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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้
ตดัสินใจในการเลือกสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเร้ือรังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการ
เก็บขอ้มูลจากผูต้ดัสินใจเลือกสถานบริการเพื่อดูแลผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเร้ือรัง ซ่ึงอาจจะเป็นตวั
ของผูป่้วยเองเป็นผูต้ดัสินใจ หรือหากในกรณีท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั ไม่สามารถส่ือสารได ้อ านาจในการ
ตดัสินใจจะเป็นของผูดู้แลหรือผูมี้สิทธ์ิโดยชอบธรรม จ านวนทั้ งส้ิน 200 คน โดยการท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)  เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self – Administered Questionnaire) ประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไป
และพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกสถาน
บริการ และขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ย ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA) และการวเิคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Post Hoc Test or Multiple comparison)  
 จากการศึกษา พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่มีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลปานกลาง (50 – 
70 คะแนน) มีสถานะเป็นผูดู้แล/ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า มีอาชีพรับจา้งอิสระ มีรายไดต่้อเดือน 10,001 
– 20,000 บาท และมีสถานท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัเชียงใหม่ จากพฤติกรรมการใชบ้ริการ ผูป่้วย หรือผูมี้
อ  านาจ ใชสิ้ทธิในการรักษาโดยบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ไดรั้บขอ้มูลของสถานบริการจากญาติ พี่ 
นอ้ง/เพื่อน ไม่เคยเขา้รับบริการ ณ สถานบริการอ่ืน ตอ้งการการดูแลผูป่้วยจากสถานบริการในรูปแบบ
ไปเช้า-เยน็กลบัเฉพาะบางเวลา ช่วงระยะเวลาในการเขา้ใช้บริการของผูป่้วยน้อยกว่า 1 เดือน และ    
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น าผูป่้วยเขา้รับบริการในสถานบริการผูป่้วยโรคอมัพฤกษอ์มัพาตเน่ืองจากมีแพทยเ์ฉพาะทาง ส าหรับ
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทุกปัจจยัในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน
หรือบุคลากรทางการแพทย์ ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้น
หลกัฐานทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา  
 จากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในระดบัท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ และดา้นกระบวนการแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับผูมี้อ านาจในการเลือกสถานบริการท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

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


