเพียงพอ 

4.22 4.25 
มาก มาก 

การไดรับรองมาตรฐาน HA ขั้นท่ี 2 จากสถาบัน
รับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และ
มาตรฐานISO 9001 

4.18 4.22 

มาก มาก 

มีการระบุตัวผูปวยทุกขั้นตอนการบริการและ
สอบถามประวัติแพยา 

4.26 4.27 
มาก มาก 

หองพักผูปวยมีขนาด อุปกรณอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม/ทันสมัย 

4.03 4.14 
มาก มาก 

มีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ 3.89 4.04 
มาก มาก 

มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ 3.94 4.07 
มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

4.09 
มาก 

4.16 
มาก 

 
 จากตาราง 100 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.16 และมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.09 
 ปจจัยยอยดานมีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยและเพียงพอ ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.25 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.22  

ปจจัยยอยบริการดานการไดรับรองมาตรฐาน HA ขั้นท่ี 2 จากสถาบันรับรองและพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐาน ISO 9001 ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 
4.22 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.18  
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 ปจจัยยอยบริการดานมีการระบุตัวผูปวยทุกขั้นตอนการบริการและสอบถามประวัติแพยา 
ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.27 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.26 
 ปจจัยยอยดานหองพักผูปวยมีขนาด อุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม/ทันสมัย 
ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.14 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.03 
 ปจจัยยอยดานมีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ ผูรับบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.89 
 ปจจัยยอยดานมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.07 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
129 

ตาราง 101  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ขั้นตอนการทําเรื่องนอนโรงพยาบาลมีความ
รวดเร็วและเหมาะสม 

3.75 4.02 
มาก มาก 

เวลาเย่ียมของแพทยมีความเหมาะสม 3.98 4.07 
มาก มาก 

กระบวนการพยาบาลมีความเหมาะสม 4.05 4.16 
มาก มาก 

กระบวนการจายยารับประทานและฉีดยา ตรง
ตามเวลาและมีความเหมาะสม 

4.05 4.15 
มาก มาก 

การประสานงานระหวางหนวยงานตาง  ๆ 3.78 3.97 
มาก มาก 

ขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมีความรวดเร็วและ
เหมาะสม 

3.41 3.78 
ปานกลาง มาก 

การโทรศัพทสอบถามอาการและแจงเตือนวันนัด
ของพยาบาล 

3.92 4.00 
มาก มาก 

คาเฉลี่ยรวมปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 3.85 
มาก 

4.02 
มาก 

 
 จากตาราง 101 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
กระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวม 4.02 และมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คาเฉล่ียรวม 3.85  
 ปจจัยยอยดานขั้นตอนการทําเรื่องนอนโรงพยาบาลมีความรวดเร็วและเหมาะสม 
ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.02 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.75 
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 ปจจัยยอยบริการดานเวลาเย่ียมของแพทยมีความเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.07 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.98 
 ปจจัยยอยบริการดานกระบวนการพยาบาลมีความเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.16 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.05 
 ปจจัยยอยดานกระบวนการจายยารับประทานและฉีดยา ตรงตามเวลาและมีความเหมาะสม 
ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.05 
 ปจจัยยอยดานการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.97 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.78  
 ปจจัยยอยดานขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมีความรวดเร็วและเหมาะสม ผูรับบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.78 แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.41 
 ปจจัยยอยดานการโทรศัพทสอบถามอาการและแจงเตือนวันนัดของพยาบาล ผูรับบริการ
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.92 
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ตาราง 102  แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจและระดับความสําคัญของผูรับบริการ จําแนกตาม
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ปจจัยดานบริการ 3.92 
มาก 

3.99 
มาก 

ปจจัยดานราคา 3.62 
มาก 

3.85 
มาก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.99 
มาก 

4.02 
มาก 

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 3.46 
ปานกลาง 

3.58 
มาก 

ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.14 
มาก 

4.20 
มาก 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

4.09 
มาก 

4.16 
มาก 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 3.85 
มาก 

4.02 
มาก 

 
  จากตาราง 102 พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดย
รวมอยูในระดับมากทุกปจจัย และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกปจจัย ยกเวน ปจจัยดานการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง จากตารางท่ี 101 สามารถนํา
โมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ (Importance-Performance Analysis Model) มา
ใชวิเคราะหเพ่ิมเติม โดยนําระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการมาสรางเปนแผนภาพ โดยใชคาเฉล่ียระดับความสําคัญรวม 3.00 ซ่ึง
เปนจุดกึ่งกลางระหวาง 1 (ความสําคัญนอยท่ีสุด) และ 5 (ความสําคัญมากท่ีสุด) เปนจุดตัดกับ
คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจรวม 3.00 ซ่ึงเปนจุดกึ่งกลางระหวาง 1 (ความพึงพอใจนอยท่ีสุด) และ 5 
(ความพึงพอใจมากท่ีสุด) ดังภาพ 4 
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ภาพ 4  แสดง Quadrant Analysis ผลการดําเนินงานของแผนกผูปวยในท่ัวไป  
โรงพยาบาลลานนา  

 

 
 
  จากภาพ 4 หมายเลขเปนตัวแทนของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดังนี้ หมายเลข 1 
คือปจจัยดานบริการ หมายเลข 2 คือปจจัยดานราคา หมายเลข 3 คือปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย หมายเลข 4 คือปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร หมายเลข 5 คือปจจัยดาน
บุคลากรท่ีใหบริการ หมายเลข 6 คือปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายเลข 
7 คือปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา ทุกปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท้ังหมดอยูใน Quadrant: Keep up good work แสดงถึง องคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง 
(High importance) และผูรับบริการไดรับบริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ (High performance) ทําให
ไมเห็นความแตกตางของปจจัยไดอยางชัดเจน แตเพ่ือการปรับปรุงบริการใหตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการใหพึงพอใจสูงขึ้น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรตองมีการเรียงลําดับ
ความเรงดวน ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหเพ่ิมเติมอีก ดวยการเปรียบเทียบระดับความสําคัญและระดับ
ความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย โดยการสรางเปนแผนภาพใหม 
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โดยใชคาเฉล่ียรวมระดับความสําคัญ 3.97 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียรวมระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย เปนจุดตัดกับคาเฉล่ียรวมระดับความพึงพอใจ 3.87 ซ่ึงเปน
คาเฉล่ียรวมระดับความพึงพอใจของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย ดังภาพ 5 
 

ภาพ 5  แสดง Quadrant Analysis ผลการดําเนินงานของแผนกผูปวยในท่ัวไป  
โรงพยาบาลลานนา หลังปรับเปลี่ยนจุดตัดใหม 

 

 
 
  จากภาพ 5 หมายเลขเปนตัวแทนของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดังนี้ หมายเลข 1 
คือปจจัยดานบริการ หมายเลข 2 คือปจจัยดานราคา หมายเลข 3 คือปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย หมายเลข 4 คือปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร หมายเลข 5 คือปจจัยดาน
บุคลากรท่ีใหบริการ หมายเลข 6 คือปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายเลข 
7 คือปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา ปจจัยดานบริการ ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ อยูใน Quadrant: Keep up good work แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง 
(High importance) และผูรับบริการไดรับบริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ (High performance) 
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ดังนั้นโรงพยาบาลตองรักษาคุณภาพใหอยูในระดับสูงตอไป เม่ือวิเคราะหเทียบกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการอ่ืนๆ พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ อยูใน Quadrant: 
Concentrate here แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง (High importance) แตผูรับบริการไมได
รับการบริการในระดับท่ีนาพอใจ (Low performance) กลาวคือ ระดับการบริการท่ีผูรับบริการ
ตองการหรือคาดหวังไวสูงกวาระดับการบริการท่ีผูรับบริการไดรับ ดังนั้นโรงพยาบาลตองให
ความสําคัญในการแกไขปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยเรงดวน 

สวนปจจัยดานราคาและปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร อยูใน Quadrant: 
Low priority แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญต่ํา (Low importance) และผูรับบริการไมไดรับ
การบริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ (Low performance) โรงพยาบาลไมมีความจําเปนตองรีบแกไข
อยางเรงดวน แตควรแกไขในลําดับตอไป เนื่องจากเปนองคประกอบมีความสําคัญตอผูรับบริการ
ในระดับต่ํา เม่ือเทียบกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการอ่ืนๆ 
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สวนที่ 6 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลลานนา 
 
ตาราง 103  แสดงปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอเสนอแนะ ความถี ่ รอยละ 
ขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานและการชําระเงินชา ควรทําใหเร็วขึ้น 24 19.4 
ควรปรับปรุงเฟอรนิเจอร/สุขภัณฑ/ของใช/ทีวี ใหดูใหมขึ้นกวาเดิม 14 11.3 
ควรปรับปรุงการทําความสะอาด 12 9.7 
ผูปวยรอเขาหองแรกรับนานมาก 10 8.1 
คาใชจายแพง  10 8.1 
ควรปรับปรุงการบริการ ความรวดเร็ว มารยาท คําพูดของเจาหนาท่ี 7 5.6 
การใหบริการผูปวยนอก/ฉุกเฉิน ชามาก 5 4.0 
แพทยควรเยี่ยมผูปวยบอยกวานี/้แพทยควรมาตามเวลาท่ีกําหนด 4 3.2 
เสียงขางนอกคุยดังมากเวลากลางคืน  4 3.2 
การใหบริการผูปวยใน/การประสานงานระหวางแผนกชามาก 3 2.4 
เครื่องปรับอากาศไมเย็น 3 2.4 
ปรับปรุงอาหารผูปวย/ชนิดของอาหารวางมีนอย นอนหลายวันทําให
รับประทานซํ้า 

3 2.4 

แผนกผูปวยในเด็กควรมีมุมของเลน และมีของเลนใหมากพอ 2 1.6 
พยาบาลและผูชวยพยาบาลตอเวรมีนอย 2 1.6 
ในหองน้ําถังขยะควรเปนแบบเทาเหยียบ 2 1.6 
ควรแจงโรค/ผลตรวจเลือดและเอ็กซเรยใหผูปวยทราบเร็วกวานี ้ 2 1.6 
ควรอธิบายระเบียบขอปฏิบัติและการใชงานอุปกรณตางในหองใหละเอียด
มากกวาเดิม 

1 0.8 

เจาหนาท่ีควรใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูปวยใหมากกวานี ้ 1 0.8 
การเดินทางไมสะดวก 1 0.8 
วอรดเด็กควรมีเครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอล/เครื่องเลนดีวีด ี 1 0.8 
วอรดเด็กท่ีนอนติดพ้ืน การทําความสะอาดควรใชเครื่องดูดฝุนและใชผาชุบน้ํา
มาดๆเช็ด ฝุนจะไดไมฟุงกระจาย 

1 0.8 

วอรดเด็กพยาบาลเจาะเลือดควรใสอีกชุดหนึ่ง ถาใสชุดเดียวกันทําใหเด็กกลัว 1 0.8 



  
136 

ตาราง 103  (ตอ)   
หองพักเด็กควรมีของใชสําหรับเด็กเชน สบูเด็ก ยาสีฟน แชมพูเด็ก เพราะท่ีให
มาเปนของผูใหญ 

1 0.8 

เจาหนาท่ีฝายบริการลูกคา ควรขออีเมลลูกคาเพ่ือสํารวจขอมูล/ใหบริการลูกคา 1 0.8 
เรียกรถโรงพยาบาลไปรับผูปวย ไปชา 1 0.8 
ยามไมสนใจการเก็บบัตรฝากรถ ชวงหัวค่ํา 1 0.8 
น้ําดื่ม 2 ขวดไมเพียงพอ 1 0.8 
ไมควรคิดคาไฟฟาสําหรับชารตแบตเตอรี่มือถือ เพราะใชไฟนอยมาก 1 0.8 
หลังชําระเงินและจายยาแลว ควรกําหนดเวลาออกจากโรงพยาบาล 1 0.8 
ควรมีจาน ชาม ชอนไวในหอง 1 0.8 
ควรแจงคาใชจายทุกวัน 1 0.8 
ท่ีจอดรถนาจะมีหลังคาเพ่ือลดความรอน 1 0.8 
ชุดผูปวยนาจะออกแบบใหมใหผูกเชือกไดสะดวกและมีปายช้ีบงขนาดของ
เส้ือ 

1 0.8 

รวม 124 100 
 
  จากตาราง 102 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ใหบริการแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลลานนา ความถ่ีมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานและ
การชําระเงินชา ควรทําใหเร็วขึ้น คิดเปนรอยละ 19.4 รองลงมาคือ ควรปรับปรุงเฟอรนิเจอร/
สุขภัณฑ/ของใช/ทีวี ใหดูใหมขึ้นกวาเดิม รอยละ 11.3 ควรปรับปรุงการทําความสะอาด รอยละ 9.7 
ผูปวยรอเขาหองแรกรับนานมาก รอยละ 8.1 คาใชจายแพงรอยละ 8.1 ควรปรับปรุงการบริการ 
ความรวดเร็ว มารยาท คําพูดของเจาหนาท่ี รอยละ 5.6 การใหบริการผูปวยนอก/ฉุกเฉิน ชามาก รอย
ละ 4.0 แพทยควรเยี่ยมผูปวยบอยกวานี้/แพทยควรมาตามเวลาท่ีกําหนด รอยละ 3.2 เสียงขางนอก
คุยดังมากเวลากลางคืน รอยละ 3.2 การใหบริการผูปวยใน/การประสานงานระหวางแผนกชามาก 
รอยละ 2.4 เครื่องปรับอากาศไมเย็น รอยละ 2.4 ปรับปรุงอาหารผูปวย/ชนิดของอาหารวางมีนอย 
นอนหลายวันทําใหรับประทานซํ้า รอยละ 2.4 แผนกผูปวยในเด็กควรมีมุมของเลนและมีของเลน
ใหมากพอ รอยละ 1.6 พยาบาลและผูชวยพยาบาลตอเวรมีนอย รอยละ 1.6  ในหองน้ําถังขยะควร
เปนแบบเทาเหยียบ รอยละ 1.6 ควรแจงโรค/ผลตรวจเลือดและเอ็กซเรยใหผูปวยทราบเร็วกวานี้ 
รอยละ 1.6 ควรอธิบายระเบียบขอปฏิบัติและการใชงานอุปกรณตางในหองใหละเอียดมากกวาเดิม 
รอยละ 0.8 เจาหนาท่ีควรใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูปวยใหมากกวานี้ รอยละ 0.8 การเดินทางไม
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สะดวก รอยละ 0.8 วอรดเด็กควรมีเครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอล/เครื่องเลนดีวีดี รอยละ 0.8 วอรด
เด็กท่ีนอนติดพ้ืน การทําความสะอาดควรใชเครื่องดูดฝุนและใชผาชุบน้ํามาดๆเช็ด ฝุนจะไดไมฟุง
กระจาย รอยละ 0.8 วอรดเด็กพยาบาลเจาะเลือดควรใสอีกชุดหนึ่ง ถาใสชุดเดียวกันทําใหเด็กกลัว 
รอยละ 0.8 หองพักเด็กควรมีของใชสําหรับเด็กเชน สบูเด็ก ยาสีฟน แชมพูเด็ก เพราะท่ีใหมาเปน
ของผูใหญ รอยละ 0.8 เจาหนาท่ีฝายบริการลูกคา ควรขออีเมลลูกคาเพ่ือสํารวจขอมูล/ใหบริการ
ลูกคา รอยละ 0.8 เรียกรถโรงพยาบาลไปรับผูปวย ไปชา รอยละ 0.8 ยามไมสนใจการเก็บบัตรฝาก
รถ ชวงหัวค่ํา รอยละ 0.8 น้ําดื่ม 2 ขวดไมเพียงพอ รอยละ 0.8 ไมควรคิดคาไฟฟาสําหรับชารต
แบตเตอร่ีมือถือ เพราะใชไฟนอยมาก รอยละ 0.8 หลังชําระเงินและจายยาแลว ควรกําหนดเวลา
ออกจากโรงพยาบาล รอยละ 0.8 ควรมีจาน ชาม ชอนไวในหอง รอยละ 0.8 ควรแจงคาใชจายทุก
วัน รอยละ 0.8 ท่ีจอดรถนาจะมีหลังคาเพ่ือลดความรอน รอยละ 0.8  และชุดผูปวยนาจะออกแบบ
ใหมใหผูกเชือกไดสะดวกและมีปายช้ีบงขนาดของเส้ือ รอยละ 0.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


