
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 
   การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ

ของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ดานบริการ  ดานราคา

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ โดยใช 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา โมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ และ

แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลมาจาก 2 

สวนคือ สวนท่ี 1 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีรวบรวมไดจากขอมูลภายในของโรงพยาบาลลานนาและ

หนังสือเพ่ือรวบรวมแนวคิดทางวิชาการ ตลอดจนงานคนควาอิสระที่เกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้ สวน

ท่ี 2 เปนขอมูลปฐมภูมิ ท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรท่ี

ศึกษาคือ ผูรับบริการท่ีใชบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหมที่ใชบริการ

ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553  

การศึกษาครั้งนี้ กําหนดกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยการกําหนดขนาดตัวอยางจากผูใชบริการ

แบบผูปวยในทั่วไปในป 2552  จํานวน 11,341 ราย ใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane ในการกําหนด

ขนาดตัวอยางสําหรับระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดตัวอยาง 386 ราย ในการศึกษาคร้ังนี้ใชจํานวน

ตัวอยางเปน 400 ราย การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenient 

sampling) นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) อธิบายลักษณะของขอมูลท่ีรวบรวมไดในรูปของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ (Importance-Performance 

Analysis) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดแก การทดสอบ t-test 

และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล มีขอคนพบและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
          จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูรับบริการท่ีใชบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา 

จังหวัดเชียงใหมสรุปโดยภาพรวมไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุไมเกิน 30 

ปมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับคือ อายุระหวาง 31-40 ป อายุมากกวา 50 ป และอายุระหวาง 41-50 ป 

การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี และการศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรีมีนอยที่สุด มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระมากที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ พนักงาน

บริษัทเอกชน นักศึกษา พอบาน/แมบาน ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืนๆมีนอยที่สุด มี

รายไดไมเกิน 15,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับคือรายได 15,001-30,000 บาท รายไดมากกวา 

45,000 บาท และรายได 30,001-45,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูอําเภออ่ืนๆในจังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด

รองลงมาคือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และนอกจังหวัดเชียงใหม มีนอยท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถามรับการรักษาแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมมากท่ีสุด รองลงมา

ตามลําดับคือ สาขากุมารเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูกและขอ สาขาสูตินรีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

สาขาหู คอ จมูก สาขาตาและสาขาอื่นๆ สวนใหญเคยมาใชบริการแผนกผูปวยในมากกวา 3 ครั้ง 

รองลงมาคือ มาใชบริการครั้งแรก และเคยมาใชบริการ 2 -3 ครั้งมีนอยท่ีสุด การเบิกคารักษาพยาบาลใช

สิทธิบริษัทประกันมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับคือ เบิกไมได (จายเองท้ังหมด) เบิกราชการ/

รัฐวิสาหกิจ เบิกสวัสดิการบริษัท และใชสิทธิอื่นๆ สวนใหญรับบริการหอผูปวยใน 4A มากท่ีสุด 

รองลงมาตามลําดับคือ หอผูปวยใน 3B หอผูปวยใน 4B และหอผูปวยใน 3A เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลลานนา 5 อันดับแรกไดแก อันดับ 1 เคยมาใชและชอบในบริการ อันดับ 2 เบิกประกันชีวิต

ได อันดับ 3 อยูใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน อันดับ 4 มีแพทยเฉพาะทาง และอันดับ 5 มีเคร่ืองมือทันสมัย  
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สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา 

จากการศึกษาขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ

พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร 

รองลงมาตามลําดับคือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานราคา สําหรับปจจัยดานการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สําหรับความพึงพอใจ

ตอบริการของโรงพยาบาลในภาพรวมมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากเชนกัน 
ปจจัยดานบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในปจจัยยอย

พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัยยอย อันดับแรกคือ บริการตรวจ

รักษาและใหคําแนะนําของแพทย รองลงมาตามลําดับคือ บริการดานการพยาบาล การจายยา

รับประทานและการฉีดยา บริการอ่ืนๆเชน เอกซเรย กายภาพบําบัด การทําความสะอาดหองพัก และ

บริการดานอาหารและเครื่องดื่ม   

ปจจัยดานราคา ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอย

พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัยยอย อันดับแรกคือ คาธรรมเนียม

แพทยมีความเหมาะสม รองลงมาตามลําดับคือ คารักษาพยาบาลโดยรวมมีความเหมาะสมกับคุณภาพ

การรักษาและบริการท่ีไดรับ คาหองพักมีความเหมาะสม คายามีความเหมาะสม และคาบริการอ่ืนๆมี

ความเหมาะสม  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัยยอย อันดับแรก

คือ สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสะดวกในการมารับบริการ รองลงมาตามลําดับคือ มีปายบอกสถานท่ี

ใหบริการท่ีอานงายและชัดเจน ความสะดวกในการติดตอเขาถึงแผนกตางๆในโรงพยาบาล และท่ีจอด

รถมีเพียงพอ  
  ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากปจจัย

เดียวคือ ความรับผิดชอบตอสังคมเชน การรักษาผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยทันที การดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ การโฆษณาในส่ือตางๆ 

เชน ปาย แผนพับ วิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ รองลงมาตามลําดับคือ การประชาสัมพันธ
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เชน การใหขอมูลทางเว็บไซตของโรงพยาบาล การจัดอบรมทางวิชาการ การออกหนวยปฐมพยาบาล

เคล่ือนที่ การจัดกิจกรรมวันเด็กและอ่ืนๆ และการใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card)  

ปจจัยดานบุคลากร 
- แพทย ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัยยอย อันดับแรกคือ ดานแพทยแตงกาย

สุภาพเรียบรอยและเหมาะสม รองลงมาตามลําดับคือ แพทยมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร แพทย

ทําใหทานวางใจในขบวนการรักษา แพทยมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ แพทยดูแลทานอยางเอาใจใส 

แพทยมีความนาเช่ือถือในการวินิจฉัยโรคและรักษา แพทยยินดีใหขอมูลการรักษาแกทาน  แพทยรับฟง

ความคิดเห็นของทาน แพทยเขาใจความตองการของทาน ความรู ความชํานาญ ช่ือเสียงของแพทย 

แพทยมาตรวจตามเวลาท่ีสัญญาไว และไดพบแพทยเม่ือทานตองการ 

- เจาหนาที ่ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัยยอย อันดับแรกคือ เจาหนาท่ีแตงกาย

สุภาพเรียบรอยและเหมาะสม รองลงมาตามลําดับคือ เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร 

เจาหนาท่ีดูแลทานอยางเอาใจใส เจาหนาท่ียินดีใหบริการทาน เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจในขบวนการ

รักษาและบริการ เจาหนาท่ีมีความนาเช่ือถือในการดูแลรักษาและบริการ เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมือ

อาชีพ เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นของทาน เจาหนาท่ีมีความรูในงานที่ใหบริการและตอบคําถามของ

ทาน เจาหนาที่เขาใจความตองการของทาน เจาหนาท่ีใหการบริการตรงกับความตองการของทาน 

เจาหนาท่ีใหบริการอยางรวดเร็วเมื่อทานรองขอ และเจาหนาท่ีใหการบริการตามเวลาที่สัญญาไว  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุก

ปจจัยยอย อันดับแรกคือ มีการระบุตัวผูปวยทุกขั้นตอนการบริการและสอบถามประวัติแพยา รองลงมา

ตามลําดับคือ มีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยและเพียงพอ การไดรับรองมาตรฐาน HA 

ขั้นท่ี 2 จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐาน ISO 9001 หองพักผูปวยมี

ขนาด อุปกรณอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม/ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเช่ือถือ และมี

การตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด นาเช่ือถือ  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก  ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ 

กระบวนการพยาบาลมีความเหมาะสม และ กระบวนการจายยารับประทานและฉีดยาตรงตามเวลาและ

มีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาตามลําดับคือ เวลาเย่ียมของแพทยมีความเหมาะสม การ
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โทรศัพทสอบถามอาการและแจงเตือนวันนัดของพยาบาล การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 

และขั้นตอนการทําเรื่องนอนโรงพยาบาลมีความรวดเร็วและเหมาะสม และมีความพึงพอใจคาเฉล่ียอยู

ในระดับปานกลางคือ ขั้นตอนการทําเร่ืองกลับบานมีความรวดเร็วและเหมาะสม  

 

สวนที่ 3 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ  

 
3.1 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ จําแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอ
ผูปวยท่ีรับบริการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง 

เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.014) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงวาผูรับบริการเพศหญิง

มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานบริการมากกวา เพศชาย  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของแผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวางอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.543) ณ ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไมแตกตางกันระหวาง

ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.294) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 4 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไมแตกตางกันระหวาง

อาชีพ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value 0.653) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 5 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไมแตกตางกันระหวาง

รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.127) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 6 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ของแผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวางภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.016) ณ ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison test or Post-hoc 

test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพื่อดูวาคูใดท่ีแตกตางกันพบวา ผูรับบริการที่มีภูมิลําเนาอยู

นอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพงึพอใจตอปจจัยดานบริการมากกวา ผูรับบริการที่มีภูมิลําเนาอยูใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.043) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกับภูมิลําเนาอยูในอําเภออื่นๆ จังหวัด

เชยีงใหม (p-value 0.824) และภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกับภูมิลําเนาอยู

ใน อําเภออ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม (p-value 0.067) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 7 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไมแตกตางกันระหวาง

จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.927) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 8 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการ ไมแตกตางกันระหวาง 

หอผูปวยที่รับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.146) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
3.2 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา จําแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอ
ผูปวยท่ีรับบริการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 9 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานราคา ของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง 

เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.039) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิง

มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา มากกวา เพศชาย  

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 10 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไมแตกตางกันระหวางอายุ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.401) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 11 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไมแตกตางกันระหวาง

ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.326) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 12 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไมแตกตางกันระหวาง

อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.630) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 13 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไมแตกตางกันระหวาง

รายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.305) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 14 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ของแผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวางภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.021) ณ ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison test or Post-hoc 

test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพื่อดูวาคูใดท่ีแตกตางกันพบวา ผูรับบริการที่มีภูมิลําเนาอยู

นอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา มากกวาผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.016) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกับภูมิลําเนาอยูในอําเภออื่นๆ จังหวัด

เชียงใหม (p-value 0.086) และภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกับภูมิลําเนาอยู

ในอําเภออื่นๆ จังหวัดเชียงใหม (p-value 0.819) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 15 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไมแตกตางกันระหวาง

จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.796) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 16 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคา ไมแตกตางกันระหวางหอ

ผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.698) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

3.3 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการ
แผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 17 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา 
แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p-value 0.033) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% แสดงวา 

ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากกวา เพศชาย  

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 18 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไม

แตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.721) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 19 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไม

แตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.915) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 

95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 20 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไม

แตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.141) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 21โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไม

แตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.441) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 

95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 22 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไม

แตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.622) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 23 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไม

แตกตางกันระหวาง จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 

0.417) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 24 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไม

แตกตางกันระหวาง หอผูปวยที่รับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.132) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 
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 3.4 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคย
มาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยที่รับบริการ 

 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 25 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาล

ลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.033) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร

มากกวา เพศชาย  

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 26 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.897) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 27 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจรของแผนกผูปวยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.019) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบ

เชิงซอน (Multiple comparison test or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพ่ือดูวาคูใดท่ี

แตกตางกัน พบวา ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนามากกวา ผูรับบริการ

การศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.050) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผูรับบริการ

ท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีไมแตกตางกับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (p-value 0.110) และ

การศึกษาปริญญาตรีไมแตกตางกับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (p-value 1.000)  

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 28 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร ไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.214) ณ ระดับความเช่ือมั่น 

95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 29 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ
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วงจร ไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.071) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 30 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร ไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.535) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 

95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 31 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร ไมแตกตางกันระหวาง จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-

value 0.772) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 32 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร ไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.383) ณ ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 

 
3.5 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร จําแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
หอผูปวยที่รับบริการ 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 33 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง 

เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.002) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิง

มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากรมากกวา เพศชาย  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 34 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.630) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 35 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.399) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 36 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.630) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 37 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.429) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 38 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p-value 0.138) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 39 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

จํานวนคร้ังที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.463) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 40 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร ไมแตกตางกันระหวาง 

หอผูปวยที่รับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.645) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

3.6 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวน
ครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 41 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.001) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพมากกวา เพศชาย  
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 42 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ไมแตกตางกันระหวาง อายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.899) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 43 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ไมแตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.148) ณ ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 44 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.587) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 45 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง รายไดตอเดือน (p-value 0.273) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 46 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.710) ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 47 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพไมแตกตางกนัระหวาง จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p-value 0.509) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 48 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพไมแตกตางกันระหวาง หอผูปวยท่ีรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.235) ณ 

ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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3.7 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนก
ผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 49 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกัน

ระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.012) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการ

เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการมากกวา เพศชาย 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 50 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ระหวาง อาย ุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.541) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 51 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value .090) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 52 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.969) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 53 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนกผูปวยใน

ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกันระหวางรายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 

0.013) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison 

test or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพ่ือดูวาคูใดที่แตกตางกันพบวา ผูรับบริการท่ี

มีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการของแผนกผูปวย

ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา มากกวา ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.018) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95%  

   ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท ไมแตกตางกับรายไดตอเดือน 30,001-

45,000 บาท (p-value 1.000) และมากกวา 45,000 บาท (p-value 0.186) 

ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท ไมแตกตางกับรายไดตอเดือน 30,001-

45,000 บาท (p-value 1.000) และมากกวา 45,000 บาท (p-value1.000) 
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ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-45,000 บาท ไมแตกตางกับรายไดตอเดือนมากกวา 

45,000 บาท (p-value1.000) 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 54 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.459) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 55 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ระหวาง จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.785) ณ 

ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 56 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ระหวาง หอผูปวยที่รับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.768) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

3.8 ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน 
หอผูปวยที่รับบริการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 57 โดยใชการทดสอบ t- test พบวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา แตกตางกัน

ระหวาง เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.012) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงวา ผูรับบริการ

เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอการบริการในภาพรวมมากกวา เพศชาย  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 58 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง อาย ุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.978) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 59 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.371) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
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  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 60 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.949) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 61 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง รายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.063) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 62 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง ภูมิลําเนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.221) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 63 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.521) ณ 

ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 64 โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ระหวาง หอผูปวยที่รับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.694) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

สวนที่ 4 ขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยในท่ัวไป 
โรงพยาบาลลานนา  
  จากการศึกษาขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการพบวา 

ผูรับบริการใหความสําคญัตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

อันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาตามลําดับคือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานบริการ ปจจัย

ดานราคา และปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

ปจจัยดานบริการ ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัย  

อันดับแรกคือ บริการตรวจรักษาและใหคําแนะนําของแพทย รองลงมาตามลําดับคือ บริการดานการ

พยาบาล การจายยารับประทานและการฉีดยา บริการอื่นๆเชน เอกซเรย กายภาพบําบัด การทําความ

สะอาดหองพัก และบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืม  



 
 

153 

  ปจจัยดานราคา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย  อันดับ

แรกคือ คารักษาพยาบาลโดยรวมมีความเหมาะสมกับคุณภาพการรักษาและบริการที่ไดรับ รองลงมา

ตามลําดับคือ คาธรรมเนียมแพทยมีความเหมาะสม คาหองพักมีความเหมาะสม ลําดับสุดทายคายาและ

คาบริการอื่นๆมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากัน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอยมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัย  อันดับแรกคือ สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลสะดวกในการมารับบริการ 

รองลงมาตามลําดับคือ ความสะดวกในการติดตอเขาถึงแผนกตางๆในโรงพยาบาล มีปายบอกสถานท่ี

ใหบริการท่ีอานงายและชัดเจน และท่ีจอดรถมีเพียงพอ  
 ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการให

ความสําคัญตอปจจัยยอยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ความรับผิดชอบตอสังคมเชน การ

รักษาผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยทันที การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การบําบัดน้ําเสีย รองลงมา

ตามลําดับคือ การโฆษณาในสื่อตางๆเชน ปาย แผนพับ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ และการ

ประชาสัมพันธเชน การใหขอมูลทางเว็บไซตของโรงพยาบาล การจัดอบรมทางวิชาการ การออกหนวย

ปฐมพยาบาลเคล่ือนที่ การจัดกจิกรรมวันเด็กและอ่ืนๆ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง ในปจจัย

ยอยดานการใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card)  

ปจจัยดานบุคลากร 
- แพทย ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรในสวนแพทยโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุก

ปจจัย อันดับแรกคือ แพทยมีความนาเช่ือถือในการวินิจฉัยโรคและรักษา รองลงมาตามลําดับคือ แพทย

ทําใหทานวางใจในขบวนการรักษา แพทยมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร แพทยมีบุคลิกภาพแบบ

มืออาชีพ แพทยดูแลทานอยางเอาใจใส แพทยแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม แพทยยินดีให

ขอมูลการรักษาแกทาน แพทยเขาใจความตองการของทาน ความรู ความชํานาญ ช่ือเสียงของแพทย 

แพทยรับฟงความคิดเห็นของทาน แพทยมาตรวจตามเวลาท่ีสัญญาไว และทานไดพบแพทยเม่ือทาน

ตองการ 

- เจาหนาท่ี ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรในสวนเจาหนาท่ีโดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอยมีคาเฉล่ียอยูใน
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ระดับมากทุกปจจัย อันดับแรกคือ เจาหนาที่มีความสุภาพออนนอมและเปนมิตร เจาหนาท่ีดูแลทาน

อยางเอาใจใส เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม เจาหนาที่มีความนาเชื่อถือในการดูแล

รักษาและบริการ เจาหนาท่ีทําใหทานวางใจในขบวนการรักษาและบริการ เจาหนาท่ีใหบริการอยาง

รวดเร็วเม่ือทานรองขอ เจาหนาที่ยินดีใหบริการทาน เจาหนาท่ีมีความรูในงานท่ีใหบริการและตอบ

คําถามของทาน เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นของทาน เจาหนาท่ี

เขาใจความตองการของทาน เจาหนาที่ใหการบริการตรงกับความตองการของทาน และเจาหนาท่ีให

การบริการตามเวลาท่ีสัญญาไว  

  ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา 

ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัย อันดับแรกคือ มีการระบุตัว

ผูปวยทุกขั้นตอนการบริการและสอบถามประวัติแพยา รองลงมาตามลําดับคือ มีเครื่องมือและอุปกรณ

ทางการแพทยท่ีทันสมัยและเพียงพอ การไดรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองและ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐาน ISO 9001 หองพักผูปวยมีขนาด อุปกรณอํานวยความสะดวก

ท่ีเหมาะสม/ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือ และมีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด 

นาเช่ือถือ  

  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยยอย

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย อันดับแรกคือ กระบวนการพยาบาลมีความเหมาะสม รองลงมา

ตามลําดับคือ กระบวนการจายยารับประทานและฉีดยาตรงตามเวลาและมีความเหมาะสม เวลาเย่ียม

ของแพทยมีความเหมาะสม ข้ันตอนการทําเร่ืองนอนโรงพยาบาลมีความรวดเร็วและเหมาะสม การ

โทรศัพทสอบถามอาการและแจงเตือนวันนัดของพยาบาล การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 

และขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมีความรวดเร็วและเหมาะสม  

 

สวนที่ 5 ขอมูลเปรียบเทียบระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวน
ประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา 
  จากการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานบริการโดยรวมอยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
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โดยรวมอยูในระดับมาก แตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร

โดยรวมอยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรใน

สวนแพทยอยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร

ในสวนเจาหนาที่อยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ

สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากเชนกัน 

  การศึกษาในปจจัยยอยพบวา สวนใหญความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและความพึง

พอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากสอดคลองกัน ยกเวน  

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร มีปจจัยยอยดานการโฆษณาในสื่อตางๆ เชน 

ปาย แผนพับ วิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ และอื่นๆ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากแตมี

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยบริการดานการประชาสัมพันธเชน การใหขอมูลทาง

เว็บไซตของโรงพยาบาล การจัดอบรมทางวิชาการ การออกหนวยปฐมพยาบาลเคล่ือนที่ การจัด

กิจกรรมวันเด็กและอื่นๆ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก แตมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง ปจจัยยอยบริการดานการใหสวนลดแกสมาชิกบัตรวีไอพี (VIP card) ผูรับบริการให

ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีปจจัยยอยดานขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมีความรวดเร็ว

และเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

การวิเคราะหเพิ่มเติมโดยใชโมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ (Importance-

Performance Analysis Model) พบวา ทุกปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ังหมดอยูใน Quadrant: 

Keep up good work แสดงถึง องคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง (High importance) และผูรับบริการไดรับ

บริการในระดับที่นาพึงพอใจ (High performance) ทําใหไมเห็นความแตกตางของปจจัยไดอยางชัดเจน 

แตเพ่ือการปรับปรุงบริการใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหพึงพอใจสูงขึ้น เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ควรตองมีการเรียงลําดับความเรงดวน ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหเพิ่มเติมอีก ดวยการ

เปรียบเทียบระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 

ปจจัย โดยการสรางเปนแผนภาพใหม โดยใชคาเฉล่ียรวมระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย เปนจุดตัดกับคาเฉล่ียรวมระดับความพึงพอใจของปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย พบวา ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน

บุคลากรท่ีใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูใน Quadrant: Keep 
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up good work แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง (High importance) และผูรับบริการไดรับ

บริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ (High performance) ดังนั้นโรงพยาบาลตองรักษาคุณภาพใหอยูใน

ระดับสูงตอไป เมื่อวิเคราะหเทียบกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการอื่นๆ พบวา ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ อยูใน Quadrant: Concentrate here แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง 

(High importance) แตผูรับบริการไมไดรับการบริการในระดับท่ีนาพอใจ (Low performance) กลาวคือ 

ระดับการบริการที่ผูรับบริการตองการหรือคาดหวังไวสูงกวาระดับการบริการท่ีผูรับบริการไดรับ 

ดังนั้นโรงพยาบาลตองใหความสําคัญในการแกไขปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดย

เรงดวน สวนปจจัยดานราคาและปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร อยูใน Quadrant: Low 

priority แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญตํ่า (Low importance) และผูรับบริการไมไดรับการ

บริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ (Low performance) โรงพยาบาลไมมีความจําเปนตองรีบแกไขอยาง

เรงดวน แตควรแกไขในลําดับตอไป เนื่องจากเปนองคประกอบมีความสําคัญตอผูรับบริการในระดับตํ่า 

เมื่อเทียบกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการอ่ืนๆ 

 

สวนท่ี 6 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา 
การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการพบวา ปญหาและขอเสนอแนะ 

ท่ีพบมาก 10 อันดับแรกซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 ของปญหาและขอเสนอแนะท้ังหมดคือ อันดับ 1 ข้ันตอน

การทําเรื่องกลับบานและการชําระเงินชา ควรทําใหเร็วขึ้น อันดับ 2 ควรปรับปรุงเฟอรนิเจอร/สุขภัณฑ/

ของใช/ทีวี ใหดูใหมขึ้นกวาเดิม อันดับ 3 ควรปรับปรุงการทําความสะอาด อันดับ 4 ผูปวยรอเขาหอง

แรกรับนานมาก และคาใชจายแพง มีความถ่ีเทากัน อันดับ 6 ควรปรับปรุงการบริการ ความรวดเร็ว 

มารยาท คําพูดของเจาหนาท่ี อันดับ 7 การใหบริการผูปวยนอก/ฉุกเฉินชามาก อันดับ 8 แพทยควรเย่ียม

ผูปวยบอยกวานี้/แพทยควรมาตามเวลาท่ีกําหนด และเสียงขางนอกคุยดังมากเวลากลางคืน มีความถ่ี

เทากัน อันดับ 10 การใหบริการผูปวยใน/การประสานงานระหวางแผนกชามาก เคร่ืองปรับอากาศไม

เย็น และปรับปรุงอาหารผูปวย/ชนิดของอาหารวางมีนอย นอนหลายวันทําใหรับประทานซํ้า มีความถ่ี

เทากัน 
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อภิปรายผล 
  การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวย

ในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 434) ประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการเฉล่ียอยู

ในระดับมาก อันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโภช แซลี้ (2551) ท่ี

ศึกษาความพึงพอใจของผูปวยตอคลินิกทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเชียงใหมราม สอดคลองกับผล

การศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิสุยะ (2551) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลเทพปญญา 

จังหวัดเชียงใหม และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาราดา บุญญศาสตรพันธ (2546) ท่ีศึกษา ความ

พึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากใน ปจจัยดานบริการ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโภช แซล้ี (2551) ผลการศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิสุยะ 

(2551) และผลการศึกษาของ ภาราดา บุญญศาสตรพันธ (2546) สําหรับปจจัยดานการส่ือสารการตลาด

แบบครบวงจร ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผล

การศึกษาของ สมโภช แซล้ี (2551) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิสุยะ (2551) และ

ผลการศึกษาของ ภาราดา บุญญศาสตรพันธ (2546) ซึ่งพบวามีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก 

  การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ

แผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

ภูมิลําเนา จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน หอผูปวยท่ีรับบริการพบวา ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน ไมแตกตางกันระหวางอายุ และ

อาชีพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัฒนา โพธิ์สุยะ (2551) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี

ตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร แตกตางกันระหวาง ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% จึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison test) 

โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni พบวา ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีระดับความพึง

พอใจตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมากกวา การศึกษาปริญญาตรี ไมสอดคลองกับ
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ผลการศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิสุยะ (2551) ท่ีพบวาไมแตกตางกัน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ี

มีตอปจจัยดานกระบวนการแตกตางกันระหวางรายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison test) โดยวิธีการ

ทดสอบของ Bonferroni พบวา ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีระดับความพึง

พอใจตอปจจัยดานกระบวนการมากกวารายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท ไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิสุยะ (2551) ท่ีพบวาไมแตกตางกัน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี

ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม

แตกตางกันระหวางระดับการศึกษา ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิสุยะ (2551) ท่ีพบวา

แตกตางกันดังน้ี ผูรับบริการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย มากกวาการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มากกวาการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรี 
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนก

ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้มีขอคนพบท่ีนาสนใจดังนี้        

1. จากขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการท่ีใชบริการแผนกผูปวยในทั่วไป  

 1.1 กลุมลูกคาของแผนกผูปวยในท่ัวไปใชสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลจากบริษัทประกัน

ชีวิตมากที่สุดถึงรอยละ 63.5  รองลงมาคือ เบิกไมได (จายเองท้ังหมด) คิดเปนรอยละ 28.75 เบิก

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.00  ขอมูลนี้ใชประโยชนในการวางแผนดานการตลาดในอนาคต 

โดยเฉพาะกลยุทธดานราคา 

1.2 ผูรับบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป มีภูมิลําเนาอยูอําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 51.75 รองลงมาคือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 38.00 และนอกจังหวัด

เชียงใหม คิดเปนรอยละ 10.25 ขอมูลนี้ใชประโยชนในการวางแผนดานการตลาดในอนาคต โดยเฉพาะ

กลยุทธดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

1.3 เหตุผลท่ีเลือกใชบริการโรงพยาบาลลานนา 5 อันดับแรกไดแก อันดับ 1 เคยมาใชและชอบ

ในบริการ อันดับ 2 เบิกประกันชีวิตได อันดับ 3 อยูใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน อันดับ 4 มีแพทยเฉพาะทาง 

และอันดับ 5 มีเคร่ืองมือทันสมัย ขอมูลนี้ใชประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานการตลาดในอนาคต  

2. จากขอมูลความสําคัญและความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ

ของแผนกผูปวยในท่ัวไป  

2.1 ผูรับบริการเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ดาน

และการบริการในภาพรวม มากกวา เพศชาย โรงพยาบาลควรวิเคราะหและศึกษาเพ่ิมเติมวาเหตุใดเพศ

ชายจึงมีความพึงพอใจนอยกวาเพศหญิง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการเพศชายใหมีความ

พึงพอใจมากขึ้น 

  2.2 ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดาน

บริการและปจจัยดานราคามากกวา ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แสดงวา

ผูรับบริการที่มีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีความคาดหวังตอปจจัยดานบริการและปจจัยดาน

ราคาต่ํากวา จังหวัดท่ีภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะมีเจริญนอยกวาจังหวัดเชียงใหม

ไดแก จังหวัดลําพูน 19 คน แมฮองสอน 6 คน เชียงราย 5 คน นาน 2 คน ประเทศพมา 2 คน และจังหวัด

อ่ืนๆอีกจังหวัดละ 1 คนซ่ึงนาจะเปนนักทองเท่ียว 
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 2.3 ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการสื่อสาร

การตลาดแบบครบวงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนามากกวา ผูรับบริการการศึกษา

ปริญญาตร ี

  2.4 ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดาน

กระบวนการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา มากกวา ผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 

15,001-30,000 บาท 

 2.5 การวิเคราะหโดยใชโมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ (Importance-

Performance Analysis Model) พบวา ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน

บุคลากรท่ีใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูใน Quadrant: Keep 

up good work แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง (High importance) และผูรับบริการไดรับ

บริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ (High performance) ดังนั้นโรงพยาบาลตองรักษาคุณภาพใหอยูใน

ระดับสูงตอไป เม่ือวิเคราะหเทียบกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการอ่ืนๆ พบวา ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ อยูใน Quadrant: Concentrate here แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง 

(High importance) แตผูรับบริการไมไดรับการบริการในระดับท่ีนาพอใจ (Low performance) ซึ่ง

โรงพยาบาลตองใหความสําคัญในการแกไขปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยเรงดวน 

โดยเฉพาะปจจัยยอยท่ีมีคะแนนความพึงพอใจต่ํากวาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการท้ัง 7 ดาน (คะแนนเฉล่ีย 3.87) ไดแก ปจจัยยอยดานข้ันตอนการทําเรื่องกลับบานมี

ความรวดเร็วและเหมาะสม (คะแนนเฉล่ีย 3.41) ปจจัยยอยดานข้ันตอนการทําเรื่องนอนโรงพยาบาล 

(คะแนนเฉล่ีย 3.75) และปจจัยยอยดานการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ (คะแนนเฉล่ีย 3.78) 

สวนปจจัยดานราคาและปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร อยูใน Quadrant: Low priority 

(เม่ือเทียบกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการอ่ืนๆ) แสดงถึงองคประกอบที่มีความสําคัญตํ่า (Low 

importance) และผู รับบริการไมไดรับการบริการในระดับที่นาพึงพอใจ (Low performance) 

โรงพยาบาลไมมีความจําเปนตองรีบแกไขอยางเรงดวน แตควรดําเนินการแกไขในลําดับตอไป และ

ปจจัยดานราคามีคะแนนระดับความสําคัญมากกวาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ปจจัย

ยอยท่ีควรแกไขไดแก ปจจัยยอยดานการโฆษณาในส่ือตางๆ ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก

แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยดานการประชาสัมพันธ ผูรับบริการใหความสําคัญ

อยูในระดับมาก แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

3. จากปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาล

ลานนา 
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  3.1 ปญหาและขอเสนอแนะที่พบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.4 คือ ขั้นตอนการทําเรื่องกลับ

บานและการชําระเงินชา ควรทําใหเร็วขึ้น สอดคลองกับการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ 
(Importance-Performance Analysis) ท่ีพบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ อยูใน Quadrant: 

Concentrate here ซ่ึงโรงพยาบาลตองใหความสําคัญในการแกไขปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการโดยเรงดวน โดยเฉพาะปจจัยยอยดานข้ันตอนการทําเร่ืองกลับบานมีความรวดเร็วและ

เหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  3.2 ปญหาและขอเสนอแนะที่พบรองลงไปคือ อันดับ 2 ควรปรับปรุงเฟอรนิเจอร/สุขภัณฑ/

ของใช/ทีว ีใหดูใหมขึ้นกวาเดิม อันดับ 3 ควรปรับปรุงการทําความสะอาด อันดับ 4 ผูปวยรอเขาหอง

แรกรับนานมาก และคาใชจายแพง มีความถ่ีเทากัน อันดับ 6 ควรปรับปรุงการบริการ ความรวดเร็ว 

มารยาท คําพูดของเจาหนาที ่อันดับ 7 การใหบริการผูปวยนอก/ฉุกเฉิน ชามาก อันดับ 8 แพทยควรเย่ียม

ผูปวยบอยกวานี้/แพทยควรมาตามเวลาท่ีกําหนด และเสียงขางนอกคุยดังมากเวลากลางคืน มีความถ่ี

เทากัน อันดับ 10 การใหบริการผูปวยใน/การประสานงานระหวางแผนกชามาก เคร่ืองปรับอากาศไม

เย็น และปรับปรุงอาหารผูปวย/ชนิดของอาหารวางมีนอย นอนหลายวันทําใหรับประทานซํ้า มีความถ่ี

เทากัน โรงพยาบาลควรจะดําเนินการแกไขตามลําดับ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 
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ขอจํากัดในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้พบวามีขอจํากัดในการศึกษาคือ ผูรับบริการท่ีใชบริการแผนกผูปวยใน

ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ซ่ึงเปนประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยผูปวยหรือผูดูแลผูปวย 
เพราะผูปวยบางรายไมสามารถตอบแบบสอบถามไดเนื่องจากอาการเจ็บปวย ในการศึกษาน้ีไมได

วิเคราะหแยกระหวาง 2 กลุมนี ้และไมไดศึกษากลุมผูดูแลผูปวยท่ีเสียชีวิตในหอผูปวยหนัก 

 
ขอเสนอแนะ   

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะวาโรงพยาบาลลานนาควรปรับปรุงการบริการ

แผนกผูปวยในท่ัวไป เรียงลําดับความสําคัญและความเรงดวนดังนี้ อันดับ 1 ปจจัยดานกระบวนการ 

อันดับ 2 ปจจัยดานราคา และอันดับ 3 ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ขอเสนอแนะมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. การแกไขปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการ 

ปจจัยดานกระบวนการท่ีควรแกไขเรงดวนคือ ปจจัยยอยท่ีมีคะแนนความพึงพอใจตํ่ากวา

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ดาน ไดแก 

1.1 ปจจัยยอยดานขั้นตอนการทําเร่ืองกลับบานมีความรวดเร็วและเหมาะสม  

โรงพยาบาลควรดําเนินการแกไขใหมีความรวดเร็วมากข้ึนโดย 

(1) ควรเปล่ียนระบบการคิดเงินจากการใหเจาหนาที่แผนกตางๆ เขียนเอกสารคารักษา แลวสง

ใหเจาหนาท่ีการเงินพิมพลงในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือคิดเงิน เปลี่ยนเปนใหเจาหนาท่ีแผนกตางๆ พิมพ

คาใชจายเขาไปในระบบคอมพิวเตอร (Hospital information system) ซ่ึงโรงพยาบาลมีอยูแลวและ

เจาหนาท่ีการเงินสามารถสรุปยอดคาใชจายในทันทีท่ีเภสัชกรจัดยาสําหรับรับประทานที่บานเรียบรอย 

(2) ผูปวยสิทธิการเบิกประกันชีวิต ตองใชวิธี Fax claim ไปยังบริษัทประกันชีวิต จึงใช

เวลานานในการตอบกลับ ควรใชวิธีการเขียนส่ังใหผูปวยกลับบานลวงหนาเชน แพทยเขียนส่ังกลับ

บานตอนเย็นกอนวันกลับบาน พยาบาลสรุปเวชระเบียนสงใหหองยาและแผนกการเงิน 7.00น. เพ่ือให

เจาหนาท่ีหองยาจัดเตรียมยากลับบาน พรอมกับเจาหนาท่ีการเงินสงเอกสารใหบริษัทประกันชีวิตต้ังแต 

8.00น. เพราะถาสงเอกสารใหบริษัทประกันชีวิตระหวางเวลา 8.00-10.00น.จะไดรับการตอบกลับ

ภายในเวลา 30-60 นาที 

(3) ควรแจงลวงหนาใหผูปวยและญาติทราบข้ันตอนและระยะเวลาที่ใชในการทําเรื่องกลับ 

เมื่อประสบปญหาท่ีทําใหลาชากวาปกติเชน บริษัทประกันชีวิตขอเอกสารเพ่ิม ตองช้ีแจงใหผูปวยและ

ญาติทราบถึงปญหาดังกลาวและประมาณระยะเวลาท่ีตองใชเพิ่มเติม 
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1.2 ปจจัยยอยดานขั้นตอนการทําเร่ืองนอนโรงพยาบาล 

ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหผูปวยพึงพอใจใหมากขึ้นดังนี ้

(1) ควรแจงใหผูปวยและญาติทราบขั้นตอนและระยะเวลาท่ีใชในการทําเร่ืองนอนโรงพยาบาล  

(2) ควรใหการรักษาตามคําส่ังแพทยทันทีโดยไมตองรอหองพัก 

(3) ควรลดเวลารอเขาพักในหองโดยใหเจาหนาท่ีแมบานทําความสะอาดหองพักหลังจากผูปวย

จําหนายในทันที กําหนดระยะเวลาทําความสะอาด และเจาหนาท่ีแมบานโทรศัพทแจงแผนกจอง

หองพักทันทีหลังทําความสะอาดเสร็จทันท ี

(4) หากหองพักเต็มควรแจงใหผูปวยทราบถึงสถานการณเชน มีโรคไขเลือดออกระบาดทําให

หองพักเต็ม และแจงวิธีแกปญหาของโรงพยาบาล ชวงระยะเวลาท่ีรอหองพักควรจัดสถานท่ีพักช่ัวคราว

ท่ีเหมาะสมตามสมควร จัดพยาบาลและผูชวยพยาบาลดูแลวัดสัญญาณชีพ จัดหานํ้าดื่ม อาหาร ยา ให

การรักษาตามแพทยสั่งตามมาตรฐานเดียวกับในหอผูปวย 

1.3 ปจจัยยอยดานการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 

ควรมีการพัฒนาการส่ือสารภายในแผนกและระหวางแผนกเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให

ผูรับบริการดงันี ้

(1) ควรมีแนวทางปฏิบัติงาน กรณีมีการสงผูรับบริการไปยังจุดบริการอ่ืน ตองมีเจาหนาท่ีพา

ผูรับบริการไปสงและเปนผูแจงความตองการของผูรับบริการใหเจาหนาท่ี ณ จุดบริการทราบเพื่อ

ใหบริการตอไป ถาไมสามารถพาผูรับบริการไปสงได ใหส่ือสารขอมูลทางโทรศัพทเชน ผูรับบริการ

ตองไปพบเจาหนาท่ีการเงินเพ่ือสอบถามรายละเอียดคารักษา เจาหนาท่ีหอผูปวยตองโทรศัพทแจง

เจาหนาท่ีการเงินใหรับทราบกอน 

(2) ควรมีแนวทางปฏิบัติงาน กรณีมีเจาหนาท่ีแผนกตางๆ จะเขาไปติดตอผูรับบริการในหอง

ผูปวย ตองแจงเจาหนาท่ีประจําหอผูปวยวาดําเนินการอะไรบาง ผูรับบริการตองการอะไรเพิ่มเติม

หรือไม 

(3) เพ่ิมการสื่อสารภายในแผนกหอผูปวย ถึงความตองการของผูรับบริการแตละรายเชน ผูปวย

ตองการใบรับรองแพทยประเภทใดบาง ส่ิงท่ีผูปวยชอบหรือส่ิงที่ไมชอบ 

(4) ควรมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ประสานงานระหวางแผนก และหลังปฏิบัติจริง ควรมีการติดตามประเมินผล 

2. การแกไขปรับปรุงปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานราคาเปนปจจัยท่ีควรแกไขในลําดับถัดมา การเพิ่มความพึงพอใจในปจจัยดานราคา 

โรงพยาบาลไมจําเปนตองลดราคา แตควรเพ่ิมคุณคาในปจจัยยอยดานตางๆไดแก  
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(1) แพทยควรเย่ียมผูปวยใหบอยข้ึน แพทยและพยาบาลอธิบายโรคและการรักษาใหผูปวยและ

ญาติฟงละเอียดขึ้น  

(2) แพทยและพยาบาลควรอธิบายความจําเปนในการตรวจเลือด การเอกซเรย และการตรวจ

พิเศษใหผูปวยและญาติทราบกอนการตรวจ และบอกผลตรวจในทันทีท่ีไดผล 

(3) พยาบาลควรอธิบายสรรพคุณของยากอนใหผูปวยรับประทานหรือฉีด  

(4) ผูชวยพยาบาลควรแจงผลการวัดสัญญาณชีพใหผูปวยทราบ วามีคาเทาไร ปกติหรือไม  

(5) ควรปรับปรุงหองพักเชน ติดวอลลเปเปอร ทาสีเฟอรนิเจอรใหม เปล่ียนสุขภัณฑ เปล่ียน

เคร่ืองปรับอากาศท่ีเกาหรือทํางานไมดี และเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพักเชน เคร่ืองอุนอาหาร 

จานชาม  

(6) ควรปรับปรุงการทําความสะอาดใหบอยขึ้นจากวันละ 1 ครั้งเปนวันละ 2 คร้ัง และมีผู

ตรวจสอบความสะอาดทุกหองเพ่ือประกันคุณภาพความสะอาด  

3. การแกไขปรับปรุงปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเปนปจจัยท่ีโรงพยาบาลควรเพ่ิมความพึงพอใจ

เปนลําดับสุดทาย โดยเฉพาะปจจัยยอยดานการโฆษณาในสื่อตางๆ และดานการประชาสัมพันธ ควร

ปรับปรุงโดยเนนการนําเสนอดานคลินิกแพทยเฉพาะทางและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทยท่ี

ทันสมัย ใหกลุมเปาหมายไดรับรูและเขาใจ  

ท้ังน้ีในการท่ีทางโรงพยาบาลจะนําไปปรับปรุงใช ผูศึกษามีขอเสนอแนะวา ควรมีการจัด

ประชุมระดมสมองของเจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของในแตละดานรวมกัน เพ่ือใหไดรับขอเสนอแนะจาก

ฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ และเปนการสรางความรวมมือรวมใจกันในการปรับปรุงบริการ  หลังจากได

ขอสรุปรวมกันแลวควรมีการส่ือสารในแผนกของตนและจัดการอบรมเพ่ือใหรับรูขั้นตอน

ตางๆ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ี ท่ีตองติดตอกับผูใชบริการอยางใกลชิด  

 อยางไรก็ตาม การที่โรงพยาบาลจะพิจารณาปรับปรุงการบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป ในปจจัย

ดานใดบาง นอกจากจะพิจารณาจากลําดับความสําคัญและความเรงดวนแลว ยังตองพิจารณาความ

พรอมของทรัพยากรดานตางๆของโรงพยาบาลประกอบการตัดสินใจดวย สําหรับปจจัยดานบริการ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ผูรับบริการใหความสําคัญสูงและมีความพึงพอใจสูง โรงพยาบาลตองรักษาคุณภาพใหอยูใน

ระดับสูงตอไป แตถาโรงพยาบาลมีทรัพยากรอยางเพียงพอ ก็ควรปรับปรุงปจจัยเหลาน้ีดวยเพ่ือให

ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจสูงขึ้นอีก 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  

            ควรศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยใน

ประกันสังคม และ ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวย

นอกทั่วไปและผูปวยนอกประกันสังคม เพ่ือใหครอบคลุมผูปวยทุกกลุมของโรงพยาบาลลานนา 


