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บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญัตาราง ญ 
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             ของแผนกผูป่้วยนอกทัว่ไป โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่   
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สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 15 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอายุ 15 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 16 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 16 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 17 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามท่ีพกัอาศยัใน

ปัจจุบนั 
17 

7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาขาแพทยท่ี์
รักษาอาการเจบ็ป่วย  

18 

8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเคย
มาใชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลลานนา 

19 

9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสิทธิการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของผูป่้วย 

20 

10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจุดบริการผูป่้วย
นอกท่ีมารับบริการในคร้ังน้ี 

20 

11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการเป็นสมาชิก
บตัร V.I.P ของโรงพยาบาลนา (VIP Card)  

21 

12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลลานนา 

22 

13 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

23 

14 แสดงจ านวน ร้อยละ  และค่ า เฉ ล่ียระดับความพึ งพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

25 

15 แสดงจ านวน ร้อยละ  และค่ า เฉ ล่ียระดับความพึ งพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นสถานท่ี 

26 

16 แสดงจ านวน ร้อยละ  และค่ า เฉ ล่ียระดับความพึ งพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

27 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หนา้ 
17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 
29 

18 แสดงจ านวน ร้อยละ  และค่ า เฉ ล่ียระดับความพึ งพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  

32 

19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

34 

20 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ โรงพยาบาลลานนา 

37 

21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความพึงพอใจ
ต่อบริการในภาพรวม หลงัจากท่ีไดเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลลานนา 

38 

22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนกตามสาขาแพทยท่ี์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

39 

23 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นราคา จ าแนกตามสาขาแพทยท่ี์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

42 

24 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขาแพทยท่ี์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

44 

25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ  าแนกตามสาขาแพทยท่ี์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

46 

26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นบุคลากร  จ  าแนกตามสาขาแพทยท่ี์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

48 

27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาแพทย์ท่ี
รักษาอาการเจบ็ป่วย 

51 

28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ   จ  าแนกตามสาขาแพทยท่ี์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

54 

   



 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
29 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ  10 อนัดบัแรก 72 
30 แสดงปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยสุด  10 อนัดบั

สุดทา้ย 
73 

 


