
 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

จริญญา  ภาษิต 

 

 

 

 

 

 

 

 การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทมุธาน ี

พ.ศ. 2558 
 



 

 

 SERVICE MARKETING MIX AND SERVICE QUALITY OF THE PHYSICAL THERAPY   

 AND HYDROTHERAPY UNIT AT FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES 

THAMMASAT UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

JARINYA  PHASIT 

 

 

 

 

 

 

 

     AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  

IN BUSINESS ADMINISTRATION  

GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2015 
 





ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
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ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพ บําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ และ 4) เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีมาใช้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 480 ราย ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง 219 ราย เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติท่ีมีอิสระต่อกัน
แบบสองกลุ่มอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติเอฟ เม่ือพบความ
แตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง (Χ  = 3.91, S.D. = 0.40) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร (Χ  = 4.54, S.D. = 0.50) มีระดับความสําคัญ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับสูงท่ีสุด ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ (Χ  = 4.24,
S.D. = 0.57) ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ  = 4.23, S.D. = 0.49) ด้านกระบวนการ (Χ  = 4.11, S.D. = 0.50)
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ด้านราคา (Χ  = 3.89, S.D. = 051) มีระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับสูง 
และด้านช่องทางการจําหน่าย (Χ  = 3.32, S.D. = 0.69) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Χ  = 3.02, 
S.D. = 0.66) มีระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

2. ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ในภาพรวม  
อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.16, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า  
(Χ  = 4.40, S.D. = 0.49) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Χ  = 4.22, S.D. = 0.52) ด้านรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า (Χ  = 4.19, S.D. = 0.50) ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ (Χ  = 4.14, S.D. = 054) และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Χ  = 3.82, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับสูง ตามลําดับ 

3.  ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัย 
ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ พบว่า เพศ ต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้
ต่อเดือน และประเภทของผู้ป่วย ต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ พบว่า เพศ ต่างกัน 
ไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ส่วนผู้รับบริการที่มีอายุ  
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และประเภทของผู้ป่วย ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพ
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the level of significance of 

marketing mix of the physical therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied 
health sciences, Thammasat University; 2) to study the level of service quality of the 
physical therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat 
University 3) to compared the level of significance of marketing mix of the physical 
therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat University 
personal factors of patients. 4) to compared the level service quality of the physical 
therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat 
University personal factors of patients. The population in this research were those 
who used the services of the physical therapy and hydrotherapy were 480 people. 
The sample of this research, which is calculated by Taro Yamane formula, were 219 
people. The sampling technique is systematic random sampling. The Research 
instruments is questionnaire with a reliability of 0.97. Statistical analysis include 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test Independent, one-way ANOVA  
(F-test). Using the comparison of the method of Scheffe's when the difference. 

The findings of this research were: 
1. Overall, significance of marketing mix of the physical therapy and 

hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat University was at 
high level ( Χ  = 3.91, S.D. = 0.40), When it was considered in each aspects, the 
findings showed that people was the highest level (Χ  = 4.54, S.D. = 0.50). Additional 
findings also showed that the physical evidence presentation (Χ  = 4.24, S.D. = 0.57), 
product (Χ  = 4.23, S.D. = 0.49), process (Χ  = 4.11, S.D. = 0.50), price (Χ  = 3.89, S.D. = 
0.51) were at a high level. place ( Χ  = 3.32, S.D. = 0.69) and sales promotion ( Χ  = 
3.02, S.D. = 0.66) were at a moderate level. 



 
ง 

2. Overall, service quality of the physical therapy and hydrotherapy unit at 
faculty of allied health sciences, Thammasat University was at high level ( Χ= 4.16, 
S.D. = 0.44), When it was considered in each aspects, the findings showed that 
assurance (Χ= 4.40, S.D. = 0.49) responsiveness ( Χ= 4.22, S.D. = 0.52) empathy ( Χ= 
4.19, S.D. = 0.50) reliability (Χ= 4.14, S.D. = 0.54) and tangibility (Χ= 3.82, S.D. = 0.57) 
at a high level, respectively. 

3. The comparison of the level of significance of marketing mixed of the 
physical therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat 
University personal factors of patients shown that personal factors such as gender 
different do not have influence on marketing mix of the physical therapy and 
hydrotherapy but  age, educational level, marital status,  monthly income and type 
of patients have influence on marketing mix of the physical therapy and hydrotherapy 
at significant level at 0.05. 

4. The comparison of the of the physical therapy and hydrotherapy unit at 
faculty of allied health sciences, Thammasat University, personal factors of patients. 
showed that personal factors such as gender different do not have influence on service 
quality of the physical therapy and hydrotherapy but in term of age, educational 
level, marital status, monthly income and type of patients have influence on service 
quality of the physical therapy and hydrotherapy at significant level at 0.05. 

 
 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําปรึกษา 
และตรวจสอบแก้ไขจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
และรองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์ กรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงให้คําปรึกษาแนะนํา
ข้อคิดเห็น และเป็นกําลังใจในการแก้ไขทุกข้ันตอนของกระบวนการศึกษาวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย
มีความซาบซ้ึง และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ท่ีให้การอบรมและให้ความรู้ 
ในการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งตลอดการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์  อาจารย์  ดร.ศักด์ิชาย นาคนก และอาจารย์  
ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการตรวจเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะเครื่องมือ 
ท่ีใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล รวมถึงผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษา 
ณ หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดทุกท่าน ท่ีให้ความอนุ เคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย 
อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน 
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณา 
ให้ข้อเสนอแนะท่ีทําให้ค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา น้องสาว และสามี สําหรับกําลังใจท่ีมีให้
เสมอมา และเพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจรุ่น 25 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายบรรเทิง ศรีอาจ 
หัวหน้าห้องรุ่น 25 ท่ีคอยชี้นํา เสนอแนะแนวทาง และผลักดันให้ประสบความสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ 
ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน จากใจจริง 

จริญญา  ภาษิต 



สารบัญ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
             ปัจจุบันมีผู้สนใจดูแลสุขภาพมากยิ่ง ข้ึน การรักษากายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
เป็นการกระทําในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพ่ือบําบัดและฟ้ืนฟูการเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย หรือ 
ความพิการของร่างกายหรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด ได้แก่ การดัด การดึง การประคบ 
การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการกระทํา
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด  
ซ่ึงในปัจจุบันสถานกายภาพบําบัดมีจํานวนมากมายตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือเป็นธุรกิจของ
ภาคเอกชน เนื่องจากผู้ ท่ีมารับบริการมีความรู้ เรื่องสุขภาพอนามัยมากข้ึน การรักษาด้าน
กายภาพบําบัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการฟ้ืนฟูร่างกาย สถานบริการด้านสุขภาพท่ีสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังจากการรักษา สถานบริการในด้านกายภาพบําบัดจึงต้องมีการแข่งขันด้านการให้บริการ
โดยเน้นการบริการท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และจากการ
เติบโตอย่างรวดเร็วในการรักษาท่ีทันสมัย รวมถึงมีคู่แข่งขันมากข้ึน ทําให้สถานบริการด้านสุขภาพ 
ต้องหากลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาปรับใช้กับสถานบริการของตนเอง                                  
             หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นสถานท่ีให้บริการทางกายภาพบําบัดให้ผู้ป่วยด้านกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ซ่ึงต้ังอยู่ 
ในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ซ่ึงเป็นสถานท่ีให้บริการด้านสุขภาพ เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายหรือจิตใจด้วยวิธีการบําบัด  
มีพนักงานให้บริการด้านกายภาพบําบัด เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจให้บริการเก่ียวกับกายภาพบําบัด
และธาราบําบัดเป็นจํานวนมาก มีการแข่งกันสูง ส่งผลให้ผู้ท่ีมาใช้บริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลดลง จากการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ และรายได้จากงาน
การเงินของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสถิติ 5 ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงรายงานรายได้จากงานการเงินของคณะสหเวชศาสตร์ 

ปี 
รายได้ จํานวนผู้รับบริการ 

บาท ร้อยละ ราย ร้อยละ 

2553 875,230.00 18.89 3,752 18.75 
2554 895,620.00 19.33 3,865 19.32 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
 

 
ท่ีมา:  งานการเงินของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 
 
 จากสถิติ 5 ปีย้อนหลังของการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการข้างต้น จะเห็นว่าสถิติ  
ยังไม่สูงมากเม่ือเทียบกับระยะเวลาท่ีเปิดทําการมาถึง 10 ปี  สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จาก 
การสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ คณะบดีสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวว่า “ผู้มารับบริการยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีได้คาดหวังไว้และยังประสบปัญหาเก่ียวกับรายได้ไม่คุ้ม 
ต่อต้นทุน เนื่องจากรายได้ท่ีได้ยังไม่ได้มีการหักลบจากค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วย ค่าเสื่อมของครุภัณฑ์แล้วยังขาดทุน 
ค่าใช้จ่ายแฝง เป็นต้น ซ่ึงการทําธุรกิจใดๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานให้บริการแห่งใดท่ีมีการลงทุน 
ก็มุ่งหวังท่ีจะได้ผลกําไรเช่นกัน และคณะสหเวชศาสตร์ท่ียังเป็นคณะเล็กๆ ต้องหารายได้เพ่ือเลี้ยง
ตนเองให้ได้ เนื่องจากในอีกไม่นานเม่ือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบท่ีไม่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับดูแล
ของรัฐ เงินงบประมาณสนับสนุนก็จะไม่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน แต่จะเป็นงบประมาณท่ีจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงก็คงไม่มากนัก ดังนั้น หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดจึงเป็น 
หน่วยงานหลักในการหารายได้เพ่ือหล่อเลี้ยงคณะสหเวชศาสตร์” จากการสัมภาษณ์เม่ือวันท่ี  
27 สิงหาคม 2557 ประกอบกับการสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ หัวหน้าภาควิชา
กายภาพบําบัด เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “หน่วยกายภาพฯ ยังมีปริมาณ 
ผู้มารับบริการน้อย ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากทําเลท่ีต้ัง ท่ีอาจจะหายาก และท่ีจอดรถมีจํานวนจํากัด 
จึงอยากหากลยุทธ์เพ่ือจัดทําเป็นแผน ท่ีจะทําให้ผู้ป่วยหันมาเลือกใช้บริการ ณ หน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยการให้บริการของหน่วยกายภาพ 
บําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเป็นกิจกรรม การกระทําและ
การปฏิบัติท่ีผู้ให้บริการจัดทําข้ึนเพ่ือส่งมอบสู่ผู้รับบริการ หรือเป็นกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการกายภาพบําบัด ลักษณะของการบริการมีท้ัง 
ไม่มีรูปร่างหรือตัวตน และเป็นสิ่งท่ีเสื่อมสูญสลายได้ง่าย ดังนั้น คุณภาพการให้บริการจึงมีความสําคัญ

ปี 
รายได้ จํานวนผู้รับบริการ 

บาท ร้อยละ ราย ร้อยละ 

2555 901,230.00 19.45 4,012 20.05 
2556 974,300.00 20.03 4,150 20.74 
2557 985,300.00 21.27 4,225 21.12 
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อย่างยิ่งในการให้บริการด้านกายภาพบําบัดและธาราบําบัด เพ่ือให้ผู้ท่ีมารับบริการได้รับความ 
พึงพอใจ และส่วนประสมทางการตลาดยังมีความสําคัญต่อศูนย์กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากยังมีผู้มารับบริการค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพบําบัด และด้านคุณภาพการ
บริการ เพ่ือนํามาพัฒนาในการให้บริการทางด้านกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของหน่วย
กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
และคุณภาพการบริการของหน่ วยกายภาพบํ าบัดและธาราบํ าบัด  คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากผู้วิจัยผู้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนา 
การบริหารการจัดการ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนกลยุทธ์ในการให้บริการ 
ด้านกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในด้าน
การให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจในการให้บริการทางด้าน
กายภาพบําบัดและธาราบําบัดของศูนย์กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัย 
ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 

1.2.4  เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
 

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดท่ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้ป่วย 
 ตัวแปรตาม คือ ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ของแมคคาร์ธี (McCarthy, 1990) ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด โดยเพ่ิมส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ (3Ps) ของบูมส์และบิทเนอร์ (Boom & Bitner, 1981) ได้แก่ ด้านบุคคล  
ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และคุณภาพการบริการของพาราซูแมน  
เซียแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zelithaml & Berry, 1990) ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้าด้านรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า โดยแสดงเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

                ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา: ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ของแมคคาร์ธี (McCarthy, 1990) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(3Ps) ของบูมส์และบิทเนอร์ (Boom & Bitner, 1981) คุณภาพการบริการ ของพาราซูแมน  
เซียแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zelithaml & Berry, 1990) 

คุณภาพการบริการ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพการสมรส  
5. รายได้ต่อเดือน  
6. ประเภทของผู้ป่วย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการ 
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1.4  สมมุติฐานของการวิจัย 
1.4.1 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน        

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด          
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 

1.4.2 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  

การกําหนดขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
       ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและคุณภาพการบริการ

ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเก็บ
ข้อมูลในด้านส่วนประสมการตลาด (4Ps) ของแมคคาร์ธี (McCarthy, 1960) และเพ่ิมส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ (3Ps) ของบูมส์และบิทเนอร์ (Boom & Bitner, 1981) และแนวคิดคุณภาพ 
การบริการของพาราซูแมน เซียแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zelithaml & Berry, 1990) 

1.5.2 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
                   การศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยผู้ป่วยท่ีมารับบริการกายภาพบําบัด
และธาราบําบัดในหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาประชากร คือ ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับ

บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดในหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวนท้ังสิ้น 480 ราย ข้อมูลจากรายงานรายได้ของการให้บริการทาง
กายภาพบําบัด ฝ่ายการเงิน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2557 

       2) กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยท่ีมารับบริการ
กายภาพบําบัดและธาราบําบัดในหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) การกําหนด
ความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 219 ราย 

1.5.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 
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1.6  คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
1.6.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีสร้างข้ึน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนท่ีมุ่งสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิด 
ความพึงพอใจ ธุรกิจจะกําหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะวางแผนกําหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และจําหน่าย 
คุณค่าในผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิด ไปยังตลาดเป้าหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
ซ่ึงกระบวนการทางสังคม การบริการ บุคคล และกลุ่มคน ได้รับสิ่งท่ีสนองความจําเป็นและ 
ความต้องการของลูกค้า และเป็นกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหารความคิด การตั้งราคา  
การส่งเสริมการตลาด การจัดจําหน่ายสินค้า บริการ และความคิด เพ่ือสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เพ่ือสนองความพึงพอใจของบุคคล ประกอบด้วย 

        1) ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริหารท่ีนําเสนอและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษา มีความทันสมัยและมีคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษามีความปลอดภัย รวมท้ังการให้บริการในการรักษาทางกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัดมีความปลอดภัย สิ่งของเครื่องใช้ ท่ีเ ก่ียวกับการบริการกายภาพบําบัดของหน่วย
กายภาพบําบัดฯ มีความสวยงามและสะดุดตา 

        2) ด้านราคา หมายถึง ราคาเป็นมูลค่าของการให้บริการ ราคาเป็นจํานวนเงินหรือ
สิ่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ การต้ังราคาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการท่ีเหมาะสม 
ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดเหมาะสมกับมาตรฐาน มีป้ายแสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกับสถานท่ีให้บริการในการรักษาทาง
กายภาพบําบัดและธาราบําบัดแห่งอ่ืนแล้ว หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีราคาในการให้บริการท่ีตํ่ากว่าหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
แห่งอ่ืน 

        3)  ด้านช่องทางการจําหน่าย หมายถึง การนําเสนอบริการในช่องทางธุรกิจหรือ 
การส่งมอบบริการให้แก่ผู้รับบริการ เป็นกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดเป้าหมาย 
ในด้านสถานท่ี ได้แก่ สถานท่ีใช้บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดสะอาดและมีบรรยากาศท่ีดี 
สถานท่ีต้ังหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีทําเลท่ีเหมาะสม สถานท่ีให้บริการมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกของ
สถานท่ี ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อในการใช้บริการได้หลายช่องทาง สถานท่ีให้บริการสามารถเดินทาง
มาใช้บริการได้สะดวก 

        4) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้บริการด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความ
ทรงจําในการการจูงใจให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี โดยหน่วยกายภาพบําบัดและ 
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ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแจ้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ มีการ
แจ้งข้อมูลต่างๆ จากการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิพิเศษในการลดราคาค่าบริการตาม
ช่วงเทศกาล หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้มีการจัดพนักงานคอยให้บริการแนะนําข้อมูลในการรับบริการ 

  5) ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรเป็นส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค 
ดังนั้น ต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การแต่งกาย
ของพนักงานหน่วยกายภาพบําบัด มีความสุภาพเรียบร้อย พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
บริการ พนักงานมีความรู้ในการให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯ มาเป็นอย่างดี พนักงานสามารถ
สื่อสารกับท่านในการให้บริการได้ชัดเจน 

        6) ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ หมายถึง เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ซ่ึงผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้ ศูนย์กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม สถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียงในการรักษาทาง
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด สถานที่ให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
ของสถานท่ีให้บริการ 

        7) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นการดําเนินการในข้ันตอนกระบวนการต่างๆ เพ่ือ
ส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ พนักงานให้บริการในการรักษากายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัดตามลําดับข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการในการชําระค่าบริการมีความสะดวก
รวดเร็ว การรักษาผู้ป่วยพนักงานมีการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว การส่งตัวผู้ป่วย
ให้กับแพทย์ด้วยความรวดเร็ว 

1.6.2 คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การให้บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้าง
คุณค่าการให้บริการและจัดหาคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง
อันเป็นผลมาจากผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

        1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ หมายถึง สภาพแวดล้อมทั่วไปของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัดมีการให้ ข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการรักษาให้แก่ผู้ รับบริการอย่างต่อเนื่อง  
หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีสวยงาม เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษา 
มีคุณภาพทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีสถานท่ีรับรองเพ่ือให้ผู้รับบริการพักผ่อนอย่างเพียงพอ        

       2) ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ หมายถึง ผู้รับบริการมีความเชื่อถือและไว้วางใจ
ผู้ให้บริการว่าสามารถท่ีจะการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
แม่นยําในการให้บริการรักษาเฉพาะด้าน พนักงานมีความซ่ือสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ หน่วยกายภาพบําบัดฯ 
ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้รับคุณภาพในการรักษาทาง
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาท่ีกําหนด 
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        3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความพร้อม
ในการให้บริการ พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตรงประเด็น พนักงานของหน่วย
กายภาพบําบัดฯ มีเพียงพอต่อการให้บริการ พนักงานมีความสนใจเอาใจใส่กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ เม่ือมีปัญหาในการใช้บริการสามารถสอบถามและติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลา 

        4) ด้านความเชื่อมั่นต่อลูกค้า หมายถึง การรับประกันว่าพนักงานที่ให้บริการ 
มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรมในการให้บริการเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ พนักงาน
สามารถให้คําแนะนําให้แก่ผู้บริการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การให้บริการของหน่วยกายภาพ 
บําบัดฯ มีมาตรฐานและความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นของพนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการรักษา การคํานวณค่าบริการของหน่วยกายภาพบําบัดฯมีความถูกต้อง 

        5) ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง การบริการท่ีให้กับผู้รับบริการ ซ่ึงผู้ให้บริการ
ต้องอํานวยความสะดวก พนักงานมีความสนใจเม่ือท่านเข้ามารับบริการ ช่วงเวลาปิด/เปิดในการ
ให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเหมาะสม 
หน่วยกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คํานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริการเป็นเรื่องสําคัญ พนักงานประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยกายภาพบําบัดฯ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
ยิ้มแย้มต่อผู้ใช้บริการ 

1.6.3 หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หมายถึง สถานท่ีให้บริการด้านกายภาพบําบัดเป็นการกระทําในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพ่ือบําบัดและ
ฟ้ืนฟูการเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกายหรือความพิการของร่างกายของหน่วยกายภาพบําบัดและ 
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.7.1  ทราบระดับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดของหน่วยกายภาพบําบัดและ 
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผู้ใช้บริการเพ่ือนําข้อมูลจากการวิจัย
การประยุกต์ใช้ในการให้บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และนําข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกอบการตัดสินใจในการวางแผนในการ
ให้บริการ 

1.7.2 ทราบระดับความคิดเห็นคุณภาพการบริการของหน่วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การวางแผนและการปรับปรุงในการให้บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของคณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการ

ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากแนวความคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร ตําราและผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือนํามาประกอบการศึกษา สามารถ
นํามาสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 
2.2   ความหมายของส่วนประสมการตลาด 
2.3   ความหมายของส่วนประสมการตลาดบริการ 
2.4   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 
2.5   ความหมายของคุณภาพการบริการ   
2.6   แนวคิดคุณภาพการบริการ 
2.7   ความเป็นมาของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   

 
2.1  แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2549) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ เพศ วงจรชีวิต
ครอบครัว การศึกษารายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักตลาดเพราะมีความเก่ียวพัน
กับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าท้ังหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยส่วนบุคคลชี้ให้เห็นถึง
การเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็หมดไปหรือลดความสําคัญลง ซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคล 
มีความสําคัญ ดังนี้ 

1) อายุ นักการตลาดต้องคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในด้าน
อายุด้วย  

2) เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทํางานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักการตลาด
ต้องคํานึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซ้ือรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตัดสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาท
ของสตรีและบุรุษบางส่วนท่ีซ้ํากัน 

3) วงจรชีวิตครอบครัว ข้ันตอนแต่ละข้ันของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตัวกําหนดท่ีสําคัญ
ของพฤติกรรม ข้ันตอนของวงจรชีวิตครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ข้ันตอน ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีพฤติกรรม 
ท่ีแตกต่างกัน 
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4) การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้ การรู้ว่าอะไรเกิดข้ึนกับการศึกษา
และรายได้เป็นสิ่งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายข้ึนอยู่กับผู้มีรายได้ท่ีคนมี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการ 
แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีวัดได้ของประชากร 
ท่ีช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมท้ังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 
ท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
ของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดย 
มุ่งความสําคัญท่ีตลาดอายุส่วนนั้น 

2) เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษา 
ตัวแปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม 
การบริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีทํางานมากข้ึน 

3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัว
เป็นเป้าหมายท่ีสําคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งข้ึน 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลและโครงสร้างด้านสื่อท่ีเก่ียวข้อง 
กับผู้ตัดสินใจในครัวเรือน เพ่ือช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 

4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปร
สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร่ํารวย  
แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ตํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสําคัญในการแบ่งส่วนตลาด
โดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว คือ รายได้ จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มี ความสามารถในการจ่ายสินค้า 
ในขณะเดียวกันการเลือกสินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรท่ีใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้
รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น  
กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 

สรุปได้ว่ าปัจจัยส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ ในการแบ่ งส่วนการตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของประชากรท่ีช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย
เพราะมีความเก่ียวพันกับอุปสงค์ในตัวสินค้าท้ังหลาย  
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2.2  ความหมายของส่วนประสมการตลาด 
อัจจิมา เศรษฐบุตร (2545) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง การวิเคราะห์ การวางแผน  

การปฏิบัติงาน และควบคุมโปรแกรมการตลาด ท่ีจะนํามาซ่ึงความพอใจจากการแลกเปลี่ยนกับตลาด
เป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีตั้งไว้ 

ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
ในการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถทํากําไรให้กับองค์กร โดยการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจท่ีสามารถ
ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการได้ 

ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ (2545) ส่วนประสมการตลาด หมายความว่า การตลาดเป็นกลไกของ 
การซ้ือขายอย่างเสรี เป็นการสร้างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ท่ีมุ่งสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความพึงพอใจ ธุรกิจจะกําหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะวางแผนกําหนด 
ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจําหน่าย คุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการ ไปยังตลาดเป้าหมาย 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงกระบวนการทางสังคม การบริการ บุคคลและกลุ่มคน ได้รับสิ่งท่ี
สนองความจําเป็นและความต้องการของลูกค้า และเป็นกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหาร
ความคิด ในการต้ังราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจําหน่ายสินค้าบริการและความคิด เพ่ือสร้าง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสนองความพึงพอใจของบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ (2547) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบ 
ท่ีสําคัญในการดําเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้าง
ส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง  
การผสมท่ีเข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การส่งเสริมการขาย 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจัดจําหน่าย ซ่ึงได้มีการออกแบบเพ่ือใช้สําหรับการเข้าถึง 
กลุ่มผู้บริโภคตามท่ีต้องการ 

สุวสา ชัยสุรัตน์ (2547) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ในการดําเนิน
ธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจัยต่างๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานทาง
การตลาด จะมีปัจจัย 2 อย่าง คือ ปัจจัยภายในของกิจการ (Internal Factors) ผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด ปัจจัย
ภายนอก (External Factors) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกิจการไม่สามารถควบคุมได้ 
ดังนั้น ต้องปรับปัจจัยภายในให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง คู่แข่งขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็นกลุ่ม
ของเครื่องมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
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เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ 

บูนและคูส (Boone & Kurtz, 1989) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ ท่ีกิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง  
ความเก่ียวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย ระบบการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกัน
ท้ัง 4 อย่าง วัตถุประสงค์ท่ีใช้เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ ซ่ึงประกอบด้วย ตัวสินค้า ราคา การจัดจําหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้าและการส่งเสริม
การตลาด  

สุดาดวง เรื่องรุจิระ (2543) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบท่ีสําคัญ
ในการดําเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

สรุปได้ว่า ความหมายของส่วนประสมการตลาดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นความรู้พ้ืนฐาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร เพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ท่ีวางไว้โดยสามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าองค์กรประเภทไม่แสวงหากําไรและองค์กรประเภท
แสวงหากําไร ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงเป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาด 
ท่ีองค์กรใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถ้านําแนวความคิดทาง 
การตลาดดังกล่าวเพ่ือไปประยุกต์ใช้ก็จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ 

  
2.3  ความหมายของส่วนประสมการตลาดบริการ 

คอตเลอร์ (Kotler, 1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ
สินค้านั้นมีอยู่  4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดของสินค้า
ท่ัวไป กล่าวคือ จะต้องเน้นพนักงาน กระบวนการในการให้บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
ซ่ึง ท้ังสามปัจจัยเป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ ดังนั้น ส่วนประสมการตลาดบริการ 
จึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน 
กระบวนการให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

แฮสเก็ต (Haskett, 2000) ได้กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการว่า เป็นส่วนประกอบ 
ท่ีสําคัญในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และยังเป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รู้สึกว่าสิ่งท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเป็นเลิศและได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 
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1) การเข้าถึงลูกค้า (Access) ลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการต้องได้รับความสะดวกในด้านเวลา
สถานท่ี คือ ได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว ทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสม ลูกค้ามีความสะดวกในการท่ีจะมารับ
บริการในสถานท่ีให้บริการ 

2) การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้องและมีความรู้
ความสามารถในการทํางานอย่างท่องแท้ 

3) ความสามารถ (Competence) บุคลากรท่ีให้บริการต้องมีความรู้ความชํานาญและ 
มีความรู้ความสามารถในการทํางานท่ีท่องแท้ 

4) ความมีน้ําใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกันเอง มีวิจารณญาณ 
5) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บุคลากรต้องมีความเชื่อม่ันและความไว้วางใจในการ

ให้บริการ โดยต้องรักษาระดับมาตรฐานในการบริการให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ 
6) ความไว้วางใจ (Responsive) บริการท่ีให้กับลูกค้าต้องมีความสมํ่าเสมอ 
7) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหา 

แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
8) ความปลอดภัย (Security) บริการท่ีให้ต้องปราศจากอันตราย ปราศจากความเสี่ยงและ

ปัญหาต่างๆ 
9) สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangible) การสร้างการให้บริการให้เป็นรูปธรรม ทําให้บริการ

เป็นสิ่งท่ีลูกค้าสามารถเห็นและสัมผัสได้ 
10) การเข้าถึงและรู้จักลูกค้า (Understanding and Knowing Customer) พนักงาน

จะต้องพยายามเข้าถึงการให้บริการให้กับลูกค้าและให้ความสนใจตอบสนองดังกล่าว 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กิจกรรม

ของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ 
โดยสินค้าท่ีไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพอใจได้ 
จากความหมายข้างต้น สามารถพิจารณาความหมายสําคัญต่างๆ ได้ ดังนี้ 

1) กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการหรือ 
การกระทําใดๆ ของธุรกิจให้ผู้รับบริการหรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการ 

2) สินค้าท่ีไม่มีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง การบริการซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบ ได้แก่ คําปรึกษา การรับประกัน การให้บริการความบันเทิง การให้บริการทาง
การเงิน เป็นต้น 

3) ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Needs and Wants) หมายถึง ความจําเป็น
และความปรารถนาของลูกค้าท่ีคาดหวังว่าจะได้จากการบริการนั้นๆ 
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4) ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ 

การบริการมีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ความไม่มีตัวตน (Intangibility) บริการท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องและสัมผัสไม่ได้ 

(Abstract) โดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง บริการไม่สามารถแบ่งแยก
เป็นชิ้นเหมือนสินค้าได้ 

2) ความแยกจากกันไม่ได้ ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้ารับบริการ (Inseparability) ในช่วง
เวลาการให้บริการนั้น เช่น บริการสปา ผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถานท่ีให้บริการ 
ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถแยกจากกันได้ในช่วงการให้บริการนั้น 

3) การเก็บรักษาไม่ได้ (Perishability) การให้บริการท่ีต้องอาศัยคนในการให้บริการก็จะ
ว่างงานเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใดๆ 

4) ความต้องการท่ีไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) ความต้องการใช้บริการของลูกค้า
เกิดข้ึนลงอยู่เสมอ การให้บริการนั้น จํานวนลูกค้าท่ีสามารถใช้บริการจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน
ข้ึนกับในช่วงเวลาในแต่ละวันในต้นสัปดาห์ รวมท้ังฤดูกาล 

5) ความแตกต่างของานให้บริการในแต่ละครั้ง (Variability or Heterogeneity) ความแตกต่าง
ในการให้บริการในแต่ละครั้ง หมายถึง ความแตกต่างในด้านคุณภาพในการให้บริการการท่ีพนักงาน 
จะยิ้มหรือไม่ จะให้บริการอย่างแท้จริงหรือไม่ ต้องข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ 

สมคิด บางโม (2538) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง สินค้าชนิดหนึ่งท่ีไม่มี
ตัวตนจับต้องไม่ได้ ซ้ือขายกันไม่ได้ บริการเกิดจากการกระทําของบุคคลหนึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจ
แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง 

วีรพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2542) ได้ให้ความหมายการบริการว่าบริการ หมายถึง สิ่งท่ีสัมผัสได้
และแตะต้องได้ยาก เป็นสิ่งท่ีเสื่อมสูญสลายได้ง่าย บริการจะได้รับการทําข้ึน (โดย/จากบริการ) และ
ส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพ่ือใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการ
ให้บริการนั้น 

กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการเป็นปัจจัยท่ีสามารถ
ควบคุมได้ และสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพ่ือทําให้กิจการ
อยู่รอด หรืออาจเรียกได้ว่าส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือการตลาดท่ีถูกใช้เ พ่ือสนอง 
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุข 

สุดาดวง เรื่องรุจิระ (2543) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบท่ีสําคัญ
ในการดําเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
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พิบูล ทีปะปาล (2545) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาดบริการว่า เป็นแนวคิด 
ท่ีสําคัญอย่างหนึ่งทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะการบริหาร
การตลาดเพ่ือสร้างความพอใจให้กับลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือ 
หลักสําคัญ ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายท่ีได้เลือกสรรไว้ 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือคุณประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การกระทําของบุคคลหนึ่งเสนอต่อบุคคลหนึ่ง การตลาดบริการเป็นสิ่งท่ีสัมผัสได้ เป็นสิ่งท่ีเสื่อมสูญ
สลายได้ง่าย การบริการจะทําข้ึนและส่งมอบสู่ผู้รับบริการในการสร้างคุณค่าของการบริการให้กับ
ลูกค้าและทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ   
 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
นํามาประยุกต์ใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ซ้ือเกิดการตระหนักถึงความไม่สมดุลและเกิดความต้องการซ้ือ 
และกลยุทธ์การบริหารการตลาดเป็นท่ีได้รับความนิยม ซ่ึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีสําคัญ คือ 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (4Ps) ของแมคคาร์ธี (McCarthy, 1990) และเพิ่มแนวคิดส่วนประสม
การตลาดบริการ (3Ps) ของบูมและบิทเนอร์ (Boom & Bitner, 1981) มาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์ (Production) หมายถึง สิ่งหนึ่งที่นําเสนอแก่ตลาด มีคุณสมบัติหลัก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต้องสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนโดยการเสนอสินค้าหรือบริการ 
ให้ลูกค้า และต้องสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องการเกินความคาดหวัง การเข้าใจ 
ในความต้องการของลูกค้าจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ จะสามารถสร้างความภักดี
ในการให้บริการของลูกค้าได้ รวมถึงการนําเสนอศักยภาพให้กับลูกค้าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ สิ่งท่ี
นําเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ สินค้า  
การบริการ ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนประสมการตลาดท่ีสําคัญมีองค์ประกอบต่างจากบริการ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ยังมีความหมายนอกเหนือจากรูปร่างลักษณะท่ีมองเห็นได้ กล่าวคือ เม่ือลูกค้าต้องการซ้ือ
สินค้าใดๆ หรือความคาดหวังถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้สินค้านั้นๆ ประเภทของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์โดยท่ัวไปสามารถแบ่งตามลักษณะของสินค้าได้ตามลักษณะของตลาด นั่นคือ 

  1.1) สินค้าบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีซ้ือไปสําหรับ
ผู้บริโภคข้ันสุดท้าย 

  1.2) สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งนําไปใช้ในการผลิต
หรือวัตถุดิบท่ีต้องการผลิตเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อ 



 16

  การจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ในท่ีนี้จะพิจารณาเฉพาะสินค้าบริโภคเพียงเท่านั้น 
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  - สินค้าสะดวกซ้ือ (Convenience Goods) คือ สินค้าซ่ึงผู้บริโภคแสวงหาท่ีจะซ้ือ 
ได้ทันทีและใช้ความพยายามในการต้ังใจซ้ือค่อนข้างน้อย หรือไม่ต้องคิดตัดสินใจนาน สินค้าในร้าน
สะดวกซ้ือต่างๆ ได้แก่ บุหรี่ นม ขนมปัง ขนมคบเค้ียว เป็นต้น 

  - สินค้าท่ีเลือกซ้ือ (Shopping Goods) คือ สินค้าท่ีผู้ซ้ือต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือ โดยอาจเปรียบเทียบร้านท่ีจําหน่ายในราคา ปริมาณ คุณภาพ รูปแบบ สีสัน เป็นต้น 

  - สินค้าเจาะจงซ้ือ (Specialty Goods) คือ สินค้าท่ีผู้ซ้ือมีความต้องการซ้ือเฉพาะเจาะจง 
ดังนั้น ผู้ซื้อมีความต้องการซ้ือสินค้านั้นจริงๆ โดยไม่สนใจในการเปรียบเทียบยี่ห้ออ่ืน กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือ มีความภักดีในตราสินค้าค่อนข้างสูง โดยผู้ซ้ือมีความคุ้นเคยกับสินค้าและเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอย่างมากในการตัดสินใจซ้ือสินค้านั้นๆ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องประดับราคาแพง อาหารเสริม    
เป็นต้น 

  - สินค้าไม่แสวงซ้ือ (Unsought Goods) คือ สินค้าหรือการบริการที่มีลักษณะเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลายและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคไม่มีความต้องการหรือไม่มี
ความจําเป็นต้องใช้ เช่น การประกันชีวิตหรือการประกันภัยต่างๆ 

2) ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าหรือการบริการนั้นมา 
ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า (Value) ในรูปของเงินตรา ดังนั้น ลักษณะของราคา คือ ราคาเป็นมูลค่าของสินค้า
หรือการบริการ ราคาเป็นจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือการบริการ 
กล่าวคือ ราคาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ฉะนั้น ราคาผลิตภัณฑ์ใด หมายถึง มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วยความหมายเก่ียวกับราคา คือ คําว่า “มูลค่า” มูลค่า (Value) คือ การวัดในเชิง
ปริมาณของมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยน นักการตลาดต้องพยายาม
เสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าท่ีลูกค้ายอมรับและพยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น น้ําอัดลมเพ่ือบรรจุกระป๋องจะมีมูลค่าสู่งกว่าน้ําอัดลมธรรมดา ข้อแตกต่าง
ระหว่างราคาและมูลค่า คือ ราคาจะแสดงมูลค่าของสินค้าต่อหน่วย แต่มูลค่าจะแสดงมูลค่ามากกว่า
หนึ่งหน่วยก็ได้ อรรถประโยชน์ (Utility) คือ คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความพอใจ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการให้เกิด
ความพอใจ คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถวัดออกในรูปของราคา ดังนั้น ในการตั้งราคาจําเป็นต้อง
พิจารณาถึง อรรถประโยชน์ของสินค้า กล่าวคือ พิจารณาถึงคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า โดยพยายาม
สร้างมูลค้า (Value Added) ให้สูงขึ้นในสายตาของผู้ซื้อ จากการแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
อรรถประโยชน์ มูลค่าและราคา คือ จุดเริ่มต้นในการตั้งราคาเพื่อวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์
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ของบริการ การให้บริการท่ีเป็นความพึงพอใจ โดยมีการสร้างมูลค่าราคาในการให้บริการ ความสําคัญ
ของราคาท่ีมีต่อธุรกิจและความสําคัญของราคาท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

  - ความสําคัญของราคาต่อธุรกิจ ราคาเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดความต้องการซ้ือ
ดังนั้น ราคาทําให้เกิดรายได้จากการขายโดยนําเอาราคามาคูณกับปริมาณการขายสินค้านั้น และเม่ือ
นํารายได้จากการขายสินค้าลบด้วยการลงทุนและค่าใช้จ่ายท้ังสิ้นแล้วผลลัพธ์ก็คือกําไร ราคาจึงมี
ความสําคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแข่งขันและการได้มา 
ซ่ึงส่วนครองตลาดของธุรกิจด้วย 

  - ความสําคัญของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ ราคาในระบบเศรษฐกิจจะเป็นราคาตลาด
ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง กําหนดโดยผู้ซ้ือท้ังสิ้นและผู้ขายท้ังสิ้น ราคาเป็นตัวกําหนดพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการจัดการ ปัจจัยด้านการผลิตและทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน ท่ีดิน  
ทุนผู้ประกอบการ ซ่ึงราคาเป็นปัจจัยการผลิตเหล่านี้ จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือในการลงทุนท่ีจะผลิต
ดังนั้น ราคาจึงเป็นกลไกในการกําหนดทิศทางในการลงทุนของระบบเศรษฐกิจและในการเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิต 

3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หลังจากได้ศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าเก่ียวกับสินค้าและบริการแล้ว ธุรกิจจะต้องนําสินค้าออกสู่ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการ 
จัดจําหน่ายเป็นกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดเป้าหมายในด้านสถานท่ี จึงต้องมี
การพิจารณาถึงหลายสิ่งมาประกอบกัน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีออกไปนั้นเป็นท่ีพึงพอใจของ
ลูกค้าสูงสุด ในท่ีนี้อาจหมายถึงสถานท่ีอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถหรือระยะทางท่ีจะไปถึง
สถานท่ีจําหน่ายหรือสถานีบริการ หรือแม้แต่เวลาท่ีลูกค้าจะต้องเสียในการไปใช้บริการ จากลักษณะ
ของการจัดจําหน่ายซ่ึงเป็นการนําผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ สู่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงต้องผ่าน 
ช่องทางการจัดจําหน่าย จึงต้องศึกษาลักษณะของช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการจัดจําหน่าย 
มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีต้องพิจารณา ดังนี้  

  - จํานวนระดับของช่องทาง 
   - ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บริโภคและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   - ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดจํานวนระดับของช่องทาง 
   - ความหนาแน่นของคนกลางในช่องทาง 
   - การค้าปลีกและประเภทของการค้าปลีก 
   - การค้าส่งและประเภทของการค้าส่ง 
  จํานวนระดับของช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง จํานวนระดับคนกลางภายในเส้นทาง

ท่ีผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ในการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดในการขาย  
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเรียกว่าช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรง หรือถ้าผ่านพ่อค้าคนกลางเรียกว่า
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ช่องทางการจัดจําหน่ายทางอ้อม ประกอบด้วยหลายวิธี เช่น ถ้าผ่านเฉพาะพ่อค้าปลีกเรียกว่าผ่าน 
คนกลางหนึ่งระดับ ถ้าผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกด้วย เราเรียกว่าผ่านคนกลางสองระดับ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  - ช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรง (Direct Channel) หรือการขายทางตรง (Direct 
Selling) หรือการตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือการจัดจําหน่ายทางตรง (Direct Distribution) 
หมายถึง การขายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยไม่มีคนกลาง ช่องทางนี้ 
ผู้ผลิตต้องทําหน้าท่ีการตลาดเอง ถือว่าเป็นช่องทางท้ังสิ้น ท่ีสุดนิยมใช้สําหรับสินค้าอุตสาหกรรม  
แต่อย่างไรก็ตาม มีการนําไปใช้สําหรับสินค้าบริโภคท่ีโยกย้ายยาก ช่องทางนี้จะมุ่งความสําคัญท่ีการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) พนักงานขายติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ช่องทางนี้
จะรวมถึงการขายทางไปรษณีย์ (Direct Mail Selling) และการขายตามบ้าน (House to House 
Selling)  

  - ช่องทางการจัดจําหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel) หมายถึง เส้นทางที่สินค้า 
เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้องผ่านคนกลางไปยังลูกค้า ซ่ึงคนกลางช่วยทําหน้าท่ีขายและหน้าท่ี
การตลาดอ่ืนๆ ทําให้ขายสินค้าได้จํานวนมากข้ึนและช่วยขยายตลาดได้กว้างขวาง 

  จากความหมายคนกลางและช่องทางการจัดจําหน่าย จะเห็นได้ว่าคนกลางเป็นสถาบัน
ในช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธิ์ ในการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิต 
ไปยังผู้บริโภค ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่าผ่านน้อยระดับเรียกว่าช่องทางการจัดจําหน่ายค่อนข้างสั้น ถ้าผ่าน 
หลายระดับเรียกว่าการจัดจําหน่ายยาว และถ้าไม่ผ่านพ่อคนกลางเลยเรียกว่าช่องทางการจัดจําหน่าย
ตรงหรือช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีสั้น 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจ 
ต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือน
ความทรงจํา เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ ซ้ือ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจเป็นการขายโดยใช้บุคคลและการขายโดยไม่ใช่บุคคล 
ซ่ึงประกอบด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การตลาดเป็นตัวหนึ่งขององค์การท่ีใช้เพ่ือแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการ
บริการขององค์การ หรืออาจหมายถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือเพ่ือสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรรมการซ้ือ คําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าการส่งเสริมการตลาด คือ คําว่า การขาย 
(Selling) หมายถึง การแจ้งข่าวสารและการจูงใจการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ คนจํานวน มาก
มักจะเข้าใจว่าการขาย เป็นกิจกรรมการเปลี่ยนมือโดยพนักงานขายเท่านั้น แต่ความหมายของการ
ขายอย่างสมบูรณ์นั้นประกอบด้วย การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการขายโดย 
ไม่ใช้พนักงานขาย (No Personal Selling) ดังนั้น การขายโดยใช้พนักงานขายจึงเป็นเพียงเครื่องมือ
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หนึ่งของการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น ในการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นการติดต่อสื่อสารเพ่ือแจ้ง
ข่าวสารและการจูงใจตลาดโดยอาศัยเครื่องมือท่ีใช้มาก 2 ประการ คือ 

  - การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและส่งเสริมการตลาด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด 

  - การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายาม 
จูงใจผู้ซื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการ 

  ส่วนรูปแบบอ่ืนท่ีมีการใช้ประกอบ คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion Mix) 
หมายถึง เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพ่ือแจ้งข่าวสาร เพ่ือจูงใจและสร้างทัศนคติ
พฤติกรรมการซ้ือของตลาดส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ประการ คือ 

  - การโฆษณา (Adverting) เป็นรูปแบบการเสนอขายความคิดสินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้ 
พนักงานขาย ซ่ึงต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการการโฆษณา จึงมีลักษณะเป็นการเสนอขาย
สินค้าบริการหรือความคิดโดยการใช้สื่อโฆษณา 

  - การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรง 
แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้า คาดหวังจากพนักงานขายถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 
สองทาง (Two Way Communication) 

  - การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมการโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ 
หรือการซ้ือของลูกค้าข้ันสุดท้าย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางหรืออาจหมายถึงกิจกรรมใช้ช่วยในการ
ส่งเสริมการตลาดและเสริมการขายโดยพนักงานขาย 

  - การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว
เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคลท่ีไม่มีการจ่ายเงิน องค์การได้รับผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นและ
หน่วยราชการอาจหมายถึงความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การแห่งหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี 
ต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
เข้าใจเครื่องมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดแต่ละประเภทได้ดียิ่งข้ึน 

5) บุคคล (People) บุคคลถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เป็นส่วน 
ท่ีมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค ดังนั้น ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม พนักงานแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ความแตกต่างจากคู่แข่งพนักงาน
ต้องมีความสามารถ พนักงานต้องยิ้มแย้มและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ มีการสื่อสารท่ีชัดเจน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อีกประการหนึ่งของธุรกิจ คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ 
ผู้ให้บริการ มีใจรักการบริการและสร้างค่านิยมให้กับบริษัทได้ 



 20

6) การสร้างและนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ซ่ึงผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้และมีความเชื่อม่ันและ
ไว้ใจในองค์กร เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ธุรกิจบริการ
จําเป็นต้องพยายามสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพท่ีลูกค้าให้ความพึงพอใจ  
รวมเรียกว่า ภาพแห่งการบริการ ผู้ประกอบการสามารถจัดการหรือปรับปรุงให้มีข้ึนได้ เช่น  
จัดบรรยากาศในร้านอาหารด้วยเสียงเพลง จัดท่ีนั่งสําหรับลูกค้าท่ีสะดวกสบาย และการจัดสถานท่ี
เพ่ือใช้สําหรับการให้บริการอย่างเหมาะสม สร้างความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพท่ีแตกต่าง 
ไปจากผู้ให้บริการอ่ืน เช่น การตกแต่งหรือออกแบบร้านและสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามบุคลากร 
และอุปกรณ์ในสํานักงานก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะทางกายภาพ กล่าวคือ ลักษณะ
ท่าทาง หรือบุคลิกภาพท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้จากผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ลักษณะ
การแต่งกาย เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ และข้อเขียน
ของกรมประชาสัมพันธ์ท่ีแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ ท้ังหมดล้วนเป็นลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถ
สร้างความพึงพอใจในด้านการบริการให้แก่ลูกค้า 

7) กระบวนการ (Process) เป็นการดําเนินการในข้ันตอนกระบวนการต่างๆ เพ่ือส่งมอบ
คุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประทับใจ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องง่าย 
ต่อการปฏิบัติ และประทับใจลูกค้าท้ังในด้านความรวดเร็ว ความสะดวก กระบวนการให้บริการ  
จึงเป็นสิ่งสําคัญและเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนภายนอกตลาดบริการ 
กล่าวคือ สิ่งท่ีลูกค้าจะได้รับจากธุรกิจบริการนั้น คือ กระบวนการและความชํานาญในการผลิตสินค้า
นํามาซ่ึงความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคสูง การบริการนอกสถานท่ีและการบริการด้วยความเสมอภาค  
ดังนั้น กระบวนการจึงหมายถึงลําดับของการให้บริการและระบบสนับสนุนการบริการด้วย 

สรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้เลือกส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากเป็นการอธิบายจิตวิทยาข้ันพ้ืนฐานในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค  
มีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิด 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ัวไป จําเป็น
จะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้าง 
ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและกลับมาใช้บริการนั้นอีก 
 
2.5  ความหมายของคุณภาพการบริการ 

เรวดี ศรินคร (2539) คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสอดคล้องของผู้รับบริการโดยการ
บริการท้ังหมดท่ีรับบริการ ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการหรือระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหลังจากท่ีรับบริการแล้ว 
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วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการบริการว่า เป็นพฤติกรรม 
การกระทําท่ีบุคคลหนึ่งทําให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและความต้ังใจในการส่งมอบ
บริการนั้น การบริการ ได้แก่ กระบวนการ/กระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ใช้บริการ 
ไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการนั้น 

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน (2547) คุณภาพการบริการ หมายถึง การท่ีทําให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ เป็นบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนข้ันตอนของบริการ
นั้นๆ จนถึงภายหลังบริการด้วย ท้ังนี้ ต้องตอบสนองต่อความต้องการเบื้องตนตลอดครอบคลุมไปถึง
ความคาดหวังของผู้รับบริการย่อมทําให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ให้ความเห็นคุณภาพการบริการว่า เป็นทัศนคติท่ีผู้ได้รับบริการ
สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากการให้บริการ ซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ผู้รับบริการ
ก็มีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล
และความพึงพอใจนี้เองเป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีได้รับจากบริการนั้นๆ ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

ซีเนลดีน (Zineldin, 1996 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2552) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า 
คุณภาพการบริการ เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพ 
ภายหลังจากท่ีเขาได้ข้อมูลเก่ียวกับบริการนั้นๆ และมีความต้องการท่ีจะใช้บริการนั้น รวมท้ังการท่ีเขา
ได้ทําการประเมินและเลือกท่ีจะใช้บริการ 

ซีแทม (Zeithaml, 1988 อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ 
(Service Quality) หมายถึง การประเมินของผู้บริโภคเก่ียวกับความดีเลิศหรือความเหนือกว่าของ 
การบริการ 

เลวิสและบูม (Lewis & Booms, 1983 อ้างถึงใน จันทร์ถนอม กุลวงศ์, 2555) กล่าวว่า
คุณภาพการบริการ คือ การวัดว่าระดับของการบริการท่ีส่งมอบให้ลูกค้าดี ตรงตามความคาดหวัง 
ของลูกค้าหรือไม่ การส่งมอบคุณภาพการบริการ หมายถึง ความสอดคล้องกับความคาดหวังของ
ลูกค้าอย่างเสมอต้นเสอมปลาย 

ครอสปี้ (Crosby, 1988) หมายถึง คุณภาพการบริการ (Service Quality) นั้นเป็นแนวคิด
ท่ีถือหลักการดําเนินงานการให้บริการท่ีปราศจากข้อบกพร่องและตอบสนองตรงความต้องการของ 
ผู้บริการและสามารถท่ีจะทราบของความต้องการของผู้รับบริการได้ด้วย 

เลิฟล็อคและไลท์ (Loveluck, C. & Wright L., 1996) ได้ให้นิยามความหมายของ 
คุณภาพการบริการว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าการให้บริการและจัดหา
คุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่งอันเป็นผลมาจากผู้รับบริการ 

สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้รับบริการให้เกิดความประทับใจ
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เม่ือผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการรับบริการ 
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ซ่ึงคุณภาพการบริการเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความแตกต่างขององค์กร การให้บริการ คือ
การสร้างระดับการให้บริการให้เหนือคู่แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการบริการตามท่ีผู้รับบริการ 
ได้คาดหวังเอาไว้ 

   
2.6  แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 

ฟิลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2000) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการของธุรกิจ
บริการมี 3 ประการ คือ 

1) การบริหารความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Managing Competitive Differentiation)  
งานการตลาดของผู้ขายบริการจะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน เป็นการลําบากท่ีจะสร้าง
ให้เห็นข้อแตกต่างของการบริการอย่างเด่นชัด ในความรู้สึกของลูกค้า การพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันสามารถทําได้ คือ คุณภาพการให้บริการ (Service Quality)  
สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการ 
ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ
คุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ ซ่ึง
นักการตลาดต้องทําการวิจัยเพ่ือให้ทราบสิ่งท่ีลูกค้าต้องการ (What) เขาต้องการเม่ือใด (When) และ
สถานท่ีท่ีเขาต้องการ (Where) ในรูปแบบท่ีต้องการ (How) โดยนักการตลาดต้องทําการวิจัยเพ่ือให้
ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจซ้ือบริการของลูกค้า โดยท่ัวไปไม่ว่าธุรกิจแบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์
ต่อไปนี้พิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้น การสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ ได้แก่ 

 1.1) บริการท่ีเสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า ประกอบด้วย  
2 ประการ ประการท่ีหนึ่ง คือ การให้บริการพ้ืนฐานเป็นชุด (Primary Service Package) ได้แก่ สิ่งท่ี
ลูกค้าคาดว่าจะได้รับจากกิจการ เช่น สถาบันการศึกษา ลูกค้าคาดหวังว่าจะมีการเรียนการสอนท่ีดี  
มีอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความสามารถ ฯลฯ ประการท่ีสอง คือ ลักษณะการให้บริการเสริม (Secondary 
Service Features) ได้แก่ บริการท่ีกิจการมีเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป เช่น 
สถาบันการศึกษามีชมรมเสริมทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา 

   1.2) การส่งมอบบริการ (Delivery) การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ 
ได้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการตอบสนองความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของผู้บริ โภค  
ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ในอดีต คําพูดของการโฆษณาของธุรกิจ ลูกค้าเลือกธุรกิจ
ให้บริการโดยถือเกณฑ์ภายหลังจากการเข้ารับการบริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการท่ีรับรู้กับบริการ 
ท่ีคาดหวัง ถ้าบริการท่ีรับรู้ ตํ่ากว่าบริการท่ีคาดหวังไว้ ลูกค้าจะไม่สนใจถ้าบริการท่ีรับรู้สูงกว่า 
ความคาดหวังของเขา ลูกค้าจะใช้บริการนั้นซํ้า 
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    1.3) ภาพลักษณ์ (Image) การสร้างภาพลักษณ์ สําหรับบริษัทท่ีให้บริการโดยอาศัย
สัญลักษณ์ (Symbols) ตราสินค้า (Brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ
การสื่อสารการตลาดอ่ืน ๆ 

2) การบริหารคุณภาพการให้บริการ (Managing Service Quality) เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริการท่ีคาดหวังและบริการท่ีได้รับ ถ้าบริการท่ีได้รับตํ่ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึก
ว่าบริการไม่ได้คุณภาพ แต่ถ้าบริการท่ีได้รับสูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับ 
มีคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพการบริการก็จะได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีนักวิจัยได้ค้นพบตัวกําหนดคุณภาพของ
บริการท่ีมีความสําคัญ ได้แก่ 

 2.1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการท่ีทําให้ม่ันใจในบริการ 
ท่ีไว้วางใจได้และถูกต้องแน่นอน 

   2.2) ความเต็มใจและความพร้อม (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า
และเตรียมความพร้อมในการบริการ 

    2.3) การรับประกัน (Assurance) ความรู้และความสุภาพของลูกจ้างและความสามารถ
ของลูกจ้างในการถ่ายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อม่ัน 

   2.4) การเอาใจใส่ (Empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใส่เฉพาะรายแก่ลูกค้าทุกราย 
    2.5) การสัมผัสได้ (Tangibles) การปรากฏของสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุ เครื่องมือ 

บุคลากร วัตถุทางการสื่อสาร 
3) การบริหารประสิทธิภาพในการให้บริการ (Managing Productivity) ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการให้บริการ ธุรกิจบริการสามารถทําได้ 7 วิธี คือ 
 3.1 ) การให้พนักงานทํางานมากข้ึนหรือมีความชํานาญสูงข้ึนโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม 
     3.2) เพ่ิมปริมาณการให้บริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง 
    3.3) เปลี่ยนบริการให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพ่ิมเครื่องมือเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐาน 
     3.4) การให้บริการท่ีไปลดการใช้บริการหรือสินค้าอ่ืนๆ 
   3.5) การออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    3.6) การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท 
   3.7) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการดีข้ึน 
ช่วงทศวรรษ 1980 ท่ีผ่านมามีนักการตลาดบริการเริ่มหันมาให้ความสนใจท่ีจะ

ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณภาพของการบริการ การศึกษาวิจัยทางด้านคุณภาพบริการ 
ที่สําคัญ คือ งานของกรอนรูส (Gronroos) และงานของพาราซูแมน (Parasuraman) และคนอื่นๆ 
ดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552)  
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กรอนรูส (Gronroos, 1990) ได้ศึกษาคุณภาพจะเน้นหนักทางด้านการบริการอย่างจิงจัง 
โดยเริ่มข้ึนจากผลงานของกรอนรูส ในปี 1982 - 1984 ซ่ึงต่อมาได้เสนอแนวความคิดท่ีสําคัญเก่ียวกับ
คุณภาพของบริการท่ีเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality: 
PSQ) และ “คุณภาพท่ีลูกค้ารับรู้ท้ังหมด” (Total Perceived Quality) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจาก 
การวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและผลกระทบท่ีเกิดจาก “ความคาดหวัง” ของลูกค้าเก่ียวกับ
คุณภาพของสินค้าท่ีมีต่อ “การประเมินคุณภาพ” ของสินค้าหลังจากการบริโภคสินค้านั้น กรอนรูส 
(Gronroos, 1990) ได้อธิบายแนวความคิดในเรื่อง “คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด” โดยกล่าวว่า
คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้จะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพท่ีลูกค้าคาดหวัง (Expected Quality) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  - การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
  -  ภาพลักษณ์ขององค์กร (Image) 
  -  การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth Communication) 
  -  ความต้องการของลูกค้า (Customer Need) 
2) คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ (ในการใช้บริการ) ของลูกค้า (Experienced Quality) 

ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  - ภาพลักษณ์ขององค์กร (Image) 
  - คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) 
  - คุณภาพเชิงหน้าท่ี (Function Quality) 
  โดยท่ัวไปลูกค้าจะทําการประเมินคุณภาพของการบริการจากการเปรียบเทียบ 

“คุณภาพท่ีลูกค้าคาดหวัง” (Expected Quality) กับ “คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้
บริการ” (Experienced Quality) ว่าคุณภาพทั้งสองประเภทนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ หรือมี
ความแตกต่างกันอย่างไร ซ่ึงเม่ือนํามาพิจารณาร่วมกันและจะกลายเป็น “คุณภาพท่ีรับรู้ท้ังหมด” ซ่ึง
จะทําให้ได้ผลสรุปเป็น “คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้” (PSQ) นั่นเอง ถ้าจากการพิจารณาเปรียบเทียบ
ในประเด็นดังกล่าว พบว่า คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ไม่เป็นไปตามคุณภาพท่ีคาดหวังจะทําให้
ลูกค้ามีการรับรู้ (คุณภาพท่ีรับรู้ได้) ว่าคุณภาพของการบริการของบริษัทไม่ดีอย่างท่ีคาดหวังไว้ 

พาราซูแมน เซียแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบ Focus Group ได้ข้อสรุปท่ีคล้ายกับการศึกษาวิจัยของกรอนรูส (Gronroos, 1982)  
พบว่า ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้าประเมินคุณภาพของบริการท่ีเขาได้รับเรียกว่า “คุณภาพของ
การบริการที่ลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทําการ
เปรียบเทียบ “บริการที่คาดหวัง (Expected Service) กับ “บริการที่รับรู้” (Perceived Service)  
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คือ ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง ในการวัดคุณภาพของการบริการ
ดังกล่าวนั้น ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีเขาคิดว่ามีความสําคัญ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1)  ความไว้วางใจ (Reliability) 
2)  สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles) 
3)  การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) 
4)  ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
5)  ความม่ันคงปลอดภัย (Security) 
6)  ความสะดวก (Access) 
7)  การสื่อสาร (Communication) 
8)  ความเข้าใจลูกค้า (Understanding the Customer) 
9)  ความสามารถ (Competence) 
10) ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) 
 

ตารางท่ี 2.1  เกณฑ์ท่ัวไปท่ีลูกค้าใช้ในการวัดคุณภาพของการบริการ 
 

เกณฑ์ท่ีลูกค้า 
ใช้ประเมินบริการ 

ความหมาย ตัวอย่างคําถามของลูกค้า 

ความไว้วางใจ 
(Reliability) 

ความสามารถท่ีจะ
ให้บริการตามท่ี 
ได้สัญญากับลูกค้าไว้ 
ได้อย่างถูกต้อง  
โดยมิต้องมีผู้ช่วยเหลือ 

- บริษัทจะโทกลับมาหาเราภายใน 10 นาที 
ตามท่ีได้บอกเราไว้หรือไม่ 
- ร้านนี้คิดเงินเราถูกต้องหรือไม่ 

สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้  
(Tangibles) 

ลักษณะทางกายภาพ 
ของอุปกรณ์  
สิ่งอํานวยความสะดวก 
พนักงานและวัสดุท่ีใช้
ในการสื่อสารต่างๆ 

- ห้องพักของโรงแรมนี้น่าท่ีจะพักได้อย่างสบาย
หรือไม่ 
- การแต่งกายของพนักงานเหมาะสมหรือไม่ 
- ใบแจ้งหนี้ของทางร้านทําความเข้าใจ 
ได้ง่ายหรือไม่ 

การสนองตอบลูกค้า 
(Responsiveness) 

ความเต็มใจท่ีจะ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
และยินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือลูกค้า 

- พนักงานจะช่วยแก้ปัญหาให้เราหรือไม่ 
- บริษัทจะบอกผมได้หรือไม่ว่าสามารถส่งของ
ให้ได้เม่ือไร 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ์ท่ีลูกค้า 
ใช้ประเมินบริการ 

ความหมาย ตัวอย่างคําถามของลูกค้า 

ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) 

ความซ่ือสัตย์  
เชื่อถือได้ 
ของผู้ให้บริการ 

- ร้านนี้มีการรับประกันการซ่อมหรือไม่ 
- พนักงานขายคนนี้จะพยายามบังคับให้เรา 
ซ้ือสินค้าหรือไม่ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
(Security) 

ปราศจากอันตราย  
ความเสี่ยงและ 
ความลังเลสงสัย 

- เราจะปลอดภัยหรือไม่ถ้าเดินทางไปกับบริษัท
นําเท่ียวแห่งนี้ 
- กรมธรรม์ประกันชีวิตของผมให้ความคุ้มครอง
ถึงอันตรายจากอุบัติเหตุหรือไม่ 

ความสะดวก 
(Access) 

สามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก และ
สามารถติดต่อสื่อสาร 
ได้ง่าย 

- ท่ีตั้งของร้านอยู่ไกลจากแหล่งชุมชนหรือไม่ 
- ทางร้านเปิดทําการตอนเท่ียงและวันอาทิตย์
หรือไม่ 
- สายการบินมีหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลาหรือไม่ 
- ผมจะขอเข้าพบผู้จัดการได้ง่ายหรือไม่ถ้าผม 
มีปัญหาในการใช้บริการ 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การรับฟังลูกค้าและ 
ให้ข้อมูลท่ีจําเป็น 
แก่ลูกค้าโดยใช้ภาษา 
ท่ีลูกค้าสามารถ 
เข้าใจได้ 

- ผู้จัดการยินดีรับฟังเรื่องร้องเรียนของผมหรือไม่ 
- คุณหมอจะสามารถอธิบายสาเหตุของโรค 
ให้ผมเข้าใจโดยท่ีไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค 
ทางการแพทย์ได้หรือไม่ 
- ทางบริษัทจะโทมาบอกเราก่อนหรือไม่  
ถ้าไม่สามารถส่งของให้ได้ตามเวลานัด 

ความเข้าใจลูกค้า  
(Understanding the 
Customer) 

พยายามท่ีจะทํา
ความรู้จักและเรียนรู้
ความต้องการของ
ลูกค้า 

- จะมีพนักงานคนไหนในร้านให้ความสนใจผม
ในฐานะลูกค้าคนหนึ่งของร้านหรือไม่ 
- พนักงานท่ีให้บริการพยายามท่ีจะรับทราบ
หรือไม่ว่าผมมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ 
- ทางบริษัทพยายามท่ีจะนัดหมายตามเวลา 
ท่ีผมว่างและสะดวกหรือไม่ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ์ท่ีลูกค้า 
ใช้ประเมินบริการ 

ความหมาย ตัวอย่างคําถามของลูกค้า 

ความสามารถ 
(Competence) 

ความรู้และทักษะ 
ท่ีจําเป็นของพนักงาน
ในการให้บริการลูกค้า 

- คุณหมอจะสามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ว่าผมมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ 
- พนักงานจะสามารถให้คําตอบได้หรือไม่ 
ในสิ่งท่ีผมต้องการทราบ 

ความสุภาพ 
และความเป็นมิตร 
(Courtesy) 

คุณลักษณะของ
พนักงานท่ีติดต่อลูกค้า
ในการแสดงออกถึง
ความสุภาพ เป็นมิตร 
เกรงใจและให้เกียรติ 

- พนักงานของร้านพูดกับเราอย่างไม่สุภาพหรือไม่ 
- พนักงานจะแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับเรา
หรือไม่ 
- ช่างทาสีจะทําบ้านของเราสกปรกหรือไม่ 

 
ท่ีมา:  เกณฑ์ท่ีลูกค้าใช้ประเมินบริการ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552)  
  

จากเกณฑ์ท่ีสําคัญ 10 เกณฑ์ ดังกล่าวท่ีลูกค้าใช้ประเมินคุณภาพบริการนั้นมีเพียง 2 กรณี
เท่านั้น ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Credibility) และสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles) ที่จัดว่าเป็น 
Search Quality หมายความว่าลูกค้าสามารถท่ีจะประเมินคุณภาพได้ล่วงหน้าก่อนการซ้ือ ส่วนเกณฑ์
ท่ีเหลือ 6 เกณฑ์ ได้แก่ ความไว้วางใจ (Reliability) การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ความสะดวก 
(Access) การสื่อสาร (Communication) ความเข้าใจลูกค้า (Understanding the Customer) และ 
ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) ล้วนแต่จัดเป็น Expected Service ท้ังสิ้น ซ่ึงหมายถึงว่า 
ลูกค้าจะไม่สามารถท่ีจะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เหล่านั้นได้เลยจนกว่าจะได้ซ้ือหรือบริโภคแล้ว
เท่านั้น ส่วนเกณฑ์อีก 2 เกณฑ์ที่เหลือ คือ ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และความสามารถ 
(Competence) อาจเป็น Credence Quality ซ่ึงหมายความว่า ลูกค้าอาจไม่สามารถท่ีจะประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ทันทีแม้ว่าจะซ้ือหรือบริโภคบริการไปแล้วก็ตาม ในการวิจัยครั้งต่อมา
คณะผู้วิจัยท้ัง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นพบว่ามีระดับความสัมพันธ์ (Degree of Correlation) กันเอง
ระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้างสูง จึงปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของการบริการใหม่ให้เลือก
เกณฑ์อย่างกว้างท้ังหมดรวม 5 เกณฑ์ ได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือแบบประเมินคุณภาพบริการ 
ท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” (Service Quality) ซ่ึงสามารถนําไปวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์โดยสรุป
มิติคุณภาพรวมจาก 10 ด้าน เหลือเพียง 5 ด้าน ดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552)  
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1) ความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการในระดับหนึ่ง
ท่ีต้องการอย่างถูกต้อง (Accurate Performance) และไว้วางใจได้ 

2) ความม่ันใจ (Assurance) ผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการบริการ 
(Competence) มีความสุภาพและเป็นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความซื่อสัตย์และสามารถ 
สร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) 

3) สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

4) ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย (Easy 
Access) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Good Communication) และเข้าใจลูกค้า (Customer 
Understanding) 

5) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการทันที (Promptness) 
และการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี (Helpfulness)  

กมลลักษณ์ อัศวต้ังเสถียร (2555) กล่าวว่า พาราซูราแมน ซีแทมส์และเบอร์รี่ ได้พัฒนา
และสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพบริการเรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซ่ึงสามารถ
นําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยสรุปมิติดังนี้ 
 

ปัจจัยพ้ืนฐาน ส่ิงท่ีสัมผัสได้ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความม่ันใจ การเอาใจใส่ 
คุณภาพการบริการ      
ลักษณะทางกายภาพ      
ความเชื่อถือ      
การตอบสนอง      
ความสามารถ      
ความมีมารยาท     
ความน่าศรัทธา     
ความปลอดภัย     
การเข้าถึงบริการ      
การสื่อสาร     
ความเข้าใจ     

 
ภาพท่ี 2.1  ปัจจัยสําหรับการประเมินคุณภาพบริการ (SERVQUAL) 
ท่ีมา:  พาราซูราแมน ซีแทมส์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990)   
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 1) สิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles) คือ การบริการท่ีนําเสนอในลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ
ให้เห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และสามารถสัมผัสได้ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และ
การใช้สัญลักษณ์ หรือเอกสารท่ีใช้สําหรับการติดต่อสื่อสาร 
 2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ ความสามารถในการให้บริการนั้นตรงกับสัญญา 
ท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความสมํ่าเสมอในทุกครั้งของ
บริการท่ีจะทําให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าการบริการท่ีได้รับมีความน่าเชื่อถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ 
 3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ผู้ให้บริการมีความพร้อมและเต็มใจที่จะ
ให้บริการโดยสามารตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการมารับบริการ 
 4) การให้ความม่ันใจ (Assurance) คือ ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ รวมท้ังการเอาใจใส่ กิริยา
ท่าทางและมารยาทท่ีดีในการให้บริการ รวมท้ังสามารถทําให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจและ 
เกิดความม่ันใจในการรับบริการได้ 
 5) การเอาใจใส่ (Empathy) คือ ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการท่ีแตกต่างกันของผู้รับบริการ 
  สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรท่ีให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกศึกษาแนวคิดคุณภาพ 
การให้บริการของพาราซูราแมน ซีแทมส์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zelithaml, & Berry, 1990) 
เนื่องจากเป็นแนวคิดท่ีครอบคลุมเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการในการสร้างความแตกต่างของ 
การให้บริการท่ีเหนือคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเป็นสิ่ ง ท่ี ต้องกระทํา ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่ ง ท่ี ต้องการเม่ือผู้ รับบริการ 
มีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ีรับบริการและในรูปแบบท่ีต้องการ 
 
2.7 ความเป็นมาของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีมีความโดดเด่นด้วยบริการทางกายภาพบําบัด จากคณาจารย์  
นักกายภาพบําบัด และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคการรักษาและเครื่องมืออันทันสมัย เพียบพร้อม
ด้วยการบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นหน่วยหนึ่งภายใต้ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ โดยเปลี่ยน
ในสมัยการบริหารของรองสาสตราจารย์ ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ซ่ึงต้ังอยู่ใน
บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 99 หมู่ 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นสถานท่ีให้บริการด้านสุขภาพในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย 
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หรือจิตใจด้วยวิธีการบําบัดซ่ึงท่ีมีพนักงานให้บริการ  (สืบค้นจาก http://www.allied.tu.ac.th ข้อมูล  
ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2557) 

การให้บริการมี 2 แบบ คือ การให้บริการทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ดังนี้ 
1) การให้บริการทางกายภาพบําบัด 
  1.1) กายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ สําหรับผู้ที่มีอาการปวด

บริเวณข้อต่อต่างๆ ได้แก่ ข้อต่อแขนและขา และข้อต่อกระดูกสันหลัง อาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ 
จากการทํางาน เช่น กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ และหลัง เป็นต้น 

  1.2) กายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท ครอบคลุมปัญหาอัมพาตครึ่งซีก อัมพาต
ครึ่งท่อนล่าง อัมพาตท้ังตัว ตลอดจนผู้ท่ีมีปัญหาจากการกระทบกระเทือนรากประสาทส่วนปลาย เช่น 
Facial’s Palsy, Brachial Plexus Injury เป็นต้น 

  1.3) กายภาพบําบัดในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ด้วยวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทางด้าน 
การเคลื่อนไหว การฝึกการทํางานของกล้ามเนื้อ การฝึกการทรงตัว การฝึกกิจวัตรประจําวัน 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการสําหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการช้าอีกด้วย 

  1.4) กายภาพบําบัดในนักกีฬา บุคลากรของเรามีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถ
ความโดดเด่นในด้านนี้ เป็นพิเศษ ในการดูแลรักษานักกีฬาท่ีได้รับบาดเจ็บ ต้ังแต่การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน การดูแลรักษาข้างสนาม ตลอดจนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายจนกลับไปแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว 

2) การให้บริการทางธาราบําบัด เป็นการรักษาทางกายภาพบําบัดชนิดหนึ่ง โดยใช้
คุณสมบัติของแรงลอยตัวของน้ํา ซ่ึงจะช่วยพยุงลดการกระแทกของข้อต่อ ช่วยในการฝึกการทรงตัว 
ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยเพ่ิมแรงต้านการเคลื่อนไหว  

 - ปรับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการรักษาอยู่ท่ี 33-35 oC  
    -  มีระบบแรงดันน้ําพิเศษ (Bubble Jet and Blower) 
    -  มีอุปกรณ์เพ่ือการออกกําลังกายท่ีหลากหลาย  
   - ปรับระดับความลึกให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละประเภท 
 ผลของการรักษาด้วยธาราบําบัด  
 - ผลต่อกล้ามเนื้อ เช่น ลดอาการปวดและเกร็งของกล้ามเนื้อ เพ่ิมความแข็งแรงและ

ความอดทนของกล้ามเนื้อ  
 - ผลต่อระบบไหลเวียนเลือด เช่น ลดบวม เพ่ิมการไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองของ

ร่างกายส่วนท่ีแช่อยู่ในน้ํา  
 - ผลต่อระบบกระดูกและข้อ เช่น เพ่ิงองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ น้ําไขข้อ

ไหลเวียนดีข้ึน 
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 - ระบบประสาท เช่น ลดการกระตุ้นกระแสประสาทความเจ็บปวด 
 - ผลต่อร่างกายโดยรวม เช่น เพ่ิมความอดทนในการออกกําลังกาย เพ่ิมการทรงตัว 

กระตุ้นฮอร์โมนท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตในเด็ก ผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ 
 ข้อห้ามในการรักษาด้วยธาราบําบัด  
 - มีไข้สูง  
 - โรคผิวหนังท่ีติดต่อได้ หรือโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น หูเป็นฝี ไข้หวัดใหญ่ 
 - มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ  
 - ความดันโลหิตสูงหรือตํ่าเกินไปท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
 - ภาวะหัวใจล้มเหลว 
 - โรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ท่ีมีการขยายตัวของทรวงอกน้อย 
 - ไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้  
 - มีประจําเดือน  
 - เป็นโรคลมชัก  
 - ผู้ท่ีแพ้คลอรีน 
 ธาราบําบัดเฉพาะบุคคล เป็นการให้โปรแกรมการรักษาท่ีมีความเฉพาะต่อปัญหาของ

ผู้ป่วยแต่ละประเภท โดยท่ีนักกายภาพบําบัดจัดโปรแกรมท่ีเหมาะสมให้และดูแลอย่างใกล้ชิด 
ขณะออกกําลังกายในน้ํา เช่น ผู้ท่ีเป็นอัมพาต ผู้ท่ีปวดหลัง เข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ ท่ีช่วยเหลือตัวเอง 
ได้น้อย เด็กสมองพิการ และนักกีฬา 

 วัน เวลา เปิดบริการ 
 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.) นอกเวลาราชการ (16.30 - 20.30 น.)  
 วันเสาร์ นอกเวลาราชการ (09.00 - 12.00 น.) 
 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ 

 
ตารางท่ี 2.2  แสดงอัตราค่าบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
 

รหัส รายการ  ครั้งละ/บาท 
1 การตรวจประเมินร่างกายแรกรับ 150 
2 การประคบด้วยแผ่นร้อนหรือแผ่นเย็น  70 
3 การแช่พาราฟิน  100 
4 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า จํานวน 1 - 2 จุด 80 
5 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า จํานวน 3 - 5 จุด 150 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

รหัส รายการ  ครั้งละ/บาท 
6 การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง  100 
7 การรักษาด้วยคลื่นสั้น 100 
8 การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ  100 
9 การรักษาด้วยเลเซอร์  100 
10 การรักษาด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ตหรือ อินฟราเรด 100 
11 การดึงคอด้วยเครื่อง  100 
12 การดึงหลังด้วยเครื่อง  100 
13 การรักษาด้วยการออกกําลังกาย   140 
14 การออกกําลังกายด้วยจักรยานอยู่กับท่ี หรือลู่วิ่งกลเพ่ือการรักษา 120 
15 การออกกําลังกายด้วยเครื่องน้ําอุ่นวน (Whirlpool) 140 
16 การออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์ฟิตเนส 40 
17 โปรแกรมการฝึกฟ้ืนฟูด้วยเครื่อง Isokinetic 500 
18 การรักษาด้วยธาราบําบัดรายบุคคล 500 
19 การรักษาด้วยธาราบําบัดกลุ่มท่ีมีจํานวนต้ังแต่ 5 คน ข้ึนไป  250/คน 
20 ธาราบําบัดในหญิงมีครรภ์ 800 
21 คอร์สธาราบําบัดในหญิงมีครรภ์ 10 ครั้ง 7,500 
22 ธาราบําบัดในภาวะก่อนและหลังผ่าตัด 800 
23 คอร์สธาราบําบัดในภาวะก่อนและหลังผ่าตัด 10 ครั้ง 7,500 
24 การกดจุดและการนวดเพ่ือการรักษา  120 
25 การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ (Passive Movement) 150 
26 การดัดดึงข้อต่อ (Mobilization, Manipulation)  150 
27 การพันผ้าเทปแบบมาตรฐาน  100 
28 การพันผ้าเทปแบบพิเศษ (Kinesiotape)  200 
29 การฝึกผู้ป่วยทางระบบประสาท   250 
30 การฝึกกล้ามเนื้อ/ประสาทสั่งการด้วยเทคนิคพิเศษ 250 
31 การฝึกยืน/เดินด้วยเครื่องช่วยพยุงและลู่เดินไฟฟ้า  150 
32 การฝึกเปลี่ยนอิริยาบถและเคลื่อนย้ายตัว  120 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

รหัส รายการ ครั้งละ/บาท 
33 การฝึกใช้รถนั่งคนพิการ (Wheelchair Training) 120 
34 การปรับยืนด้วยเตียง  80 
35 การฝึกเดิน  150 
36 การฝึกทักษะการทํางานท่ีจําเพาะเจาะจง 150 
37 การกระตุ้นพัฒนาการในผู้ป่วยเด็ก  150 
38 การสอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนท่ีบ้าน  250 
39 การรักษาผู้ป่วยทางระบบหัวใจและทางเดินหายใจ 1 150 
40 การรักษาผู้ป่วยทางระบบหัวใจและทางเดินหายใจ 2  150 
41 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 200 
42 การทดสอบสมรรถภาพปอด  200 
43 การทดสอบดัชนีมวลกายและไขมันฯ  30 
44 การทดสอบแรงบีบมือ  30 
45 การทดสอบแรงเหยียดขา  30 
46 การทดสอบความอ่อนตัว  30 
47 การทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนฯ  30 
48 การตรวจวิเคราะห์อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด  100 
49 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรม 1  

การทดสอบดัชนีมวลกายและไขมันฯ, สมรรถภาพปอด,  แรงบีบมือ,  
แรงเหยียดขา, ความอ่อนตัว, ความทนทานระบบไหลเวียนฯ 

150 

50 
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรม 2 
การทดสอบดัชนีมวลกายและไขมันฯ, สมรรถภาพปอด, แรงบีบมือ,  
แรงเหยียดขา, ความอ่อนตัว, ความทนทานระบบไหลเวียนฯ, อัตราการ
ใช้ออกซิเจนสูงสุด 

250 
 

51 การทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา  300 
52 การตรวจวิเคราะห์สัดส่วนร่างกาย  100 
53 การตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Isokinetic  300 
54 การออกใบรับรองทางกายภาพบําบัด  50 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

รหัส รายการ ครั้งละ/บาท 
55 ค่าธรรมเนียมนอกเวลา  100 
56 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบําบัดนอกสถานท่ี ในเวลาราชการ 1,500 
57 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบําบัดนอกสถานท่ี ในเวลาราชการ 

และค่าเดินทาง 
2,000 

58 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบําบัดนอกสถานท่ี นอกเวลาราชการ 2,500 
59 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบําบัดนอกสถานท่ี นอกเวลาราชการ  

และค่าเดินทาง 
3,000 

 
ท่ีมา:  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ส่วนลดค่าบริการ 
ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการกําหนดส่วนลด

ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบําบัด พ.ศ. 2557 ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ให้กําหนดส่วนลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการ ดังนี้     
 ข้อ 1 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวงบแผ่นดิน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานเงินรายได้ประเภทประจํา พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อ 2  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ระดับปริญญาตี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร 

ข้อ 3  ผู้รับบริการท่ีเป็นกรณีเพ่ือการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีรับบริการทางกายภาพบําบัด
ท่ียินยอมเป็นกรณีเพ่ือการศึกษา ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษากายภาพบําบัด และรวมถึงกรณีศึกษา
เพ่ืองานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ข้ึนทะเบียนไว้ 

ข้อ 4  ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบําบัด ในอัตราร้อยละ 10 สําหรับ
กรณีดังต่อไปนี้ 

  - สําหรับสโมสร ชมรมหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ 
  - สําหรับบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการท่ีเป็นกรณีศึกษา 
  - สําหรับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ของบุคลากรท่ีสังกัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ 
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  - สําหรับหน่วยงานราชการ องค์กรการกุศล และบุคคลท่ัวไปท่ีขอรับบริการ 
เป็นหมู่คณะ 

ข้อ 5  ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภพบําบัดในอัตราร้อยละ 50 สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อ 6  ให้สวัสดิการค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบําบัด ให้แก่ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ประเภทประจํา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตามจ่ายจริงคนละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีงบประมาณ 

ข้อ 7  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบําบัดสําหรับผู้มีอุปการคุณและ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ข้อ 8  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบําบัดสําหรับผู้ ท่ีไม่มีรายได้  
ตามบัญชีรายชื่อท่ีได้รับอนุมัติข้ึนบัญชีไว้ 

ข้อ 9  ในกรณีท่ีมิได้มีการกําหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมไว้โดยเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจและการอนุมัติของครบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
  
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   

2.8.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ 
      ปิยะธิดา คล่องยุทธ์ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 - 40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้
ครอบครัวอยู่ระหว่าง 10,000 - 30,000 บาท พักอาศัยอยู่ในอําเภอเมือง และจ่ายเงินค่ารับบริการ
รักษาด้วยตนเอง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน การส่งเสริมการตลาดท่ีมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง คุณลักษณะเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกในการ
เดินทางเข้ามารับบริการ ยาและเวชภัณฑ์ท่ีใช้มีประสิทธิภาพ พยาบาลมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ส่วนเรื่องเพศ รายได้ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในเรื่องพยาบาลให้คําแนะนําเก่ียวกับ
การดูแลตนเองท่ีบ้าน ยังพบว่าเพศ อายุ อาชีพ รายได้ แหล่งท่ีอยู่และสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านกระบวนการและยังสัมพันธ์กับการจัดโปรแกรมราคาพิเศษ 
ในเทศกาลต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ยังมีผู้รับบริการทีไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้บริการ รวมถึง
ไม่แน่ใจว่าจะแนะนําผู้อ่ืนให้มาใช้บริการ 

  วรรณ์เพ็ญ พละศักด์ิ (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จากการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการ 
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ขององค์การบริการส่วนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ตรงตามท่ีคาดหวัง พิจารณาในรายด้านเรียงตามลําดับมากไปหาน้อย ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
อยู่ในระดับตามท่ีคาดหวัง ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้อยู่ในระดับตรงตามท่ีคาดหวัง ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับตรงตามท่ีคาดหวัง และด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับตรงตามท่ีคาดหวัง การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขิน 
อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุต่างกัน มีความคิดเห็นว่าคุณภาพการให้บริการ 
ท้ังในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  ชัชชฎา ถิระชัยกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกรับบริการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 25 - 30 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดขั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 35,000 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ท่ีเคยได้รับการบริการรักษาทางสายตาด้วยวิธีเลสิก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยทําเลสิก
มาแล้ว 2 ข้าง ซ่ึงเกิดจากสภาวะสายตาสั้นและเอียงมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา 
แต่ละครั้ง 15,000 - 24,999 บาท สาเหตุท่ีมีลูกค้าเข้ามารักษามากท่ีสุดเนื่องจากไม่ต้องการใส่แว่นตา
และตัดสินใจเข้ารับบริการรักษาด้วยตนเองและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางญาติและเพ่ือนมากท่ีสุด 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 
ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก และด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

  นพพร สะใบบาง (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ พบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาถึงการให้บริการของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการและเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด (3Ps) ที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคารในปี 
2551 จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและนํามาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา คุณภาพ 
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การให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน จากจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ 
ด้านการให้ความม่ันใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดับ
คุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด 3 ด้าน จากจํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 2 ด้าน ที่มีผล 
ต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ด้านอายุและด้านอาชีพ โดยอายุส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้าน 
ความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อม่ันและด้านการดูแลเอาใจใส่ และอาชีพ
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านรูปลักษณ์ สําหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับสูง
และเป็นไปในทิศทางบวก 3 ด้าน 

  ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้รับบริการท่ีมาใช้บริการของ 
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 65.70 มีอายุตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 46.20 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.70 
เป็นผู้รับบริการประเภทนักศึกษาแพทย์ โดยภาพรวมของคุณภาพการให้บริการของศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ด้านความเชื่อม่ัน ด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ และด้านความรวดเร็วและการตอบสนอง 
ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามเพศ พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ 
การให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความเชื่อมั่น ด้านความรวดเร็ว 
และการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  
ส่วนคุณภาพการให้บริการในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน จําแนกตามอายุ พบว่า  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการในด้านความเชื่อม่ันแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ส่วนคุณภาพการให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็วและ 
การตอบสนอง ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการระดับการศึกษาปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรี 
มีความคิดเห็นในด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความเชื่อม่ัน ด้านความรวดเร็วและการ
ตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่มากกว่าระดับปริญญาตรีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 ส่วนคุณภาพการให้บริการในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน  
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จําแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือและ 
ความไว้วางใจ และด้านความเชื่อม่ันท่ีมีผู้มารับบริการท่ีเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์แพทย์ฯ เห็นว่าการบริการของศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษามีความน่าเชื่อถือมากกว่า
อาจารย์แพทย์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนคุณภาพการให้บริการด้าน 
ความรวดเร็วและการตอบสนองมากกว่าอาจารย์แพทย์และด้านการดูแลเอาใจใส่ท่ีมีผู้รับบริการท่ีเป็น
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์เห็นว่าการบริการของศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษามีการดูแล 
เอาใจใส่มากกว่าอาจารย์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ  
ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่มีความต่างกัน 

  พัชรี อ่ิมอา (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
หัวเฉียว ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความม่ันใจ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ในภาพรวม 
ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับ 
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้ความม่ันใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือ  
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการตรวจ
สุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ในทัศนะของผู้ใช้บริการจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการในการตรวจ
สุขภาพท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 

  วรมงคล ลิ้มศิริตระกูล (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ 
ในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน พบว่า ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ 
ในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์นั้นเป็นเพศหญิง มีสภาพการสมรสแล้ว โดยอายุเฉลี่ย 51 ปี
และสูงกว่า มีวุฒิทางการศึกษาข้ันสูงสุดในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ 
สําหรับคุณภาพการบริการด้านสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน 
มีคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพในระดับดีใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ ลักษณะ
ทางกายภาพ คุณภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์ และคุณภาพด้านเทคนิคบริการ ผู้ให้ข้อมูลยังรับรู้ว่า 
การให้บริการด้านสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
มีคุณภาพดี ท้ังนี้ ทางด้านศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูนได้มีการจัดระบบ
ในการให้บริการภายในท่ีมีคุณภาพท่ีดี และมีการบริการท่ีสุขภาพและเต็มใจในการให้บริการและ 
สืบเนื่องมาจาศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน เป็นสถานพยาบาลของรัฐ
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และเป็นสถานบริการด้านสุขภาพประจําของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองลําพูน ซ่ึงได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงานจากรัฐบาล และมีการมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน 
ตามภารกิจท่ีเทศบาลเมืองลําพูนกําหนดไว้ จึงส่งผลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาล
เมืองลําพูน มีคุณภาพการบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสาธารณสุข ด้านข้อเสนอแนะผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ต้องการเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือความพอเพียงกับ 
การใช้งานและเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ต่อผู้มารับบริการ และการจัดการ
พ้ืนท่ีท่ีจอดอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ส่วนทางด้านบุคลากรควรจัดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือพร้อมในการ
ให้บริการผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน 

  ธัญญธร สมพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านหาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการให้บริการ พบว่า เพศ  
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการด้านการติดต่อสื่อสาร แต่ปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ ได้แก่ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในทุกด้าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในด้านคุณภาพการบริการ ดังนี้ 1) ควรนําผลท่ีได้รับมาพัฒนาฐานในการบริการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพการบริการสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการให้เกิดความเชื่อม่ันให้มากท่ีสุด  
2) ควรศึกษาการให้บริการสาธารณะสุขในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการด้านอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือบริการให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกและตรงตามความคาดหวัง  
3) ควรส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบการให้บริการ เพ่ือความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตอบนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน           

  ปิยมาศ จารัสธนสาร (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการสุขภาพ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 38 – 40 ปี มีอาชีพเกษตรกรรม
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน และศึกษาจบตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษา อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง 
มารับบริการแผนกอายุรกรรม และมารับบริการมากกว่า 1 ครั้ง ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการตามปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความสําคัญของการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านเวลาในการรับบริการ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ 
การศึกษา และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพ ร้อยละ 68.40 คือ ด้านบุคลากร ด้านความเชื่อถือและคุณภาพบริการ 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสถานท่ีและด้านกระบวนการ              
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  ธีระยุทธ นิยมกูล (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ 
ส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในท่ัวไปโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี  
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีภูมิลําเนาอยู่อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ีมาใช้บริการรับการรักษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม เคยมาใช้บริการแผนกผู้ป่วยใน
มากกว่า 3 ครั้ง การเบิกค่ารักษาพยาบาลใช้สิทธิบริษัทประกัน และเหตุผลที่เลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลลานนา คือ เคยมาใช้และชอบในบริการ ผลการศึกษาข้อมูลความสําคัญและความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ผู้ท่ีรับบริการให้ความสําคัญ
ต่อปัจจัยด้านบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ในส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ผู้รับบริการ 
ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ความสําคัญและการดําเนินการ พบว่า ปัจจัยด้านบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านบุคลากร และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในช่องตารางที่แสดงถึงปัจจัย 
ท่ีมีความสําคัญสูงและความพึงพอใจสูง ดังนั้น โรงพยาบาลต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป 
เม่ือวิเคราะห์เทียบกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการอ่ืนๆ พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการอยู่ใน
ช่องตารางท่ีแสดงถึงปัจจัยท่ีมีความสําคัญสูง แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการในระดับที่น่าพอใจ  
ซ่ึงโรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญในการแก้ไขปรับปรุงปัจจัยด้านกระบวนการโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ปัจจัยย่อยด้านข้ันตอนการทําเรื่องกลับบ้านมีความรวดเร็วและเหมาะสมผู้รับบริการให้ความสําคัญ 
อยู่ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้าน 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อยู่ในช่องตารางแสดงถึงปัจจัยที่มีความสําคัญตํ่าเมื่อเทียบกับ
ปัจจัยอ่ืนๆ และผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการในระดับท่ีน่าพึงพอใจ โรงพยาบาลไม่มีความจําเป็นต้อง
รีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ควรดําเนินการแก้ไขในลําดับต่อไป การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการไม่มีความแตกต่างกันตามลักษณะอายุ 
อาชีพ จํานวนครั้งท่ีมาใช้บริการ และหอผู้ป่วยที่รับบริการ แต่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการตามเพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน โดยผู้รับบริการเพศหญิง มีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ท้ัง 7 ด้าน มากกว่าเพศชาย ผู้รับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยู่นอกจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจ
ต่อปัจจัยด้านบริการและปัจจัยด้านราคามากกว่าผู้รับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับบริการมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยในด้าน 
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การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมากกว่าผู้รับบริการการศึกษาปริญญาตรี และผู้รับบริการที่มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการมากกว่า
ผู้รับบริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     ภัควัฒน์ คงคะคิด (2553) ศึกษาเรื่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ
จงรักภักดีในการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์แห่งหนึ่งในเขตตําบลหนองปรือ พบว่า ความจงรักภักดี 
ในการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์แห่งหนึ่งในเขตตําบลหนองปรือ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ในเขตตําบลหนองปรือ ปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานท่ี ด้านกระบวนให้บริการ ด้านพนักงาน
ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบอกต่อ 
ด้านการใช้บริการซ้ํา ด้านความอ่อนไหวต่อราคา และด้านพฤติกรรมการเรียกร้อง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

  กนกวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจของผู้มารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้มารับบริการทันตกรรมส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 21 - 40 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ
เกษตรกร/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีสถานภาพสมรส เคยมารับบริการทันตกรรม
ในโรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ภายใน 1 ปี ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มารับบริการอุดฟัน  
สิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีใช้ คือ บัตรประกันสุขภาพ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน โดยด้านท่ีมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ อาชีพมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการบริการ 
ส่วนอายุ มีความสัมพันธ์กันบ้างในทางบวกกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลท่ีได้จากการวิจัยนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การให้บริการ 
ทันตกรรมในโรงพยาบาลพยุหะคีรี โดยมีแนวทางในการปรับปรุงดังนี้ 1) แผนกทันตกรรมควร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกให้มีความสะอาด ไม่แออัด จัดของให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมท้ังควรจัดแต่งทางภูมิสถาปัตย์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้มารับบริการเกิดความผ่อนคลาย  
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลควรจัดให้มีสถานท่ีจอดรถและท่ีนั่งรอรับบริการ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ 3) แผนกทันตกรรมควรมีการติดป้ายแสดงอัตรา 
ค่ารักษาพยาบาลไว้ในบริเวณท่ีผู้มารับบริการมองเห็นได้ชัดเจน 

  วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิก 
ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท 
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และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงาม 
การใช้บริการคลินิกความงาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการสมัครคอร์สในระยะสั้น ส่วนใหญ่มีการมาใช้
บริการ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี รู้จักคลินิกเสริมความงามจากสื่อโทรทัศน์ รองลงมา คือ รู้จักจากนิตยสาร
รู้จักจากวิทยุ รู้จักจากใบปลิว/แผ่นพับ และรู้จักจากคนแนะนํา ตามลําดับ มีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง 
2,001 - 3,000 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ ช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. และผู้ใช้บริการ 
ส่วนใหญ่มาใช้บริการเสริมความงามคนเดียว พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อคลินิกเสริมความงาม 
โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ 
จัดจําหน่ายมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านบุคคลด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์โดยภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการจัดจําหน่ายของ
ผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  นิตยา ชื่นศิลป์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
บริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีภูมิลําเนาในจังหวัดนนทบุรี และ
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 20,000 - 30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่าง 
ให้ความสําคัญอันดับ 1 คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านสถานท่ี ด้านบริการ 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 

  มนสิชา สุขชม (2556) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล 
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 15,000 บาท การเข้ารับบริการส่วนมากจะเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
ในโรงพยาบาลของภาครัฐ รูปแบบของการเลือกใช้บริการ คือ การนวดแผนไทย ความถ่ีในการ 
ใช้บริการ คือ นานๆ ครั้ง เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการ คือ เพ่ือรักษาสุขภาพ/การบําบัดรักษาโรค 
และความเชื่อม่ันในมาตรฐานการบริการ และการเข้ารับบริการส่วนใหญ่โดยจะไม่เจาะจงเลือก
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พนักงาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ
ด้านบุคคลและพนักงาน 4.44 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ 4.38 ด้านการสร้างและนําเสนอ 
ลักษณะทางกายภาพ 4.32 และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4.22 ส่วนปัจจัยท่ีผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ
ให้ความสําคัญมาก คือ ด้านราคา 4.17 ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจําหน่าย 4.10 และด้านการ
ส่งเสริมการขาย 3.58 ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานบริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล  
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.8.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างประเทศ 
     แอนด้ี นีลี (Andy Neely, 2003) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพบริการโทรคมนาคม

พบว่า การให้บริการท่ีมีคุณภาพมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจการให้บริการ การท่ีพนักงาน 
ไม่สนใจลูกค้าทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
มีความสําคัญอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการบริการมีผลต่อ 
ความพอพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจโทรคมนาคม 

     แอนนา เพอร์สัน (Anna Persson, 2004) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสม 
ทางการตลาดการบริการสําหรับการให้บริการของธนาคารนอร์เดียในเอสโตเนีย พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ในด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดการ 
มีโปรโมชั่นบริการทางการเงินท่ีน่าสนใจสําหรับประเทศตะวันตก การส่งเสริมการตลาดเป็นส่วน
สําคัญท่ีทําให้มีผู้มาใช้บริการมากข้ึน การศึกษาครั้งนี้ทําให้ผู้จัดการเข้าใจถึงทัศนคติของผู้ใช้บริการ
ธนาคารมากข้ึน รวมถึงด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทํางานของธนาคารมีส่วนทําให้ผู้ใช้บริการ
ธนาคารเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารมากข้ึน 

     นิเทคกิ (Nitecki, 2005) ศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเยล (Yaie University Library) โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการบริการเพ่ือให้
ทราบถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการห้องสมุดและการรับรู้ต่อการให้บริการในห้องสมุด และนําผล 
ท่ีได้มาใช้ปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด โดยเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ
ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อม่ันไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
การให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ซ่ึงคําถามในการวิจัย 
ได้มีการปรับให้เข้ากับลักษณะของการให้บริการในของห้องสมุด ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการ
บริการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีผู้ใช้บริการห้องสมุดรับรู้ คือ ความเชื่อม่ันไว้วางใจได้ ส่วนคุณภาพ
การบริการท่ีมีความสําคัญน้อยท่ีสุดท่ีผู้ใช้บริการรับรู้ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ซ่ึงผลการวิจัย
นี้สามารถยืนยันค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได้ 



 44

  คิม (Kim, 2005) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและการกลับมาใช้บริการซํ้าของสนามกอล์ฟส่วนบุคคลในประเทศเกาหลี โดยมี 
กลุ่มตัวอย่าง 434 ตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพ่ือวัด
ระดับการกลับมาใช้บริการซํ้า และด้านกายภาพอ่ืน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ 
Regression ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา มีผลต่อการคุณภาพ
การบริการท่ีแตกต่างกัน ความพึงพอใจในต่อคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ 
ความต้องการกลับมาใช้บริการซํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการกว่า 52 เปอร์เซ็นต์ 
มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 

     ทามริน (THAMRIN, 2012) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการและ
คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการจัดส่งสินค้าทางเรือในประเทศ
อินโดนีเซีย พบว่า การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางเรือ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการบางด้านส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการรับบริการในการส่งสินค้าทางเรือ บริษัทได้นํา 
ส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการให้บริการขนส่งทางเรือ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีทําให้ธุรกิจ 
การขนส่งทางเรือประสบความสําเร็จ จากการศึกษา พบว่า ผู้บริการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ 
ต่อคุณภาพการบริการ ซ่ึงคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในการขนส่งสินค้า
ทางเรือเนื่องจากผู้รับบริการคาดหวังจากการขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพจนถึงผู้รับ 

     ฟารินูซ คีตาบิ (Farinoosh Ketabi, 2012) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาด
บริการในการดึงดูดลูกค้าใช้บริการ กรณีศึกษา: ธนาคารพาณิชย์ในเมืองหลวงของอิหร่าน พบว่า  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการวางแผน
การตลาดและสร้างความพึงพอใจในการมาใช้บริการ โดยด้านการส่งเสริมการตลาดในการให้
โปรโมชั่นเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นท่ีสนใจของลูกค้าและส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการ
ให้บริการให้แก่ลูกค้า 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดและคุณภาพการบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยดําเนินการ
วิจัยและรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2   ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4   การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
3.5   การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6   การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ท่ีมาใช้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ

ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 480 ราย (ที่มา: ฝ่ายการเงิน 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2557) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ

ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้
จากการคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กําหนดความคลาดเคลื่อนท่ี 
0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 219 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi Stage Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 1) สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) คือ จัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชากรออกเป็นส่วนๆ แบบไม่ซํ้ากัน แล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย 2) สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุม, 2549) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างจากผู้รับบริการ โดยทําการสุ่มตัวอย่างในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. เนื่องจากช่วงวันเวลาดังกล่าวมีลูกค้าเข้ารับบริการทุกแผนก จากนั้นเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วย 
ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้ป่วยระบบประสาท ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ ท่ีเข้ามาใช้บริการของ
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หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสุ่มตัวอย่าง
จากประชากรท่ีมีการกําหนดหมายเลขลงบนสมาชิกทุกหน่วยในประชากรตัวอย่าง โดยสุ่มท่ีมีระยะ
เท่ากัน 

   สูตรกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ 
    K  = N 
               n 
          n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
         N   = จํานวนท้ังหมดของประชากร 
   แทนค่าลงในสูตรจะได้ผลดังต่อไปนี้ 
   K    = 480    
               219  
     =    2  
  2) วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มและมีระบบนี้ได้เขียนเลขกํากับผู้ท่ีมาใช้บริการ  

ซ่ึงจะได้ผู้ท่ีมาใช้บริการรายท่ี 1, 2, 3, 4, …, 480 ดังนั้น จึงเลือกจุดเริ่มต้นแบบสุ่มๆ เริ่มจากลําดับท่ี 2 
ลําดับต่อไป คือ ผู้มาใช้บริการรายท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ,34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, …, 438 ครบ โดยการ 1) เริ่มจากผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกลุ่มตัวอย่าง  
50 ราย เริ่มต้นท่ีลําดับท่ี 2 ลําดับต่อไป คือ ผู้มาใช้บริการรายท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ครบ จํานวน 50 ราย ตามท่ีต้องการ 
เป็นตัวอย่างแล้วหยุด 2) ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กลุ่มตัวอย่าง 39 ราย เริ่มต้นท่ี 
ลําดับท่ี 2 ลําดับต่อไป คือ ผู้มาใช้บริการรายท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40 ครบ จํานวน 39 ราย ตามที่ต้องการเป็นตัวอย่างแล้วหยุด 3) ผู้ป่วยระบบ
ประสาทกลุ่มตัวอย่าง 41 ราย เริ่มต้นท่ีลําดับที่ 2 ลําดับต่อไป คือ ผู้มาใช้บริการรายที่ 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ครบ จํานวน 41 ราย ตามท่ี
ต้องการเป็นตัวอย่างแล้วหยุด 4) ผู้ป่วยเด็กกลุ่มตัวอย่าง 44 ราย เริ่มต้นท่ีลําดับท่ี 2 ลําดับต่อไป 
คือ ผู้มาใช้บริการรายท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44 ครบ จํานวน 44 ราย ตามท่ีต้องการเป็นตัวอย่างแล้วหยุด 5) ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง 45 ราย 
เริ่มต้นที่ลําดับที่ 2 ลําดับต่อไป คือ ผู้มาใช้บริการรายที่ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ครบ จํานวน 45 ราย ตามท่ีต้องการเป็นตัวอย่างแล้วหยุด
ท้ัง 5 กลุ่ม ท่ีได้ทําการสุ่มเลือกจนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 219 ราย 
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   สูตรกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =    N 
      1+N(e)2 
          n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           N     =    จํานวนท้ังหมดของประชากร 
          e     = ค่าความคลาดเคลื่อนซ่ึงกําหนดให้เท่ากับ 0.05 
   n  =        480       
                     1+480(0.05)2 
          n    = 218.18 คน 
   ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 218.18 ราย เพ่ือความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย

กําหนดกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จํานวน 219 ราย 
  

ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (ราย) ร้อยละ  กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

1. ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

2. ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

3. ผู้ป่วยระบบประสาท 

4. ผู้ป่วยเด็ก 

5. ผู้สูงอายุ 

110 

86 

89 

97 

98 

22.90 

17.91 

18.55 

20.22 

20.42 

50 

39 

41 

44 

45 

รวม 480 100.00 219 

 
ท่ีมา:  ฝ่ายการเงิน คณะสหเวชศาสตร์ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2557 
 
3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกได้เป็น  
2 ประเภท คือ 

3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย 
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     1) ด้านผลิตภัณฑ์  
       2) ด้านราคา 
    3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
         4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5) ด้านบุคคล 
6) ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 
7) ด้านกระบวนการ 

3.2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 
        1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
        2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 
      3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
      4) ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
        5) ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ชุดคําถาม 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ หมายเหตุ ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม              

ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ีมารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             

ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ท่ีมาใช้บริการของ
ศูนย์กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของผู้ท่ีมาใช้บริการของศูนย์กายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
3.4  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

การสร้างแบบสอบถามมีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวารสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและสภาพจริงในปัจจุบันของ

สถานท่ีทํางานเพ่ือหากรอบแนวคิด เนื้อหาต่างๆ ท่ีจะนํามาสร้างแบบวัดแต่ละชุด 
2) นําแนวคิดเก่ียวกับเนื้อหาต่างๆ เหล่านี้มากําหนดเป็นแนวคิดเฉพาะในการศึกษาของ 

ตัวแปรแต่ละตัวท่ีจะศึกษาในครั้งนี้มาสร้างแบบวัดท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวคิดนั้นๆ 
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รายละเอียดของแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ีมารับบริการของศูนย์กายภาพบําบัด

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้ป่วย 

ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ท่ีมารับบริการของศูนย์
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง
และนําเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 

สําหรับแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ท่ีมารับบริการของศูนย์
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลักษณะเป็น
แบบสอบถามเป็นมาตรวัดประเมินค่าแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale, 1967) ซ่ึงมีคําตอบ 5 ระดับ 
โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์ในการแปลความหมาย           ระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการ        
   5           หมายถึง          ระดับความสําคัญสูงท่ีสุด                 
          4            หมายถึง          ระดับความสําคัญสูง 
          3            หมายถึง            ระดับความสําคัญปานกลาง 
          2            หมายถึง            ระดับความสําคัญตํ่า 
          1         หมายถึง            ระดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด   
การแปลผลให้คะแนนจากแบบสอบถาม ระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

จะจัดระดับต้ังแต่สูงท่ีสุดจนถึงตํ่าท่ีสุด ดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549) 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับความสําคัญสูงท่ีสุด                 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับความสําคัญสูง 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับความสําคัญปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับความสําคัญตํ่า 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  ระดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ด้านรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้าตามแนวคิดของพาราซูแมน เซียแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zelithaml & Berry, 1990)  

สําหรับแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นมาตรวัด
ประเมินค่าแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale, 1967) ซ่ึงมีคําตอบ 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน
แต่ละระดับ ดังนี้ 
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เกณฑ์ในการแปลความหมาย               ระดับคุณภาพการบริการ                 
    5  หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
            4  หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการสูง 
            3  หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการปานกลาง 
            2  หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการตํ่า 
            1  หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการตํ่าท่ีสุด 
การแปลผลให้คะแนนจากแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นของคุณภาพการบริการจะจัด

ระดับต้ังแต่สูงท่ีสุดจนถึงตํ่าท่ีสุด ดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549) 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพการบริการสูง 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพการบริการปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพการบริการตํ่า 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพการบริการตํ่าท่ีสุด 
3) นําแบบสอบถามให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของเนื้อหา 
4) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาแนะนํา 
5)  เม่ือได้แบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้า

อิสระแล้ว จึงขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
เท่ียงตรงในเนื้อหา 

6)  นําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมท้ังแบบสอบถามมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อวัตถุประสงค์ (Index of Items Objective Congruency: IOC) ระหว่าง 
ข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ แวนเนอร์และคนอ่ืนๆ (Wainer & et al., 1988) แปลความหมาย ดังนี้ 

 เกณฑ์ในการให้คะแนนข้อคําถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิมี 3 ค่า ดังนี้  
    +1  หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
      0  หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
   -1  หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
 โดยสูตรท่ีใช้ในการคํานวณ ดังนี้  
 IOC  = 

     

ΣR 
N 



 

51 

 โดยท่ี  R  =  ผลรวมของผลการประเมินท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและ
ให้ผลการประเมินเป็น +1  

          N  = จํานวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด โดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าความสอดคล้อง
ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป นํามาใช้ ส่วนข้อท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 จะนํามาปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสม
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ท้ังฉบับ = 0.94 

 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.5.1 ศึกษาจากเอกสารวารสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและสภาพจริงในปัจจุบันของสถานท่ี
ทํางานเพ่ือหากรอบแนวคิด เนื้อหาต่างๆ จัดทําแบบสอบถาม จากนั้นนําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมท้ังแบบสอบถามมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรง
ของเนื้อหาและหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามทําการทดลอง (Try Out) กับผู้ใช้บริการ 
กายภาพ บําบัดและธาราบําบัดซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีอยู่ในตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด ก่อนเก็บข้อมูลจริง  
ได้ค่าความเชื่อมันโดยรวมเท่ากับ 0.97 

       ผลการตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงของเนื้อหามีในแต่ละด้านมีดังนี้ 
    ด้านผลิตภัณฑ์  = 0.91  
       ด้านราคา  = 0.78 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย = 0.91 
         ด้านการส่งเสริมการตลาด = 0.91 
   ด้านบุคคล = 0.86 
   ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ = 0.97 
   ด้านกระบวนการ = 0.86 
    ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ = 0.80  
        ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ = 0.85 
      ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า = 0.84 
      ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า = 0.93  
        ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า = 0.92 
    รวมท้ังฉบับ = 0.97 
3.5.2 ผู้ศึกษาขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือแจกแบบสอบถาม 
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3.5.3 รับหนังสือขออนุญาตและแจกแบบสอบถามให้กับบุคคลตามจํานวน 
3.5.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากแจกแบบสอบถามและ

ทําการตรวจสอบแยกเฉพาะฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีสถิติต่อไป 
 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลแล้วนํามา

วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหาค่าต่างๆ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวดังต่อไปนี้ 

3.6.1  ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ 
3.6.2  ลงรหัสข้อมูลแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ 
3.6.3  วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป 
3.6.4  นําผลการวิเคราะห์มาสรุปและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ดังต่อไปนี้ 

3.7.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1) ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
        2) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency: IOC) 
3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
      1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
      2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
      3) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
       4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
3.7.3 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
      1) ทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าที (t-test Indepentent) เพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

   2) ทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าที (t-test Indepentent) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้รับบริการของศูนย์กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับคุณภาพการบริการ 
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        3) ทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้ป่วยกับปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 

   4) ทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้ป่วยกับคุณภาพ 
การบริการ 
   5) ถ้าผลออกมาพบว่ามีความแตกต่างจึงทําการทดสอบด้านท่ีมีความแตกต่างเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) 
  



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 219 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน 219 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาดําเนินการวิเคราะห์และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  
4 ส่วน ดังนี้ 
 4.1  การวิเคราะห์การกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยส่วนบุคคล   
 4.2  การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ 
 4.3  การวิเคราะห์ระดับของคุณภาพการบริการ   
 4.4  การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการนําเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้เพ่ือนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 N   แทน จํานวนกลุ่มประชากร 
 n   แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

Χ    แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 t    แทน ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
 F   แทน ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
 SS   แทน ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Square) 
 df.       แทน  ค่าองศาอิสระ 
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยกําลังสอง (Mean Square) 
 Sig.   แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ท่ีระดับ 0.05 
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4.1 การวิเคราะห์การกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการใช้ค่าร้อยละ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 81 37.0 
หญิง 138 63.0 

รวม 219 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 138 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 63.00 และเป็นเพศชาย จํานวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ 20 - 30 ปี จํานวน 91 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมา ได้แก่ อายุ 41 ปี ข้ึนไป จํานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.40 อายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 และอายุท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.10 
 
 
 
 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 91 41.60 
31 - 40 ปี 33 15.10 
41 - 50 ปี 46 21.00 
41 ปี ข้ึนไป 49 22.40 

รวม 219 100.00 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
   ด้านระดับการศึกษา 
 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน  
50 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.80 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.90 และระดับ
การศึกษาท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.40 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ด้านสถานภาพ 
 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 126 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา ได้แก่ สถานะภาพสมรส จํานวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.60  
และสถานภาพท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่  จํานวน 4 ราย
คิดเป็นร้อยละ 1.80  
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  3 1.40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 13 5.90 
อนุปริญญา/ปวส. 14 6.40 
ปริญญาตรี 139 63.50 
สูงกว่าปริญญาตรี 50 22.80 

รวม 219 100.00 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 126 57.50 
สมรส 89 40.60 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4 1.80 

รวม 219 100.00 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
   ด้านรายได้ต่อเดือน 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท  
จํานวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.60 รองลงมา ได้แก่ รายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 5,000 - 10,000 บาท 
จํานวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.10 รายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 
และรายได้ต่อเดือนท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 
25 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.40 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ด้านประเภทของผู้ป่วย 
 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
จํานวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมา ได้แก่ ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.80 ผู้ป่วยระบบประสาท จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.10 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ต้ังแต่ 5,000 - 10,000 บาท 68 31.10 
10,001 - 15,000 บาท 25 11.40 
15,001 - 20,000 บาท 48 21.90 
มากกว่า 20,001 บาท  78 35.60 

รวม 219 100.00 

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 
ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 89 40.60 
ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 50 22.80 
ผู้ป่วยระบบประสาท                 44 20.10 
ผู้ป่วยเด็ก                4 1.80 
ผู้สูงอายุ 32 14.60 

รวม 219 100.00 
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ผู้สูงอายุ จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ และประเภทผู้ป่วยท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก 
จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.80 
 
4.2 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้เพ่ือทราบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูล
ส่วนนี้เป็นข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จํานวน 
ท้ังสิ้น 28 ข้อ ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจําหน่าย 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ  
7) ด้านกระบวนการ 
 ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้าน  
ต่อผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน รายข้อ และภาพรวม ได้ผล
ดังตารางท่ี 4.7 - 14 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์ 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีความทันสมัย 3.88 0.76 สูง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษามีความปลอดภัย 4.30 0.56 สูง 
3. ในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของหน่วย
กายภาพบําบัดฯ มีความปลอดภัย 

4.39 0.55 สูง 

4. สิ่งของท่ีเครื่องใช้เก่ียวกับการบริการกายภาพบําบัดของหน่วย
กายภาพบําบัดฯ มีความสะอาด 

4.36 0.56 สูง 

รวม 4.23 0.49 สูง 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่ า  ผู้ รั บบริ การของหน่ วยกายภาพบํ าบัดและธาราบํ าบั ด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับสูง  
(Χ  = 4.23, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับความสําคัญอยู่ใน
ระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ ในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของหน่วยกายภาพบําบัดฯ 
มีความปลอดภัย (Χ  = 4.39, S.D. = 0.55) สิ่งของท่ีเครื่องใช้เก่ียวกับการบริการกายภาพบําบัด 
ของหน่วยกายภาพบําบัดฯ มีความสะอาด (Χ  = 4.36, S.D. = 0.56) เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษา 
มีความปลอดภัย (Χ  = 3.30, S.D. = 0.56) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีความทันสมัย 
(Χ  = 3.88, S.D. = 0.76)   
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านราคา 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านราคา 
1. ท่านคิดว่าราคาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการท่ีเหมาะสม 4.21 0.58 สูง 
2. ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด
เหมาะสมกับมาตรฐาน 

4.26 0.57 สูง 

3. มีป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการชัดเจน 2.92 0.98 ปานกลาง 
4. ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ทําให้
ท่านมาใช้บริการเนื่องจากมีราคาตํ่ากว่าหน่วยกายภาพ บําบัดฯ  
แห่งอ่ืน 

4.17 0.62 สูง 

รวม 3.89 0.51 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่ า  ผู้ รั บบริ การของหน่ วยกายภาพบํ าบั ดและธาราบํ าบั ด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านราคา อยู่ในระดับสูง (Χ  = 3.89, 
S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที่มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับสูง 
จํานวน 3 ข้อ เรียงตามลําดับดังนี้ ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดเหมาะสม
กับมาตรฐาน (Χ  = 4.26, S.D. = 0.57) ท่านคิดว่าราคาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการท่ีเหมาะสม  
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(Χ  = 4.21, S.D. = 0.58) ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ทําให้ท่านมาใช้
บริการเนื่องจากมีราคาตํ่ากว่าหน่วยกายภาพบําบัดฯ แห่งอื่น (Χ  = 4.17, S.D. = 0.62) และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ มีป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการชัดเจน (Χ  = 2.92, S.D. = 0.98)   
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านช่องทางการจําหน่าย 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านช่องทางการจําหน่าย 
1. สถานท่ีตั้งศูนย์กายกายภาพบําบัดและธาราบําบัด มีทําเลท่ีเหมาะสม 3.83 0.71 สูง 
2. สถานท่ีใช้บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัด สะอาด 
มีบรรยากาศท่ีดี 

3.89 0.65 สูง 

3. สถานท่ีให้บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก 3.32 0.99 ปานกลาง 
4. สถานท่ีให้บริการมีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและเหมาะสม 2.26 0.94 ตํ่า 

รวม 3.32 0.69 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่ า  ผู้ รั บบริ การของหน่ วยกายภาพบํ าบั ดและธาราบํ าบั ด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่าย  
อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.32, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที่มี
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับสูง จํานวน 2 ข้อ เรียงตามลําดับดังนี้ สถานที่ใช้บริการกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด สะอาด มีบรรยากาศท่ีดี  (Χ  = 3.89, S.D. = 0.65) สถานท่ีต้ังศูนย์กายกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด มีทําเลท่ีเหมาะสม (Χ  = 3.83, S.D. = 0.71) อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ 
สถานท่ีให้บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก (Χ  = 3.32, S.D. = 0.99) และอยู่ในระดับตํ่า 
1 ข้อ ได้แก่ สถานท่ีให้บริการมีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและเหมาะสม (Χ  = 2.26, S.D. = 0.94)   
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการแจ้งโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ 2.95 0.86 ปานกลาง 
2. ท่านทราบข้อมูลๆ ต่างจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง 

3.86 0.71 ปานกลาง 

3. ท่านได้สิทธิพิเศษในการจัดลดราคาค่าบริการตามช่วงเทศกาลต่างๆ 2.83 1.01 ปานกลาง 
4. หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้มีการจัดพนักงานคอยให้บริการแนะนํา
ข้อมูลในการใช้บริการ 

2.43 0.96 ตํ่า 

รวม 3.02 0.66 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาด  
อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.02, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที่มี
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 3 ข้อ เรียงตามลําดับดังนี้ ท่านทราบข้อมูลๆ ต่าง 
จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  (Χ  = 3.86, S.D. = 0.71) มีการแจ้งโปรโมชั่น 
สิทธิพิเศษ  (Χ  = 2.95, S.D. = 0.86) ท่านได้สิทธิพิเศษในการจัดลดราคาค่าบริการตามช่วงเทศกาล
ต่างๆ (Χ  = 2.83, S.D. = 1.01)  และอยู่ในระดับตํ่า 1 ข้อ ได้แก่ หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้มีการ
จัดพนักงานคอยให้บริการแนะนําข้อมูลในการใช้บริการ (Χ  = 2.43, S.D. = 0.96)  
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านบุคลากร 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านบุคลากร 
1. การแต่งกายของพนักงานศูนย์กายภาพบําบัดฯมีความสุภาพ
เรียบร้อย 

4.44 0.59 สูง 

2. พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการ 4.56 0.51 สูงท่ีสุด 
3. พนักงานมีความรู้ในการให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดฯ 
มาเป็นอย่างดี 

4.58 0.51 สูงท่ีสุด 

4. พนักงานสามารถสื่อสารกับท่านในการให้บริการได้ชัดเจน 4.57 0.52 สูงท่ีสุด 
รวม 4.54 0.50 สูงท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านบุคลากร อยู่ในระดับสูงท่ีสุด 
(Χ  = 4.54, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมีระดับความสําคัญอยู่ใน
ระดับสูงท่ีสุด จํานวน 3 ข้อ เรียงตามลําดับดังนี้ พนักงานมีความรู้ในการให้บริการของหน่วย
กายภาพบําบัดฯ มาเป็นอย่างดี  (Χ  = 4.58, S.D. = 0.51) พนักงานสามารถสื่อสารกับท่านในการ
ให้บริการได้ชัดเจน (Χ  = 4.57, S.D. = 0.52) พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการ (Χ  = 4.56, 
S.D. = 0.51)  และอยู่ในระดับสูง 1 ข้อ ได้แก่ การแต่งกายของพนักงานศูนย์กายภาพบําบัดฯ 
มีความสุภาพเรียบร้อย (Χ  = 4.44, S.D. = 0.59)  
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 
1. สถานท่ีให้บริการมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 4.21 0.61 สูง 
2. สถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียงในการรักษาทางกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด 

4.25 0.60 สูง 

3. สถานท่ีให้บริการมีการแบ่งพ้ืนท่ีอย่างชัดเจนและมีระเบียบ 4.28 0.62 สูง 
4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ 4.23 0.63 สูง 

รวม 4.24 0.57 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านการสร้างและนําเสนอทาง
กายภาพ อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.24, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมี
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ สถานท่ีให้บริการมีการแบ่งพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน 
และมีระเบียบ (Χ  = 4.28, S.D. = 0.62) สถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียงในการรักษาทางกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด (Χ  = 4.25, S.D. = 0.60) มีสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ (Χ  = 4.23, 
S.D. = 0.63)  และสถานท่ีให้บริการมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม (Χ  = 4.21, S.D. = 0.61)  
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านกระบวนการ 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

ด้านกระบวนการ 
1. พนักงานให้บริการในการรักษากายภาพบําบัดและธาราบําบัด
ตามลําดับข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.35 0.51 สูง 

2. การรักษาผู้ป่วยพนักงานมีการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย 
ด้วยความรวดเร็ว 

4.36 0.51 สูง 

3. การส่งตัวผู้ป่วยให้กับแพทย์ด้วยความรวดเร็ว 3.41 0.88 สูง 
4. การชําระค่าบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 4.34 0.55 สูง 

รวม 4.11 0.50 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการ อยู่ในระดับสูง 
(Χ  = 4.11, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที่มีระดับความสําคัญ 
อยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ การรักษาผู้ป่วยพนักงานมีการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย 
ด้วยความรวดเร็ว (Χ  = 4.36, S.D. = 0.51) พนักงานให้บริการในการรักษากายภาพบําบัดและ 
ธาราบําบัดตามลําดับ ข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Χ  = 4.35, S.D. = 0.51) การชําระค่าบริการ 
มีความสะดวกรวดเร็ว ( Χ  = 4.34, S.D. = 0.55) และการส่งตัวผู้ป่วยให้กับแพทย์ด้วยความ
รวดเร็ว ( Χ  = 3.41, S.D. = 0.88)  
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาพรวม 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.23 0.49 สูง 
2. ด้านราคา 3.89 0.51 สูง 
3.  ด้านช่องทางการจําหน่าย 3.32 0.69 ปานกลาง 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.02 0.66 ปานกลาง 
5.  ด้านบุคลากร 4.54 0.50 สูงท่ีสุด 
6.  ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 4.24 0.57 สูง 
7.  ด้านกระบวนการ 4.11 0.50 สูง 

รวม 3.91 0.40 สูง 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับความสําคัญในภาพรวม อยู่ในระดับสูง  
(Χ  = 3.91, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับ 
สูงท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (Χ  = 4.54, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับสูง 4 ด้าน เรียงตามลําดับ
ดังนี้ ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ (Χ  = 4.24, S.D. = 0.57) ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ  = 4.23, 
S.D. = 0.49) ด้านกระบวนการ (Χ  = 4.11, S.D. = 0.50) ด้านราคา (Χ  = 3.89, S.D. = 051) และ
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจําหน่าย (Χ  = 3.32, S.D. = 0.69) และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Χ  = 3.02, S.D. = 0.66)  
 
4.3 การวิเคราะห์ระดับของคุณภาพการบริการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้เพ่ือทราบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในส่วนท่ี 3 เก่ียวกับคุณภาพบริการ จํานวนท้ังสิ้น 20 ข้อ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ 2) ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4) ด้านความ
เชื่อม่ันต่อลูกค้า 5) ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
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  ผลการศึกษาระดับคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ต่อผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน รายข้อ และภาพรวม ได้ผลดังตารางท่ี 4.15 – 4.20 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของ 

หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

  

คุณภาพการบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพ 
การบริการ 

 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
1. หน่วยกายภาพบําบัดฯมีการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การรักษาให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

3.82 0.64 สูง 

2. หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีสวยงาม 3.84 0.67 สูง 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีคุณภาพทันสมัยและ 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3.77 0.78 สูง 

4. มีสถานท่ีรับรองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3.87 0.70 สูง 
รวม 3.82 0.57 สูง 

  
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.38, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามท่ีมี
ระดับคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ มีสถานท่ีรับรองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ (Χ  = 3.87, S.D. = 0.70) หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการจัดตกแต่งสถานท่ี
สวยงาม ( Χ  = 3.84, S.D. = 0.67) หน่วยกายภาพบําบัดฯมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การรักษาให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Χ  = 3.82, S.D. = 0.64)  และเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รักษามีคุณภาพทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (Χ  = 3.77, S.D. = 0.78)  
 
 
 



 67

ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

  

คุณภาพการบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพ 
การบริการ 

 

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
1. หน่วยกายภาพบําบัดฯให้การรักษาอย่างถูกต้องแก่ท่าน 
ต้ังแต่แรกเริ่มในการใช้บริการ 

4.24 0.50 สูง 

2. เม่ือประสบปัญหาหน่วยกายภาพบําบัดฯแสดงความจริงใจ 
ท่ีจะช่วยแก้ปัญหา 

4.26 0.51 สูง 

3. หน่วยกายภาพบําบัดฯ แจ้งผู้ป่วยรับทราบเม่ือถึงเวลานัดหมาย 4.09 0.71 สูง 
4. การเปิด - ปิด ให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้แจ้งไว้ 3.99 0.76 สูง 

รวม 4.14 0.54 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.14, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถาม 
ท่ีมีระดับคุณภาพการบริการ อยู่ ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้  เ ม่ือประสบปัญหาหน่วย
กายภาพบําบัดฯ แสดงความจริงใจท่ีจะช่วยแก้ปัญหา (Χ  = 4.26, S.D. = 0.51) หน่วยกายภาพ 
บําบัดฯ ให้การรักษาอย่างถูกต้องแก่ท่านต้ังแต่แรกเริ่มในการใช้บริการ (Χ  = 4.24, S.D. = 0.50) 
หน่วยกายภาพบําบัดฯ แจ้งผู้ป่วยรับทราบเม่ือถึงเวลานัดหมาย (Χ  = 4.09, S.D. = 0.71) และการ
เปิด - ปิด ให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้แจ้งไว้ (Χ  = 3.99, S.D. = 0.76)  
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

  

คุณภาพการบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพ 
การบริการ 

 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
1. พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตรงประเด็น 4.36 0.52 สูง 
2. พนักงานของศูนย์กายภาพบําบัดฯมีเพียงพอต่อการให้บริการ 3.76 0.82 สูง 
3. พนักงานมีความสนใจเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ 4.41 0.52 สูง 
4. เม่ือมีปัญหาในการใช้บริการสามารถสอบถามติดต่อพนักงาน
ได้ตลอดเวลา 

4.37 0.56 สูง 

รวม 4.22 0.52 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง 
ต่อลูกค้า อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.22, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถาม
ท่ีมีระดับคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ พนักงานมีความสนใจเอาใจใส่
กระตือรือร้นในการให้บริการ (Χ  = 4.41, S.D. = 0.52) เมื่อมีปัญหาในการใช้บริการสามารถ
สอบถามติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลา (Χ= 4.37, S.D. = 0.56) พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้ใช้บริการได้ตรงประเด็น ( Χ  = 4.36, S.D. = 0.52) และพนักงานของศูนย์กายภาพบําบัดฯ 
มีเพียงพอต่อการให้บริการ (Χ  = 3.76, S.D. = 0.82)  
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 

  

คุณภาพการบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพ 
การบริการ 

 

ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
1. พนักงานให้บริการอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.41 0.53 สูง 
2. การให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯ มีมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 

4.36 0.53 สูง 

3. พนักงานมีความรู้เก่ียวกับงานด้านการรักษาทางกายภาพและ
ธาราบําบัด 

4.38 0.52 สูง 

4. พนักงานปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพอ่อนโยน 4.43 0.52 สูง 
รวม 4.40 0.49 สูง 

  
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า
อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.40, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที่มีระดับ
คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ พนักงานปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพอ่อนโยน  
(Χ  = 4.43, S.D. = 0.52) พนักงานให้บริการอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ (Χ  = 4.41, S.D. = 0.53) 
พนักงานมีความรู้เก่ียวกับงานด้านการรักษาทางกายภาพและธาราบําบัด (Χ  = 4.38, S.D. = 0.52) 
และการให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯ มีมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 (Χ  = 4.36, S.D. = 0.53)  
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

  

คุณภาพการบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพ 
การบริการ 

 

ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
1. พนักงานมีความสนใจเม่ือท่านเข้ามาใช้บริการ 4.45 0.53 สูง 
2. ช่วงเวลาปิด/เปิดในการให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯ 
มีความเหมาะสม 

3.66 0.86 สูง 

3. ศูนย์กายภาพบําบัดฯ คํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นเรื่องสําคัญ 4.32 0.56 สูง 
4. พนักงานรับฟังปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการให้บริการ เม่ือท่าน 
มาใช้บริการ 

4.35 0.51 สูง 

รวม 4.19 0.50 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการบริการ ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.19, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อคําถามที่มีระดับ
คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ พนักงานมีความสนใจเม่ือท่านเข้ามาใช้บริการ 
(Χ  = 4.45, S.D. = 0.53) พนักงานรับฟังปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการให้บริการเม่ือท่านมาใช้บริการ  
(Χ  = 4.35, S.D. = 0.51) ศูนย์กายภาพบําบัดฯ คํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นเรื่องสําคัญ (Χ  =  
4.32, S.D. = 0.56) และช่วงเวลาปิด/เปิดในการให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯ มีความเหมาะสม 
(Χ  = 3.66, S.D. = 0.86)  
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ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ในภาพรวม 

  

คุณภาพการบริการ 
n = 219 

 

Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพ 
การบริการ 

 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.82 0.57 สูง 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 4.14 0.54 สูง 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4.22 0.52 สูง 
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 4.40 0.49 สูง 
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 4.19 0.50 สูง 

รวม 4.16 0.44 สูง 
  
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่ า  ผู้ รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบํ าบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการบริการในภาพรวม อยู่ในระดับสูง 
(Χ  = 4.16, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า มีระดับคุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดับสูง เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ( Χ  = 4.40, S.D. = 0.49) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Χ  = 4.22, S.D. = 0.52) ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Χ  = 4.19, S.D. = 0.50) 
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ (Χ  = 4.14, S.D. = 054) และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  
(Χ  = 3.82, S.D. = 0.57)  
 
4.4 การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 

 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

เพศ 
t Sig. ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.22 0.53 4.24 0.47 -0.20 0.83 
2. ด้านราคา 3.89 0.60 3.89 0.46 -0.03 0.97 
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย 3.35 0.72 3.31 0.67 0.40 0.68 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.04 0.70 3.01 0.64 0.34 0.73 
5. ด้านบุคลากร 4.50 0.54 4.56 0.47 -0.83 0.40 
6. ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

4.20 0.59 4.26 0.56 -0.78 0.43 

7. ด้านกระบวนการ 4.16 0.50 4.09 0.50 0.94 0.34 
รวม 3.91 0.42 3.91 0.40 0.01 0.98 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการเปรียบเทียบโดยรวมของ
ผู้รับบริการท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ โดยรวมมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่าผู้รับบริการท่ีมีเพศต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ทุกด้านมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่าผู้รับบริการท่ีมีเพศต่างกัน ให้ความสําคัญต่อ

Χ  Χ  
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการของ

หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 

 
ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 2.55 3 0.85 3.54 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 51.60 215 0.24   
 รวม 54.15 218    
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 2.01 3 0.67 2.54 0.05* 
 ภายในกลุ่ม 56.82 215 0.26   
 รวม 58.84 218    
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 12.44 3 4.14 9.62 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 92.65 215 0.43   
 รวม 105.10 218    
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 24.15 3 8.05 23.91 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 71.98 214 0.33   
 รวม 96.13 217    
5. ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2.34 3 0.78 3.20 0.02* 
 ภายในกลุ่ม 52.36 215 0.24   
 รวม 54.71 218    
6. ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.37 3 0.45 1.37 0.25 

 ภายในกลุ่ม 71.43 215 0.33   
 รวม 72.81 218    
7. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 5.48 3 1.82 8.00 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 49.05 215 0.22   
 รวม 54.53 218    
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 5.32 3 1.77 12.26 0.00* 
ภายในกลุ่ม 30.96 214 0.14   
รวม 36.29 217    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.22 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีอายุแตกต่างกัน  
ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกด้าน แตกต่างกัน 
ยกเว้น ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบด้านท่ีมี
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.23 - 4.29 
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ตารางท่ี 4.23 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.35 4.24 4.10 4.13 

20 - 30 ปี 4.35 - 0.10 0.24 0.22 
31 - 40 ปี 4.24  - 0.14 0.11 
41 - 50 ปี 4.10   - -0.02 
51 ปี ข้ึนไป 4.13    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับ
ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.24 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านราคา 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
3.98 3.92 3.83 3.75 

20 - 30 ปี 3.98 - 0.06 0.15 0.23 
31 - 40 ปี 3.92  - 0.08 0.17 
41 - 50 ปี 3.83   - 0.08 
51 ปี ข้ึนไป 3.75    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านราคา พบว่า ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับ
ความสําคัญด้านราคาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.25 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
3.58 3.35 3.01 3.13 

20 - 30 ปี 3.58 - 0.22 0.57* 0.44* 
31 - 40 ปี 3.35  - 0.34 0.21 
41 - 50 ปี 3.01   - -0.12 
51 ปี ข้ึนไป 3.13    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่าย 
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.26 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
3.40 2.87 2.63 2.76 

20 - 30 ปี 3.40 - -0.52* 0.77* 0.64* 
31 - 40 ปี 2.87  - 0.24 0.11 
41 - 50 ปี 2.63   - -0.12 
51 ปี ข้ึนไป 2.76    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับความสําคัญด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และ
กลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 4.27 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านบุคลากร 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 
4.63 4.61 4.39 4.44 

20 - 30 ปี 4.63 - 0.02 0.23 0.18 
31 - 40 ปี 4.61  - 0.21 0.16 
41 - 50 ปี 4.39   - -0.05 
51 ปี ข้ึนไป 4.44    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านบุคลากร พบว่า ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับ
ความสําคัญด้านบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.28 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านกระบวนการ 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.26 4.23 3.96 3.91 

20 - 30 ปี 4.26 - 0.02 0.29* 0.35* 
31 - 40 ปี 4.23  - 0.26 0.32* 
41 - 50 ปี 3.96   - 0.05 
51 ปี ข้ึนไป 3.91    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านกระบวนการ พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการมากกว่า
กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป ส่วนกลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.29 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน โดยรวม 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.08 3.93 3.73 3.75 

20 - 30 ปี 4.08 - 0.14 0.34* 0.32* 
31 - 40 ปี 3.93  - 0.20 0.18 
41 - 50 ปี 3.73   - -0.02 
51 ปี ข้ึนไป 3.75    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน โดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป  
 
ตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการของ

หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 

 
ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.80 4 0.45 1.84 0.12 
 ภายในกลุ่ม 52.34 214 0.24   
 รวม 54.15 218    
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 0.75 4 0.18 0.69 0.59 
 ภายในกลุ่ม 58.09 214 0.27   
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 รวม 58.84 218    
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 10.62 4 2.65 6.01 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 94.48 214 0.44   
 รวม 105.10 218    
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 5.00 4 1.25 2.92 0.02* 
 ภายในกลุ่ม 91.12 213 0.42   
 รวม 96.13 217    
5. ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2.37 4 0.59 2.43 0.04* 
 ภายในกลุ่ม 52.33 214 0.24   
 รวม 54.71 218    
6. ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 3.71 4 0.92 2.87 0.02* 

 ภายในกลุ่ม 69.09 214 0.32   
 รวม 72.81 218    
7. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3.61 4 0.90 3.80 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 50.92 214 0.23   
 รวม 54.53 218    

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.25 4 0.81 5.24 0.00* 
ภายในกลุ่ม 33.03 213 0.15   
รวม 36.29 217    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.30 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัด
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และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แตกต่างกัน จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และไม่แตกต่างกัน จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบด้านท่ีมีความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.31 - 4.36 
 
ตารางท่ี 4.31 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.41 2.88 2.78 3.42 3.40 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2.41 - -0.46 -0.36 -1.00 -0.98 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

2.88  - 0.09 -0.53 -0.51 

อนุปริญญา/ปวส. 2.78   - -0.63* -0.61 
ปริญญาตรี 3.42    - 0.02 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.40     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย พบว่า 
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มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ระดับความสําคัญ 
ด้านช่องทางการจําหน่ายมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
 
ตารางท่ี 4.32 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.50 2.76 2.69 3.12 2.92 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2.50 - -0.26 -0.19 -0.62 -0.42 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

2.76  - 0.07 -0.35 -0.15 

อนุปริญญา/ปวส. 2.69   - -0.42 -0.23 
ปริญญาตรี 3.12    -  
สูงกว่าปริญญาตรี 2.92     0.19 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า 
ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.33 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านบุคลากร 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

4.25 4.30 4.35 4.61 4.47 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.25 - -0.05 -0.10 -0.36 -0.22 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

4.30  - -0.04 -0.30 -0.16 

อนุปริญญา/ปวส. 4.35   - -0.25 -0.11 
ปริญญาตรี 4.61    - 0.14 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.47     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านบุคลากร พบว่า ไม่พบคู่ใด 
ท่ีให้ระดับความสําคัญด้านบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.34 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านการสร้างและนําเสนอทาง
กายภาพ 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.50 4.00 4.01 4.30 4.25 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.50 - -0.50 -0.51 -0.80 -0.75 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

4.00  - -0.01 -0.30 -0.25 

อนุปริญญา/ปวส. 4.01   - -0.28 -0.23 
ปริญญาตรี 4.30    - 0.50 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.25     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านการสร้างและนําเสนอทาง
กายภาพ พบว่า ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับความสําคัญด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.35 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านกระบวนการ 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.85 3.82 3.85 4.18 4.10 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.58 - -0.24 -0.27 -0.60 -0.52 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.82  - -0.03 -0.36 -0.27 

อนุปริญญา/ปวส. 3.85   - -0.33 -0.24 
ปริญญาตรี 4.18    - 0.08 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.10     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านกระบวนการ พบว่า ไม่พบคู่ใด
ท่ีให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.36 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวม 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.41 3.67 3.63 3.97 3.89 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.41 - -0.25 -0.21 -0.56 -0.47 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.67  - 0.04 -0.30 -0.22 

อนุปริญญา/ปวส. 3.63   - -0.34* -0.26 
ปริญญาตรี 3.97    - 0.80 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.89     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ให้ระดับความสําคัญส่วนประสม
การตลาดบริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 4.37 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพการสมรส 

 
ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 2.73 2 1.36 5.74 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 51.41 216 0.23   
 รวม 54.15 218    
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.30 2 0.65 2.45 0.08 
 ภายในกลุ่ม 57.53 216 0.26   
 รวม 58.84 218    
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 6.36 2 3.18 6.96 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 98.73 216 0.45   
 รวม 105.10 218    
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 13.65 2 6.82 17.79 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 82.48 215 0.38   
 รวม 96.13 217    
5. ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2.35 2 1.17 4.85 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 52.36 216 0.24   
 รวม 54.71 218    
6. ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 5.31 2 2.65 8.51 0.00* 

 ภายในกลุ่ม 67.49 216 0.31   
 รวม 72.81 218    
7. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 4.45 2 2.22 9.60 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 50.08 216 0.23   
 รวม 54.53 218    
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ตารางท่ี 4.37 (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.49 2 2.24 15.28 0.00* 
ภายในกลุ่ม 31.79 215 0.14   
รวม 36.29 217    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.37 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพการสมรส
แตกต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ทุกด้าน แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านราคา ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบ
ด้านท่ีมีความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.38 - 4.44 
 
 
 
 
 
 
 



 89

ตารางท่ี 4.38 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.33 4.10 4.06 

โสด 4.33 - 0.22* 0.27 
สมรส 4.10  - 0.04 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4.06   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่า
กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
  
ตารางท่ี 4.39 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
3.47 3.13 3.06 

โสด 3.47   0.34* 0.41 
สมรส 3.13  - 0.07 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.06   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 
พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้าน 
ช่องทางการจําหน่าย มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
 
ตารางท่ี 4.40 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
3.23 2.72 2.87 

โสด 3.23 - 0.51* 0.36 
สมรส 2.72  - -0.05 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 2.87   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้าน 
การส่งเสริมการตลาด มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
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ตารางท่ี 4.41 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านบุคลากร 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.62 4.41 4.43 

โสด 4.62 - 0.21* 0.19 
สมรส 4.41  - 0.01 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4.43   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านบุคลากร พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้านบุคลากร มากกว่า
กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
 
ตารางท่ี 4.42 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.36 4.10 3.62 

โสด 4.36 - 0.26* 0.74* 
สมรส 4.10  - 0.47 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.62   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับ
ความสําคัญด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว และกลุ่ม 
ท่ีมีการหย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 
ตารางท่ี 4.43 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านกระบวนการ 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.24 3.96 3.81 

โสด 4.24 - 0.27* 0.42 
สมรส 3.96  - 0.14 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.81   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านกระบวนการ พบว่า  
มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการ 
มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
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ตารางท่ี 4.44 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน โดยรวม 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.03 3.74 3.68 

โสด 4.03 - 0.28* 0.34 
สมรส 3.74  - 0.05 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.68   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน โดยรวม พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
 
ตารางท่ี 4.45 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการของ

หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน 

 
ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.48 3 0.49 2.01 0.11 
 ภายในกลุ่ม 52.67 215 0.24   
 รวม 54.15 218    
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 2.83 3 0.94 3.63 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 56.00 215 0.26   
 รวม 58.84 218    
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ตารางท่ี 4.45 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. ด้านช่องทางการจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 9.21 3 3.07 6.88 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 95.88 215 0.44   
 รวม 105.10 218    
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 12.07 3 4.02 10.24 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 84.05 214 0.39   
 รวม 96.13 217    
5. ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 1.23 3 0.41 1.65 0.17 
 ภายในกลุ่ม 53.48 215 0.24   
 รวม 54.71 218    
6. ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.23 3 0.41 1.23 0.29 

 ภายในกลุ่ม 71.57 215 0.33   
 รวม 72.81 218    
7. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3.43 3 1.14 4.81 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 51.10 215 0.23   
 รวม 54.53 218    

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.13 3 1.04 6.74 0.00* 
ภายในกลุ่ม 33.15 214 0.15   
รวม 36.29 217    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.45 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับ



 95

ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แตกต่างกัน จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านกระบวนการ และไม่แตกต่างกัน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านการสร้าง
และนําเสนอทางกายภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบด้านท่ีมีความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.46 - 4.50 
 
ตารางท่ี 4.46 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านราคา 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

3.93 4.09 3.70 3.91 
5,000 - 10,000 บาท 3.93 - -0.15 0.22 0.01 
10,001 - 15,000 บาท 4.09  - 0.38* 0.17 
15,001 - 20,000 บาท 3.70   - -0.21 
มากกว่า 20,001 บาท    3.91    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.46 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านราคา พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ให้ระดับความสําคัญ 
ด้านราคา มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.47 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

3.56 3.36 2.99 3.32 
5,000 - 10,000 บาท 3.56 - 0.20 0.57* 0.24 
10,001 - 15,000 บาท 3.36  - 0.36 0.03 
15,001 - 20,000 บาท 2.99   - -0.32 
มากกว่า 20,001 บาท    3.32    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.47 แสดงผล การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย  
พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท  
ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่าย มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง  
15,001 - 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.48 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

3.34 3.10 2.77 2.87 
5,000 - 10,000 บาท 3.34 - 0.24 0.57* 0.47* 
10,001 - 15,000 บาท 3.10  - 0.32 0.22 
15,001 - 20,000 บาท 2.77   - -0.09 
มากกว่า 20,001 บาท    2.87    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด  
พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท  
ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง  
15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท    
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ตารางท่ี 4.49 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านกระบวนการ 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

4.20 4.34 3.93 4.08 
5,000 - 10,000 บาท 4.20 - -0.13 0.26* 0.11 
10,001 - 15,000 บาท 4.34  - 0.40* 0.25 
15,001 - 20,000 บาท 3.93   - -0.15 
มากกว่า 20,001 บาท    4.08    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.49 แสดงว่าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านกระบวนการ พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับ
ความสําคัญด้านกระบวนการ มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท และ
กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการ 
มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.50 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวม 

 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

4.03 4.01 3.72 3.88 
5,000 - 10,000 บาท 4.03 - 0.02 0.31* 0.15 
10,001 - 15,000 บาท 4.01  - 0.29* 0.13 
15,001 - 20,000 บาท 3.72   - -0.16 
มากกว่า 20,001 บาท    3.88    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.50 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับความสําคัญ 
ส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวม มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท 
และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ให้ระดับความสําคัญส่วนประสม
การตลาดบริการโดยภาพรวม มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.51 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภทของผู้ป่วย 

 
ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 3.60 4 0.90 3.81 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 50.54 214 0.23   
 รวม 54.15 218    
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 6.48 4 1.62 6.63 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 52.35 214 0.24   
 รวม 58.84 218    
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 12.98 4 3.24 7.54 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 92.11 214 0.43   
 รวม 105.10 218    
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 17.24 4 4.31 11.63 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 78.89 213 0.37   
 รวม 96.13 217    
5. ด้านบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 1.06 4 0.26 1.05 0.37 
 ภายในกลุ่ม 53.65 214 0.25   
 รวม 54.71 218    
6. ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 3.92 4 0.98 3.04 0.01* 

 ภายในกลุ่ม 68.88 214 0.32   
 รวม 72.81 218    
7. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 4.92 4 1.23 5.31 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 49.61 214 0.23   
 รวม 54.53 218    
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ตารางท่ี 4.51 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.82 4 1.20 8.16 0.00* 
ภายในกลุ่ม 31.46 213 0.14   
รวม 36.29 217    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.51 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทของผู้ป่วยในภาพรวม พบว่า ผู้ รับบริการหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีประเภทของผู้ป่วย
แตกต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทของผู้ป่วยแตกต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน ทุกด้าน ยกเว้น ด้านบุคลากร  ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบด้าน 
ท่ีมีความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.52 - 4.58 
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ตารางท่ี 4.52 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.37 4.17 4.22 3.87 4.03 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.37 - 0.20 0.14 0.49 0.33* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.17  - -0.05 0.29 0.13 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.22   - 0.34 0.18 
ผู้ป่วยเด็ก         3.87    - -0.16 
ผู้สูงอายุ 4.03     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.52 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 4.53 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านราคา 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.06 3.79 3.90 3.87 3.57 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.06 - 0.27* 0.16 0.18 0.49* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

3.79  - -0.11 -0.08 0.21 

ผู้ป่วยระบบประสาท 3.90   - 0.02 0.33 
ผู้ป่วยเด็ก         3.87    - 0.30 
ผู้สูงอายุ 3.57     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.53 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านราคา พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญ
ด้านราคา มากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 4.54 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

3.57 3.35 2.97 2.87 3.14 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

3.57 - 0.22 0.60* 0.70 0.43* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

3.35  - 0.37 0.48 0.21 

ผู้ป่วยระบบประสาท 2.97   - 0.10 -0.16 
ผู้ป่วยเด็ก         2.87     -0.26 
ผู้สูงอายุ 3.14     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านช่องทางการจําหน่าย 
พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับ
ความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่าย มากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 4.55 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

3.32 3.01 2.72 2.56 2.65 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

3.32 - 0.31 0.60* 0.76 0.66* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

3.01  - 0.29 0.45 0.35 

ผู้ป่วยระบบประสาท 2.72   - 0.15 0.06 
ผู้ป่วยเด็ก         2.56    - -0.76 
ผู้สูงอายุ 2.65     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.55 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับ
ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยระบบประสาทและกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 4.56 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านการสร้างและนําเสนอ
ทางกายภาพ 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.28 4.24 4.39 3.75 4.00 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.28 - 0.03 -0.11 0.53 0.27 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.24  - -0.15 0.49 0.23 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.39   - 0.64 0.38 
ผู้ป่วยเด็ก         3.75    - -0.25 
ผู้สูงอายุ 4.00     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.56 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านการสร้างและนําเสนอ 
ทางกายภาพ ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับความสําคัญด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.57 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านกระบวนการ 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.23 4.16 4.07 3.68 3.82 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.23 - 0.07 0.16 0.55 0.41* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.16  - 0.09 0.47 0.33 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.07   - 0.38 0.24 
ผู้ป่วยเด็ก         3.68    - -0.14 
ผู้สูงอายุ 3.82     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.57 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านกระบวนการ พบว่า  
มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับ
ความสําคัญด้านกระบวนการมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 4.58 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน โดยรวม 

 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.06 3.89 3.82 3.54 3.67 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.06 - 0.24* 0.52 0.39* -0.16 
 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

3.89  - 0.07 0.35 0.22 

ผู้ป่วยระบบประสาท 3.82   - 0.27 0.15 
ผู้ป่วยเด็ก         3.54     -0.12 
ผู้สูงอายุ 3.67     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.58 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามความสําคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน โดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และกลุ่มท่ีเป็น
ผู้ป่วยเด็ก 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.59 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ด้านเพศ 

 

คุณภาพการบริการ 
เพศ 

t Sig. ชาย หญิง 
 S.D.  S.D. 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.91 0.62 3.77 0.54 1.67 0.09 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 4.18 0.53 4.13 0.55 0.67 0.50 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4.29 0.52 4.19 0.51 1.45 0.14 
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 4.40 0.49 4.40 0.49 0.05 0.95 
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 4.21 0.49 4.18 0.50 0.48 0.62 

รวม 4.20 0.44 4.13 0.44 1.06 0.28 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.59 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการเปรียบเทียบโดยรวมของผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน พบว่า 
ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า
ผู้รับบริการท่ีมีเพศต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการให้ระดับความสําคัญต่อคุณภาพการบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกด้านมีค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 แสดงว่าผู้รับบริการท่ีมีเพศต่างกัน ให้ความสําคัญต่อคุณภาพการบริการของหน่วย

Χ  Χ  
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กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางท่ี 4.60 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ

ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ด้านอายุ 

 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ระหว่างกลุ่ม 8.29 3 2.76 9.26 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 64.16 215 0.29   
 รวม 72.45 218    
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ระหว่างกลุ่ม 12.40 3 4.13 16.81 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 52.88 215 0.24   
 รวม 65.29 218    
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 3.51 3 1.17 4.51 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 55.77 215 0.25   
 รวม 59.28 218    
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 2.19 3 0.73 3.05 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 51.57 215 0.24   
 รวม 53.76 218    
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 3.82 3 1.27 5.33 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 51.32 215 0.23   
 รวม 55.14 218    

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 5.14 3 1.71 9.83 0.00* 
ภายในกลุ่ม 37.48 215 0.17   
รวม 42.62 218    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.60 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 
ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่ีมีอายุแตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตาม
ตารางท่ี 4.61 - 4.66 
 
ตารางท่ี 4.61 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุ
ต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.03 3.84 3.57 3.66 

20 - 30 ปี 4.03 - 0.18 0.46* 0.37* 
31 - 40 ปี 3.84  - 0.27 0.18 
41 - 50 ปี 3.57   - -0.08 
51 ปี ข้ึนไป 3.66    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.61 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน  
2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 



 112

ตารางท่ี 4.62 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุ
ต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.37 4.27 4.00 3.79 

20 - 30 ปี 4.37 - 0.10 0.37* 0.58* 
31 - 40 ปี 4.27  - 0.27 0.48* 
41 - 50 ปี 4.00   - 0.20 
51 ปี ข้ึนไป 3.79    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.62 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ
มากกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอายุ 
ระหว่าง 31 - 40 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่ากลุ่มผู้ที่มี
อายุ 51 ปี ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.63 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุ
ต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.35 4.28 4.11 4.06 

20 - 30 ปี 4.35 - 0.07 0.23 0.29* 
31 - 40 ปี 4.28  - 0.16 0.21 
41 - 50 ปี 4.11   - 0.05 
51 ปี ข้ึนไป 4.06     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.63 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป  
 

ตารางท่ี 4.64 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุ
ต่างกัน ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.46 4.52 4.34 4.25 

20 - 30 ปี 4.46 - -0.05 0.12 0.21 
31 - 40 ปี 4.52  - 0.18 0.27 
41 - 50 ปี 4.34   - 0.09 
51 ปี ข้ึนไป 4.25    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.64 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับคุณภาพการบริการด้าน 
ความเชื่อม่ันต่อลูกค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 4.65 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุ
ต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.30 4.34 4.05 4.04 

20 - 30 ปี 4.30 - -0.03 0.24 0.26* 
31 - 40 ปี 4.34  - 0.28 0.30 
41 - 50 ปี 4.05   - 0.01 
51 ปี ข้ึนไป 4.04    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.65 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้
ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป  
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ตารางท่ี 4.66 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีอายุ
ต่างกัน โดยรวม 

  

อายุ 
Χ  

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป 
4.30 4.25 4.01 3.96 

20 - 30 ปี 4.30 - 0.05 0.28* 0.34* 
31 - 40 ปี 4.25  - 0.23 0.29* 
41 - 50 ปี 4.01   - 0.05 
51 ปี ข้ึนไป 3.96    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.66 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีอายุต่างกัน โดยรวม พบว่ามีความแตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป ส่วนกลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการ
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 4.67 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ

ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 

 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ระหว่างกลุ่ม 4.47 4 1.11 3.52 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 67.97 214 0.31 
 รวม 72.45 218 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ระหว่างกลุ่ม 5.66 4 1.41 5.08 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 59.62 214 0.27 
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ตารางท่ี 4.67 (ต่อ) 
 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 รวม 65.29 218 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 2.16 4 0.54 2.03 0.09 
 ภายในกลุ่ม 57.11 214 0.26 
 รวม 59.28 218 
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 2.13 4 0.53 2.21 0.06 
 ภายในกลุ่ม 51.62 214 0.24 
 รวม 53.76 218 
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 1.74 4 0.43 1.74 0.14 
 ภายในกลุ่ม 53.40 214 0.25 
 รวม 55.14 218 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.48 4 0.62 3.30 0.01* 
ภายในกลุ่ม 40.14 214 0.18 
รวม 42.62 218 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.67 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษาในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน จํานวน 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ส่วนด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ให้ระดับคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน  
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบด้านท่ีมีความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ
เซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.68 - 4.70 
 
ตารางท่ี 4.68 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับ
การศึกษาต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.66 3.40 3.53 3.90 3.81 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.66 - 0.26 0.13 -0.23 -0.14 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.40  - -0.13 -0.50 -0.41 

อนุปริญญา/ปวส. 3.53   - -0.37 -0.27 
ปริญญาตรี 3.90    - 0.09 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.81     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.68 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับ
คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.69 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับ
การศึกษาต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.75 4.05 3.73 4.25 4.01 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.75 - -0.30 0.01 -0.50 -0.26 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

4.05  - 0.32 -0.20 0.04 

อนุปริญญา/ปวส. 3.73   - -0.52* -0.27 
ปริญญาตรี 4.25    - 0.24 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.01     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.69 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน  
1 คู่ ได้แก่ ผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้มากกว่าผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.70 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการมีระดับ
การศึกษาต่างกัน โดยรวม 

 

 ระดับการศึกษา 
Χ  

 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

3.90 3.98 3.84 4.22 4.14 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.90 - -0.08 0.05 -0.32 -0.24 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.98  - 0.14 -0.23 -0.15 

อนุปริญญา/ปวส. 3.84   - -0.37 -0.29 
ปริญญาตรี 4.22    - 0.07 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.14     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.70 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวม ไม่พบคู่ใดท่ีให้ระดับคุณภาพการบริการโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.71 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ด้านสถานภาพการสมรส 

 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ระหว่างกลุ่ม 4.56 2 2.28 7.26 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 67.88 216 0.31   
 รวม 72.45 218    
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ระหว่างกลุ่ม 9.92 2 4.96 19.36 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 55.36 216 0.25   
 รวม 65.29 218    
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 4.27 2 2.13 8.39 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 55.00 216 0.25   
 รวม 59.28 218    
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 3.00 2 1.50 6.39 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 50.75 216 0.23   
 รวม 53.76 218    
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 3.03 2 1.52 6.30 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 52.10 216 0.24   
 รวม 55.14 218    

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.50 2 2.25 12.75 0.00* 
ภายในกลุ่ม 38.12 216 0.17   
รวม 42.62 218    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.71 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ด้านสถานภาพการสมรสในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
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คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพ 
การบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกันทุกด้าน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ 
(Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.72 - 4.77 
 
ตารางท่ี 4.72 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
3.95 3.65 3.75 

โสด 3.95 - 0.29* 0.20 
สมรส 3.65  - -0.09 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.75   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.72 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า กลุ่มผู้ท่ีมี
สถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมี
สถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.73 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.32 3.89 4.18 

โสด 4.32 - 0.43* 0.14 
สมรส 3.89  - -0.29 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4.18   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.73 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่า กลุ่มผู้ ท่ีมี
สถานภาพโสด ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพ
สมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.74 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.34 4.07 4.00 

โสด 4.34 - 0.24* 0.34 
สมรส 4.07  - 0.07 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4.00   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.74 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพ
โสด ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.75 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
    และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
    มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.49 4.29 3.93 

โสด 4.49 - 0.20* 0.55 
สมรส 4.29  - 0.35 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.93   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.75 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า พบว่า กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพ
โสด ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.76 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.29 4.06 3.93 

โสด 4.29 - 0.23* 0.36 
สมรส 4.06  - 0.12 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.93   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.76 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด  
ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ ท่ี มีสถานภาพสมรสแล้ว  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.77 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
    และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
    มีสถานภาพการสมรสต่างกัน โดยรวม 
 

สถานภาพการสมรส 
Χ  

โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
4.28 3.99 3.96 

โสด 4.28 - 0.28* 0.32 
สมรส 3.99  - 0.03 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3.96   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.77 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีสถานภาพการสมรสต่างกัน โดยรวม พบว่า กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสดให้ระดับคุณภาพ
การบริการโดยรวมมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 4.78 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน 

 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ระหว่างกลุ่ม 2.40 3 0.80 2.45 0.06 
 ภายในกลุ่ม 70.05 215 0.32 
 รวม 72.45 218 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ระหว่างกลุ่ม 6.65 3 2.21 8.13 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 58.63 215 0.27 
 รวม 65.29 218 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 3.01 3 1.00 3.83 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 56.26 215 0.26 
 รวม 59.28 218 
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 1.23 3 0.41 1.67 0.17 
 ภายในกลุ่ม 52.53 215 0.24 
 รวม 53.76 218  
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 2.79 3 0.93 3.82 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 52.35 215 0.24 
 รวม 55.14 218 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.56 3 0.85 4.58 0.00* 
ภายในกลุ่ม 40.06 215 0.18   
รวม 42.62 218    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.78 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
รายได้ต่อเดือนในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบด้านท่ีมีความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) 
ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.79 - 4.82 
 
ตารางท่ี 4.79 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้  
 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

4.37 4.25 3.92 4.06 
5,000 - 10,000 บาท 4.37 - 0.12 0.44* 0.30* 
10,001 - 15,000 บาท 4.25  - 0.32 0.18 
15,001 - 20,000 บาท 3.92   - -0.14 
มากกว่า 20,001 บาท    4.06    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.79 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ พบว่า แตกต่างกัน จํานวน  
2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพการบริการ
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ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท 
และกลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.80 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

4.31 4.34 4.01 4.25 
5,000 - 10,000 บาท 4.31 - -0.02 0.29* 0.05 
10,001 - 15,000 บาท 4.34  - 0.32 0.08 
15,001 - 20,000 บาท 4.01   - -0.23 
มากกว่า 20,001 บาท    4.25    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.80 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.81 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

4.31 4.14 4.01 4.22 
5,000 - 10,000 บาท 4.31 - 0.17 0.30* 0.08 
10,001 - 15,000 บาท 4.14  - 0.12 -0.08 
15,001 - 20,000 บาท 4.01   - -0.21 
มากกว่า 20,001 บาท    4.22    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.81 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านรู้จัก
และเข้าใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.82 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวม 
 

รายได้ต่อเดือน 
Χ  

5,000 -  
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า  
20,001 บาท   

4.27 4.21 3.97 4.15 
5,000 - 10,000 บาท 4.27 - 0.05 0.29* 0.11 
10,001 - 15,000 บาท 4.21  - 0.23 0.05 
15,001 - 20,000 บาท 3.97   - -0.18 
มากกว่า 20,001 บาท    4.15     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.82 แสดงว่าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมมากกว่ากลุ่ม 
ผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.83 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ

ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ด้านประเภทของผู้ป่วย 

 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ระหว่างกลุ่ม 13.82 4 3.45 12.61 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 58.63 214 0.27 
 รวม 72.45 218 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ระหว่างกลุ่ม 11.44 4 2.86 11.37 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 53.84 214 0.25 
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ตารางท่ี 4.83  (ต่อ) 
 

คุณภาพการบริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 รวม 65.29 218 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 7.21 4 1.80 7.41 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 52.06 214 0.24 
 รวม 59.28 218 
4. ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 5.58 4 1.39 6.19 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 48.18 214 0.22 
 รวม 53.76 218 
5. ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 8.62 4 2.15 9.91 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 46.52 214 0.21 
 รวม 55.14 218 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.89 4 1.97 12.16 0.00* 
ภายในกลุ่ม 34.73 214 0.16 
รวม 42.62 218 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.83 เม่ือใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติเอฟ (F-test) ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ด้านประเภทของผู้ป่วยในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีประเภทของผู้ป่วยแตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพ 
การบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้  
 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกันทุกด้าน  
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ 
(Scheffe’) ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.84 - 4.89 
 
ตารางท่ี 4.84 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.08 3.86 3.44 3.56 3.62 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.08 - 0.22 0.63* 0.52 0.45* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

3.86  - 0.41* 0.29 0.23 

ผู้ป่วยระบบประสาท 3.44   - -0.11 -0.17 
ผู้ป่วยเด็ก         3.56    - -0.06 
ผู้สูงอายุ 3.62     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.84 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า แตกต่างกัน 
จํานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ สวนกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วย
ระบบประสาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.85 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.36 4.13 4.08 3.50 3.74 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.36 - 0.23 0.28 0.86* 0.62* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.13  - 0.04 0.63 0.38* 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.08   - 0.58 0.34 
ผู้ป่วยเด็ก         3.50    - -0.24 
ผู้สูงอายุ 3.74     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.85 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ พบว่า แตกต่างกัน 
จํานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ สวนกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.86 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.43 4.15 4.10 4.18 3.95 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.43 - 0.28* 0.33* 0.24 0.48* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.15  - 0.05 -0.03 0.20 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.10   - -0.08 0.14 
ผู้ป่วยเด็ก         4.18    - 0.23 
ผู้สูงอายุ 3.95     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.86 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า แตกต่างกัน จํานวน  
3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.87 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.53 4.34 4.45 4.00 4.09 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.53 - 0.19 0.08 0.53 0.44* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.34  - -0.10 .034 0.25 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.45   - 0.45 0.36* 
ผู้ป่วยเด็ก         4.00    - -0.09 
ผู้สูงอายุ 4.09     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.87 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และกลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท ให้ระดับคุณภาพการ
บริการด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.88 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.42 4.09 4.10 3.81 3.92 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.42 - 0.33* 0.32* 0.61 0.50* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.09  - -0.00 0.27 0.16 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.10   - 0.28 0.17 
ผู้ป่วยเด็ก         3.81    - -0.10 
ผู้สูงอายุ 3.92     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.88 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า
มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.89 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
   และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือผู้รับบริการ 
   มีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน โดยรวม 
 

ประเภทของผู้ป่วย 
Χ  

ผู้ป่วยระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจาก 
การเล่นกีฬา 

ผู้ป่วยระบบ
ประสาท 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ 

4.36 4.11 4.03 3.81 3.86 
ผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

4.36 - 0.25* 0.33* 0.55 0.50* 

ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

4.11  - 0.07 0.30 0.24 

ผู้ป่วยระบบประสาท 4.03   - 0.22 0.17 
ผู้ป่วยเด็ก         3.81    - -0.05 
ผู้สูงอายุ 3.86     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.89 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณภาพ 
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เม่ือผู้รับบริการมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ 
จากการเล่นกีฬา กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.90  แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 

ข้อท่ี สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

1 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีเพศแตกต่างกัน  
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์แตกต่างกัน 

 � 

2 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีอายุแตกต่างกัน  
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์แตกต่างกัน 

�  

3 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แตกต่างกัน 

�  

4 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีสถานภาพการสมรส
แตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แตกต่างกัน 

�  

5 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แตกต่างกัน 

�  

6 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีประเภทของผู้ป่วย
แตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แตกต่างกัน 

�  
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 จากตารางท่ี 4.90 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า 
ผู้รับบริการท่ีมีเพศต่างกัน ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน  
ส่วนผู้รับบริการท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และประเภทของผู้ป่วย 
ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 4.91 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

ข้อท่ี สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

1 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีเพศแตกต่างกัน  
ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แตกต่างกัน 

 � 

2 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีอายุแตกต่างกัน  
ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แตกต่างกัน 

�  

3 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 

�  

4 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีสถานภาพการสมรส 
แตกต่างกัน ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 

�  
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ตารางท่ี 4.91 (ต่อ) 

 

ข้อท่ี สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

5 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 

�  

6 ผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดท่ีมีประเภทของผู้ป่วย
แตกต่างกัน ประเมินระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน 

�  

 

จากตารางท่ี 4.91 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ผู้รับบริการท่ีมี
เพศต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้รับบริการท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส รายได้ต่อเดือน และประเภทของผู้ป่วย ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 



บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 จากการศึกษาเก่ียวกับระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาพรวม 
พบว่า ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับสูง (Χ  = 3.91, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า 

  1)  ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.02, S.D. = 0.66) 
เม่ือพิจารณารายข้อจากข้อคําถาม พบว่า หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้มีการจัดพนักงานคอยให้ 
บริการแนะนําข้อมูลในการใช้บริการ มีระดับความสําคัญน้อยที่สุด ( Χ  = 2.43, S.D. = 0.96)  
อยู่ในระดับตํ่า 

  2)  ด้านบุคลากร ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงท่ีสุด (Χ  = 4.54, S.D. = 0.50) เม่ือ
พิจารณารายข้อจากข้อคําถาม พบว่า พนักงานมีความรู้ในการให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดฯ 
มาเป็นอย่างดี มีระดับความสําคัญสูงท่ีสุด (Χ  = 4.58, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับสูงท่ีสุด 

5.1.2 จากการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับสูง  
(Χ  = 4.16, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

  1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ระดับคุณภาพบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด อยู่ในระดับสูง (Χ  = 3.82, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ 
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จากข้อคําถาม พบว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีคุณภาพทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
มีระดับคุณภาพบริการน้อยท่ีสุด (Χ  = 3.77, S.D. = 0.78) อยู่ในระดับสูง 

  2) ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ระดับคุณภาพบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับสูง (Χ  = 4.40, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อจาก 
ข้อคําถาม พบว่า พนักงานปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพอ่อนโยน (Χ  = 4.43, S.D. = 0.52) อยู่ในระดับสูง 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 

  1) ด้านเพศ ภาพรวม พบว่า ท้ังเพศชายกับเพศหญิง ท่ีเข้ารับบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า เพศชายกับเพศหญิง ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2) ด้านอายุ ภาพรวม พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีอายุต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ ทุกด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ความ 
สําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด ของผู้ท่ีเข้ามารับบริการ จําแนกตามอายุ แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี  
ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามช่วงอายุ แตกต่างกัน 
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

   -  ด้านช่องทางการจําหน่าย เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับ
บริการจําแนกตามอายุ แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับความสําคัญ
ด้านช่องทางการจําหน่ายมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 
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   -  ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ของผู้ท่ีเข้า
รับบริการจําแนกตามอายุ แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับ
ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 
41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป   

   -  ด้านกระบวนการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญ
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
จําแนกตามอายุ แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับความสําคัญด้าน
กระบวนการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป ส่วนกลุ่มผู้ท่ีมี
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป  

   ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคลากร เม่ือทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

  3) ด้านระดับการศึกษา ภาพรวม พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสําคัญ
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และไม่แตกต่างกัน 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม
พบว่า ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. ให้ระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้ 
   -  ด้านช่องทางการจําหน่าย เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับ
บริการจําแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่ายมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
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     ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอ 
ทางกายภาพและด้านกระบวนการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
    4) ด้านสถานภาพการสมรส ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีเข้ารับบริการให้ความสําคัญต่อปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้น ด้านราคา ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ความสําคัญ
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
      ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มี
สถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพ
สมรสแล้ว เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 
   - ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญ 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ ที่มีสถานภาพโสด ให้ระดับ
ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 
   -  ด้านช่องทางการจําหน่าย เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้า 
รับบริการ จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับ
ความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่ายมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 
   -  ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ของผู้ท่ีเข้า 
รับบริการจําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับ
ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 
   -  ด้านบุคลากร เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมี
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้าน
บุคลากรมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 
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   -  ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
ของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด 
ให้ระดับความสําคัญด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพมากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 
และกลุ่มท่ีมีการหย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

   - ด้านกระบวนการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญ 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญ
ด้านกระบวนการ มากกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 

  5) ด้านรายได้ต่อเดือน ภาพรวม พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่ี มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  
ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
ของผู้ ท่ีเข้ารับบริการจําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 
ให้ระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 

   -  ด้านราคา เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมี 
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท  
ให้ระดับความสําคัญด้านราคามากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท   

   -  ด้านช่องทางการจําหน่าย เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ของผู้ท่ีเข้า 
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รับบริการ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 
10,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่ายมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
15,001 - 20,000 บาท 

   -  ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ของผู้ท่ีเข้า 
รับบริการจําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 
10,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท    

   -  ด้านกระบวนการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญ 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท 
ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการ มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท 
และกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการ 
มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

  6) ด้านประเภทของผู้ป่วย ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ให้ความสําคัญ 
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ความสําคัญต่อปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้น ด้านบุคลากร ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ความ 
สําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
ของผู้ท่ีเข้ารับบริการจําแนกตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมากกว่ากลุ่มท่ีเป็น
ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และกลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยเด็ก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตาม
ประเภทของผู้ป่วยแตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 

    -  ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญ 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
จําแนกตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ให้ระดับความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 



 146

    -  ด้านราคา เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญท่ีมี 
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับ
ความสําคัญด้านราคามากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
    -  ด้านช่องทางการจําหน่าย เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับ
บริการจําแนกตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่ายมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยระบบประสาท 
และกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
    -  ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
ความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้า 
รับบริการจําแนกตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้ป่วยระบบประสาท 
และกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
    -  ด้านกระบวนการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับความสําคัญ 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ 
จําแนกตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
     ส่วนด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้รับบริการ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 

  1) ด้านเพศ ภาพรวม พบว่า ท้ังเพศชายกับเพศหญิง ท่ีเข้ารับบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการ
บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เพศชาย
กับเพศหญิง ให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ทุกด้าน  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2) ด้านอายุ ภาพรวม พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีอายุต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา 
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รายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามอายุ แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการ
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป ส่วนกลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามช่วงอายุ 
แตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 

   -  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
อายุ แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการมากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 

   -  ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
อายุ แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความ
เชื่อถือและไว้วางใจมากกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มผู้ที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป 
ส่วนกลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 

   -  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
อายุ แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 

   -  ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการจํา แนกตามอายุ 
แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านรู้จักและ
เข้าใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป 

    ส่วนด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

  3) ด้านระดับการศึกษา ภาพรวม พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ระดับ
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คุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการแตกต่างกัน  
2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ส่วนด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่างรายคู่ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพการบริการ
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้ 
   -  ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ ผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ระดับคุณภาพ
การบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่าผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
    4) ด้านสถานภาพการสมรส ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ให้ระดับคุณภาพ
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกันทุกด้าน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
      ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสดให้ระดับคุณภาพการบริการ
มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามสถานภาพการสมรส แตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 
    -  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า เม่ือทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้า
รับบริการจําแนกตามสถานภาพการสมรส ทุกด้าน มีความแตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด 
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ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  5) ด้านรายได้ต่อเดือน ภาพรวม พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ระดับ
คุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า และไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านความเชื่อม่ันต่อ
ลูกค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท  
ให้ระดับคุณภาพการบริการมากกว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 

   -  ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท  
ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท   
    -  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท 
ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
15,001 - 20,000 บาท 

   - ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ให้ระดับ
คุณภาพการบริการด้านรู้ จักและเข้า ใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ ที่มี รายได้ต่อ เดือนระหว่าง  
15,001 - 20,000 บาท 
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  6) ด้านประเภทของผู้ป่วย ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีประเภทของผู้ป่วยต่างกัน ให้ระดับคุณภาพ
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท่ีเข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกันทุกด้าน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

   ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ภาพรวม 
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนก
ตามประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพ
การบริการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด จําแนกตามประเภทของผู้ป่วยแตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนี้ 

    -  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
ประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพ
การบริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ 
สวนกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท 
    -  ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการจําแนกตาม
ประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพ
การบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ สวนกลุ่มผู้ป่วย 
ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่า
กลุ่มผู้สูงอายุ 
    -  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
ประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพ
การบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กลุ่มผู้ป่วย
ระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ 
    -  ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
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ประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และกลุ่มผู้ป่วย
ระบบประสาท ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 
    -  ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระดับ
คุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของผู้ ท่ีเข้ารับบริการ จําแนกตาม
ประเภทของผู้ป่วย แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับคุณภาพ
การบริการด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้ามากกว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กลุ่มผู้ป่วย
ระบบประสาท และกลุ่มผู้สูงอายุ 
   
5.2  อภิปรายผล  

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประเด็นท่ีน่าสนใจมา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวม ผู้ ท่ีเข้ารับบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด อยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูง
ท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และอยู่ในระดับสูง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านการ
สร้างและนําเสนอทางกายภาพ ตามลําดับ สอดคล้องกับ ปิยะธิดา คล่องยุทธ์ (2552) การศึกษาเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ชัชชฎา ถิระชัยกุล 
(2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการรักษาสายตาด้วยวิธี 
เลสิกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความสํ าคัญในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  ด้านบุคลากร สอดคล้องกับ  
ปิยมาศ จารัสธนสาร (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการสุขภาพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการตามปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ มนสิชา สุขชม 
(2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริ โภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการให้ความสําคัญ
มากท่ีสุด คือ ด้านบุคคลและพนักงาน สอดคล้องกับ แอนนา เพอร์สัน (Anna Persson, 2004)  
ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดการบริการสําหรับการให้บริการของธนาคารนอร์เดีย 
ในเอสโตเนีย ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้มีผู้มาใช้บริการมากข้ึน 
รวมถึงด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทํางานของธนาคารมีส่วนทําให้ผู้ใช้บริการธนาคารเกิด 
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารมากข้ึน สอดคล้องกับ ทามริน (THAMRIN, 2012) ศึกษาเรื่อง
การรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ในการจัดส่งสินค้าทางเรือในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
ต่อคุณภาพการบริการ ซ่ึงคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในการขนส่งสินค้า
ทางเรือเนื่องจากผู้รับบริการคาดหวังจากการขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพจนถึงผู้รับ 
สอดคล้องกับ ฟารินูซ คีตาบิ (Farinoosh Ketabi, 2012) ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการ 
ในการดึงดูดลูกค้าใช้บริการ กรณีศึกษา: ธนาคารพาณิชย์ในเมืองหลวงของอิหร่าน พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงส่วนประสมการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์ ท่ีสําคัญ ไม่สอดคล้องกับ 
กนกวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจของผู้มารับ
บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับมากทุกด้าน ไม่สอดคลองกับ นิตยา ชื่นศิลป์ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอันดับ 1 คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 5.2.2 ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวม ผู้ท่ีเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ให้ระดับคุณภาพบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด อยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ วรรณ์เพ็ญ พละศักด์ิ (2552) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
ภาพรวม อยู่ในระดับตรงตามท่ีคาดหวัง พิจารณารายด้านเรียงตามลําดับมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
และด้านการตอบสนองความต้องการ สอดคล้องกับ พัชรี อ่ิมอา (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพของ
โรงพยาบาลหัวเฉียว มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล 
หัวเฉียว อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน สอดคล้องกับ วรมงคล ลิ้มศิริตระกูล (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการด้านสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน ผลการวิจัย 
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พบว่า คุณภาพการบริการด้านสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลําพูน 
มีคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพในระดับดี สอดคล้องกับ นิเทคกิ (Nitecki, 2005) ศึกษาการ
ประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเยล (Yaie University Library) ผลการศึกษา 
พบว่า คุณภาพการบริการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีผู้ใช้บริการห้องสมุดรับรู้ คือ ความเชื่อม่ัน
ไว้วางใจได้ ส่วนคุณภาพการบริการท่ีมีความสําคัญน้อยท่ีสุดท่ีผู้ใช้บริการรับรู้ คือ ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ สอดคล้องกับ แอนดี้ นีลี (Andy Neely, 2003) ศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพบริการ
โทรคมนาคม ผลการศึกษา พบว่า การให้บริการท่ีมีคุณภาพมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจการ
ให้บริการ การให้บริการท่ีมีคุณภาพมีความสําคัญอย่างยิ่ง ไม่สอดคล้องกับ นพพร สะใบบาง (2553) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้  
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน จาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ 
ด้านความไว้วางใจด้านการให้ความม่ันใจและด้านการดูแลเอาใจใส่  
 5.2.3 เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ 
หน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ดังนี้ 

  ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด จําแนกตามเพศ ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ  
วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ภาพรวม ด้านเพศ มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ธีระยุทธ นิยมกูล (2553) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในท่ัวไปโรงพยาบาลลานนา  
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน  

  ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด จําแนกตามอายุ ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับ ธีระยุทธ นิยมกูล (2553) ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในท่ัวไปโรงพยาบาล
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านอาชีพ มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการไม่มีความแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ วิชญ์สินี ศิวะบวร 
(2555) ได้ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยภาพรวม ด้านอายุ มีความพึงพอใจในการใช้
บริการไม่แตกต่างกัน  

  ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด จําแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ธีระยุทธ นิยมกูล (2553) ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในท่ัวไปโรงพยาบาล 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555) 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยภาพรวม ด้านระดับการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ไม่แตกต่างกัน 

  ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด จําแนกตามสถานภาพการสมรส ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับความสําคัญ 
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555)  
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยภาพรวม ด้านสถานภาพการสมรส มีความพึงพอใจในการ 
ใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

  ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ธีระยุทธ นิยมกูล (2553) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในท่ัวไปโรงพยาบาล 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ภัควัฒน์ คงคะคิด (2553) 
ศึกษาเรื่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์
แห่งหนึ่งในเขตตําบลหนองปรือ ผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกัน  

  ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด จําแนกตามประเภทของผู้ป่วย ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับความสําคัญ 
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555) 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า  
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงาม พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน 
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 5.2.4  เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามเพศ 
ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด  
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ธัญญธร สมพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ด้านเพศ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการด้านการติดต่อสื่อสาร แต่ปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ ได้แก่  
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในทุกด้าน ไม่สอดคล้องกับ  
วรรณ์เพ็ญ พละศักด์ิ (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขิน 
อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน  

  ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตามอายุ 
ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ คิม (Kim, 2005) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการกลับมา 
ใช้บริการซํ้าของสนามกอล์ฟส่วนบุคคลในประเทศเกาหลี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ  และระดับการศึกษา มีผลต่อการคุณภาพการบริการ ท่ีแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ  
วรรณ์เพ็ญ พละศักด์ิ (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขิน อําเภอ
น้ําเกลี้ยง จังหวัศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
คุณภาพการให้บริการท้ังในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตาม
ระดับการศึกษา ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์ (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการระดับการศึกษา 
มีความคิดเห็นในด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความเชื่อม่ัน ด้านความรวดเร็วและ 
การตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกัน 
   ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตาม
สถานภาพการสมรส ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ 
พัชรี อ่ิมอา (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ในทัศนะของผู้ใช้บริการ
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จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
   ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 
พัชรี อ่ิมอา (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ในทัศนะของผู้ใช้บริการ
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
   ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด จําแนกตาม
ประเภทของผู้ป่วย ภาพรวม ผู้เข้ารับบริการให้ระดับคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ 
ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจ ด้านความเชื่อม่ัน ด้านความรวดเร็วและการตอบสนอง ด้านการดูแลเอาใจ
แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่มีความต่างกัน  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ผู้เข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เข้ารับบริการ
ของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ให้ระดับความสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้ ด้านบุคลากร  
ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีข้อเสนอแนะตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

   - ด้านบุคลากร ผู้บริหารควรพิจารณาเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ือให้คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือกับผู้ท่ีเข้ามารับบริการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
รวมถึงความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานในการติดต่อสื่อสารกับผู้ท่ีเข้ามารับบริการ ต้องมีความเต็ม
ใจให้บริการตลอดเวลา การแต่งกายของพนักงานควรมีแบบฟอร์มท่ีดูดี จึงจะสามารถสร้างความ
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ไว้วางใจให้กับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการได้ ตลอดจนการแนะนําข้ันตอนการใช้บริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน
น่าเชื่อถือต่อไป     

   - ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ ผู้บริหารควรต้องรักษาภาพลักษณ์
การบริการ ความเป็นผู้ให้บริการท่ีดีให้กับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่สูงสุด รวมถึงการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี แบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ทําให้สถานท่ีให้บริการมี
ชื่อเสียงในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด สถานท่ีให้บริการต้องมีความน่าเชื่อถือและมี
สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ รวมถึงการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับผู้ท่ี
เข้ามาใช้ตลอดเวลา 

   - ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การรักษาให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษาหรือสิ่งของเครื่องใช้ท่ีเก่ียวกับ
การบริการกายภาพ บําบัดของหน่วยกายภาพบําบัดฯ ต้องมีความสวยงามและสะดุดตา รวมถึงการ
ให้บริการในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดต้องมีความปลอดภัยสูงสุด  

   - ด้านกระบวนการ ผู้บริหารควรตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ท่ีเข้ามารับ
บริการเป็นอันดับแรก ควรจัดให้มีข้ันตอนของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นท่ีชัดเจน และฝึกรอบรม
พนักงานให้รู้ถึงข้ันตอนการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างสมํ่าเสมอ เม่ือมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการควรส่ง
ตัวผู้ป่วยให้กับแพทย์ผู้เชียวชาญโดยเร็ว รวมถึงข้ันตอนการชําระเงินควรมีข้ันตอนท่ีกระชับและ
รวดเร็ว 

   - ด้านราคา ผู้บริหารควรจัดให้มีป้ายแสดงราคาธรรมเนียมการใช้บริการท่ี
ชัดเจน และราคาค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการควรมีความเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับสถานท่ีให้บริการในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดแห่งอ่ืน หรือจัดให้มี
ราคาท่ีต่ํากว่าแห่งอ่ืน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการเข้ามาใช้ซ้ํา 

   - ด้านช่องทางการจําหน่าย ผู้บริหารควรพิจารณาในเรื่องของสะอาดและมี
บรรยากาศท่ีดี มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ี ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อเพ่ือใช้บริการได้หลายช่องทาง และจัดให้มีท่ีจอดรถให้เพียงพอกับผู้เข้ามาใช้บริการ    

    - ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริหารควรพิจารณาให้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง มีจัดโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงเวลา จัดให้มีการลดราคาพิเศษสําหรับ
ช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงจัดพนักงานคอยแนะนําให้ข้อมูลในการใช้บริการ 

  2) ผู้เข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด ให้ระดับคุณภาพการบริการเรียงตามลําดับดังนี้ ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ด้านการ
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ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ และด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ 

   - ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า ผู้บริหารควรจัดให้มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถ มีจริยธรรมในการให้บริการ สามารถให้คําแนะนําให้ผู้ท่ีเข้ามารับบริการได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน การให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดฯ ต้องมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึงการ
คํานวณค่าใช้บริการมีความถูกต้อง  

   - ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้บริหารควรกระตุ้นให้พนักงานมีความพร้อม 
ในการให้บริการอยู่เสมอ จัดให้มีพนักงานต้อนรับเพ่ืออํานวยความสะดวกและให้การแนะนําการ
ให้บริการเบื้องต้นกับผู้เข้ามารับบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการได้ตรง
ประเด็นปัญหา จัดพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ  

   - ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผู้บริหารควรกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้น
สนใจเม่ือมีผู้เข้ามารับบริการ ต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการด้วยความยินดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใสต่อผู้เข้ามาใช้บริการ 

   - ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ผู้บริหารควรจัดให้มีพนักงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการเฉพาะด้าน เม่ือถึงเวลานัดหมายพนักงานต้องมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ี
ได้นัดหมายไว้ กําหนดเวลาการเปิด – ปิด การให้บริการท่ีแน่นอน 

   - ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผู้เข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด ให้ระดับคุณภาพการให้บริการในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย ผู้วิจัยได้พิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า มีสถานท่ีรับรองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ถึงแม้ผู้เข้ารับบริการจะ 
ให้ระดับความสําคัญเป็นอันดับสุดท้าย แต่ผู้บริหารก็ควรจัดให้มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาควรมีคุณภาพทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดสถานท่ีรับรอง
เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ามารับบริการพักผ่อนอย่างเพียงพอและประทับใจเม่ือเข้ามายังหน่วยกายภาพบําบัดและ
ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  3) ผู้รับบริการหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน
และประเภทผู้ป่วย มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด เนื่องจากผู้รับบริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัด ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือนมากกว่า 
20,001 บาท และเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการและระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัดมากท่ีสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดโปรโมชั่นในการรักษาใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการให้กับผู้ท่ีเข้ามา 
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รับบริการ เช่น จัด Package ในการรักษาให้เลือกได้หลากหลายเหมาะกับผู้ท่ีจะเข้ามารับบริการ  
โดยคํานึงถึงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และประเภทผู้ป่วย ดังกล่าวข้างต้น 
และท่ีสําคัญต้องคํานึงถึงคุณภาพการบริการท่ีผู้เข้ามาใช้บริการได้รับด้วย เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับ 
ผู้ท่ีเข้ามารับบริการ ท่ีให้ความสําคัญต่อการเข้ารับบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างผู้รับบริการในหน่วย

กายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับผู้รับบริการในหน่วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัดอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาว่าผู้รับบริการแต่ละหน่วยมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือนําผลท่ีได้มาวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดบริการต่อไป 

  2) ควรศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้ท่ีเข้ามารับบริการ ท่ีสามารถกระตุ้นการใช้บริการ 
ให้มากยิ่งข้ึน อันเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดบริการ และนํามาซ่ึงรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับธุรกิจ 

  3) ควรศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานท่ีมีผลกระทบกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 



    

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 ในพระบรมราชูปถัมภ์    
2. อาจารย์ ดร.ศักด์ิชาย นาคนก อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด            

และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพ
การบริการของหน่วยกายภาพบําบัดและธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซ่ึงผู้รับบริการตอบแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ หมายเหตุ ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม              

 ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
2. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลท่านแต่ประการใด ผู้วิจัย 

จะนําเสนอในลักษณะภาพรวม ไม่เจาะจงบุคคลหรือกลุ่มภายนอกและจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สําหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ท่านจึงไม่จําเป็นต้องเขียนชื่อหรือข้อมูลใดลงในแบบสอบถาม 

จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดและพิจารณาว่าท่าน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับข้อความนั้นๆ อย่างไร คําตอบทุกข้อของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ตอบให้ครบทุกข้อ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

      
 

นางจริญญา ภาษิต 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบสอบถาม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจ: โปรดเติมข้อความในช่องว่างและกาเครื่องหมาย �ลงใน (  ) หน้าข้อความท่ีตรงกับ  
  ความหมายเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย                        (   ) 2. หญิง 
2. อายุ 
 (   ) 1. 20 - 30 ปี               (   ) 2. 31 - 40 ปี 
 (   ) 3. 41 - 50 ปี              (   ) 4. 51 ปี ข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
     (   ) 1. มัธยมศึกษาตอนต้น    (   ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      
     (   ) 3. อนุปริญญา/ปวส.      (   ) 4. ปริญญาตรี   
 (   ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี                                                     
4. สถานภาพสมรส  
       (   ) 1. โสด                      (   ) 2. สมรส           
 (   ) 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่                                                                 
5. รายได้ต่อเดือน 
  (   ) 1. ต้ังแต่ 5,000 - 10,000 บาท     (   ) 2. 10,001 - 15,000 บาท  
      (   ) 3. 15,001 - 20,000 บาท           (   ) 4. มากกว่า 20,001 บาท    
6. ประเภทของผู้ป่วย 
        (   ) 1. ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  (   ) 2. ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา                    
 (   ) 3. ผู้ป่วยระบบประสาท                 (   ) 4. ผู้ป่วยเด็ก                
 (   ) 5. ผู้สูงอายุ                                                        
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
คําช้ีแจง:  โปรดเลือกเครื่องหมาย  � ลงในช่อง      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของคะแนนไว้ 5 ท่าน  
  โดยแบ่งระดับ (กรุณาตอบทุกข้อ ข้อละ 1 เครื่องหมาย) ดังนี้ 
 5 หมายถึง ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการสูงท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการสูง 
 3  หมายถึง  ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการปานกลาง 
 2  หมายถึง  ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการตํ่า 
 1  หมายถึง ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการตํ่าท่ีสุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความสําคัญของปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 
5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีความทันสมัย      
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษามีความปลอดภัย      
3. ในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของ 
หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีความปลอดภัย 

     

4. สิ่งของท่ีเครื่องใช้เก่ียวกับการบริการกายภาพบําบัดของ 
หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีความสะอาด 

     

ด้านราคา 
5. ท่านคิดว่าราคาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการท่ีเหมาะสม      
6. ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด
เหมาะสมกับมาตรฐาน 

     

7. มีป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการชัดเจน      
8. ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
ทําให้ท่านมาใช้บริการเนื่องจากมีราคาตํ่ากว่าหน่วยกายภาพ 
บําบัดฯ แห่งอ่ืน 

     

ด้านช่องทางการจําหน่าย 
9. สถานท่ีตั้งศูนย์กายกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
มีทําเลท่ีเหมาะสม 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความสําคัญของปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 
5 4 3 2 1 

10. สถานท่ีใช้บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดสะอาด 
มีบรรยากาศท่ีดี 

     

11. สถานท่ีให้บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก      
12. สถานท่ีให้บริการมีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและเหมาะสม      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
13. มีการแจ้งโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ      
14. ท่านทราบข้อมูลๆต่างจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

     

15. ท่านได้สิทธิพิเศษในการจัดลดราคาค่าบริการตาม 
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

     

16. หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้มีการจัดพนักงานคอยให้บริการ
แนะนําข้อมูลในการใช้บริการ 

     

ด้านบุคลากร 
17. การแต่งกายของพนักงานศูนย์กายภาพบําบัดฯมีความสุภาพ
เรียบร้อย 

     

18. พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการ      
19. พนักงานมีความรู้ในการให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดฯ
มาเป็นอย่างดี 

     

20. พนักงานสามารถสื่อสารกับท่านในการให้บริการได้ชัดเจน      
ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 
21. สถานท่ีให้บริการมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม      
22. สถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียงในการรักษาทางกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด 

     

23. สถานท่ีให้บริการมีการแบ่งพ้ืนท่ีอย่างชัดเจนและมีระเบียบ      
24. มีสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ      
ด้านกระบวนการ 
25. พนักงานให้บริการในการรักษากายภาพบําบัดและธารา
บําบัดตามลําดับข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความสําคัญของปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 
5 4 3 2 1 

26. การรักษาผู้ป่วยพนักงานมีการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย 
ด้วยความรวดเร็ว 

     

27. การส่งตัวผู้ป่วยให้กับแพทย์ด้วยความรวดเร็ว      
28. การชําระค่าบริการมีความสะดวกรวดเร็ว      

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
คําช้ีแจง:  โปรดเลือกเครื่องหมาย �ลงในช่อง      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของคะแนนไว้ 5 ท่าน โดย
แบ่งระดับ (กรุณาตอบทุกข้อ ข้อละ 1 เครื่องหมาย) ดังนี้ 
 5 หมายถึง ให้ระดับความสําคัญของคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ให้ระดับความสําคัญของคุณภาพการบริการสูง 
 3  หมายถึง  ให้ระดับความสําคัญของคุณภาพการบริการปานกลาง 
 2  หมายถึง  ให้ระดับความสําคัญของคุณภาพการบริการตํ่า 
 1  หมายถึง ให้ระดับความสําคัญของคุณภาพการบริการตํ่าท่ีสุด 
 

คุณภาพการบริการ 
ระดับคุณภาพการบริการ 

5 4 3 2 1 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
1. หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การรักษาให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

     

2. หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีสวยงาม      
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีคุณภาพทันสมัยและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

     

4. มีสถานท่ีรับรองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการพักผ่อนอย่างเพียงพอ      
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
5. หน่วยกายภาพบําบัดฯให้การรักษาอย่างถูกต้องแก่ท่านต้ังแต่
แรกเริ่มในการใช้บริการ 

     

6. เม่ือประสบปัญหาหน่วยกายภาพบําบัดฯแสดงความจริงใจ 
ท่ีจะช่วยแก้ปัญหา 
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คุณภาพการบริการ 
ระดับคุณภาพการบริการ 

5 4 3 2 1 
7. หน่วยกายภาพบําบัดฯ แจ้งผู้ป่วยรับทราบเม่ือถึงเวลานัดหมาย      
8. การเปิด – ปิด ให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้แจ้งไว้      
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
9. พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตรงประเด็น      
10. พนักงานของศูนย์กายภาพบําบัดฯมีเพียงพอต่อการให้บริการ      
11. พนักงานมีความสนใจเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ      
12. เม่ือมีปัญหาในการใช้บริการสามารถสอบถามติดต่อพนักงาน
ได้ตลอดเวลา 

     

ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
13. พนักงานให้บริการอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ      
14. การให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯมีมาตรฐาน  
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 

     

15. พนักงานมีความรู้เก่ียวกับงานด้านการรักษาทางกายภาพ
และธาราบําบัด 

     

16. พนักงานปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพอ่อนโยน      
ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
17. พนักงานมีความสนใจเม่ือท่านเข้ามาใช้บริการ      
18. ช่วงเวลาปิด/เปิดในการให้บริการของศูนย์กายภาพบําบัดฯ 
มีความเหมาะสม 

     

19. ศูนย์กายภาพบําบัดฯคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นเรื่อง
สําคัญ 

     

20. พนักงานรับฟังปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการให้บริการ 
เม่ือท่านมาใช้บริการ 

     

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการประเมินค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

เรื่อง  ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบําบัด 
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

 

ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษามีความทันสมัย 1 1 1 1.00 
2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษามีความปลอดภัย 1 1 1 1.00 
3 ในการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัดของ 

หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีความปลอดภัย 
1 1 1 1.00 

4 สิ่งของเครื่องใช้เก่ียวกับการบริการกายภาพบําบัด 
ของหน่วยกายภาพบําบัดฯ มีความสะอาด 

1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านราคา 
5 ท่านคิดว่าราคาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเหมาะสม 1 1 1 1.00 
6 ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด

เหมาะสมกับมาตรฐาน 
1 1 1 1.00 

7 มีป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการชัดเจน 1 1 1 1.00 
8 ราคาท่ีให้บริการรักษาทางกายภาพบําบัดและธาราบําบัด

ทําให้ท่านกลับมาใช้บริการเนื่องจากมีราคาตํ่ากว่า 
หน่วยกายภาพบําบัดฯ แห่งอ่ืน 

1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านช่องทางการจําหน่าย 
9 สถานท่ีตั้งหน่วยกายกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 

มีทําเลท่ีเหมาะสม 
1 1 1 1.00 

10 สถานท่ีให้บริการกายภาพบําบัดและธาราบําบัดสะอาด 
มีบรรยากาศท่ีดี 

1 1 1 1.00 
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ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

11 สถานท่ีให้บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก 1 1 1 1.00 
12 สถานท่ีให้บริการมีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและ 

เหมาะสม 
1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
13 มีการแจ้งโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ 1 1 0 0.67 
14 ท่านทราบข้อมูลต่างๆ จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่อง 
1 0 1 0.67 

15 ท่านได้สิทธิพิเศษในการจัดลดราคาค่าบริการตาม 
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

1 1 0 0.67 

16 หน่วยกายภาพบําบัดฯ ได้มีการจัดพนักงานคอยให้บริการ
แนะนําข้อมูลในการใช้บริการ 

1 0 1 0.67 

รวม 0.67 
ด้านบุคลากร 
17 การแต่งกายของพนักงานหน่วยกายภาพบําบัดฯ  

มีความสุภาพเรียบร้อย 
1 1 1 1.00 

18 พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการ 1 1 1 1.00 
19 พนักงานมีความรู้ในการให้บริการของหน่วยกายภาพ 

บําบัดฯ มาเป็นอย่างดี 
1 1 1 1.00 

20 พนักงานสามารถสื่อสารกับท่านในการให้บริการได้ชัดเจน 1 1 1 1.00 
รวม 1.00 

ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 
21 สถานท่ีให้บริการมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 1 1 1 1.00 
22 สถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียงในการรักษาทางกายภาพบําบัด

และธาราบําบัด 
1 1 1 1.00 

23 สถานท่ีให้บริการมีการแบ่งพ้ืนท่ีอย่างชัดเจนและ 
มีระเบียบ 

1 1 1 1.00 

24 มีสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ 1 1 1 1.00 
รวม 1.00 
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ข้อ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านกระบวนการ 
25 พนักงานให้บริการในการรักษากายภาพบําบัดและ 

ธาราบําบัดตามลําดับข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1 1 1 1.00 

26 การรักษาผู้ป่วย พนักงานมีการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย
ด้วยความรวดเร็ว 

1 1 1 1.00 

27 การส่งตัวผู้ป่วยให้กับแพทย์ด้วยความรวดเร็ว 1 1 0 0.67 
28 การชําระค่าบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 1 1 1 1.00 

รวม 0.92 
 

แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
 

ข้อ คุณภาพการบริการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

1 หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การรักษาให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 

2 หน่วยกายภาพบําบัดฯ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีสวยงาม 1 0 1  0.67 

3 เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการรักษามีคุณภาพทันสมัย 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1 1 0  0.67 

4 มีสถานท่ีรับรองเพ่ือให้ผู้ใช้บริการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 1 1 1  1 
รวม  0.84 

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

5 หน่วยกายภาพบําบัดฯ ให้การรักษาอย่างถูกต้องแก่ท่าน
ต้ังแต่แรกเริ่มในการใช้บริการ 

1 1 1  1.00 

6 เม่ือประสบปัญหา หน่วยกายภาพบําบัดฯ แสดงความ
จริงใจท่ีจะช่วยแก้ปัญหา 

1 1 1  1.00 

7 หน่วยกายภาพบําบัดฯ แจ้งผู้ป่วยเม่ือถึงเวลานัดหมาย 1 1 0  0.67 

8 การเปิด-ปิดให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้แจ้งไว้ 1 1 1  1.00 
รวม  0.92 
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ข้อ คุณภาพการบริการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

9 พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้ 
ตรงประเด็น 

1 1 1 1.00 

10 พนักงานของหน่วยกายภาพบําบัดฯ มีเพียงพอ 
ต่อการให้บริการ 

1 1 1 1.00 

11 พนักงานมีความสนใจเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ 1 1 1 1.00 
12 เม่ือมีปัญหาในการใช้บริการ สามารถสอบถามติดต่อ

พนักงานได้ตลอดเวลา 

1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
 ด้านความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 
13 พนักงานให้บริการอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 1 1 0 0.67 
14 การให้บริการของหน่วยกายภาพบําบัดฯ มีมาตรฐาน 

ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1.00 

15 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับงานด้านการรักษาทางกายภาพ
และธาราบําบัด 

1 1 1 1.00 

16 พนักงานปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพอ่อนโยน 1 1 1 1.00 
รวม 0.92 

  ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
17 พนักงานมีความสนใจเม่ือท่านเข้ามาใช้บริการ 1 1 1 1.00 
18 ช่วงเวลาปิด/เปิดในการให้บริการของหน่วย

กายภาพบําบัดฯ มีความเหมาะสม 

1 1 1 1.00 

19 หน่วยกายภาพบําบัดฯ คํานึงถึงประโยชน์ของท่าน 
เป็นเรื่องสําคัญ 

1 1 1 1.00 

20 พนักงานรับฟังปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการให้บริการเม่ือท่าน
มาใช้บริการ 

1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
ค่า IOC 0.94 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่า Reliability 
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ค่าความเช่ือม่ันโดยรวม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.97 48 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.95 28 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.91 4 

 

ด้านราคา 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.78 4 
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ด้านช่องทางการจําหน่าย 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.91 4 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.91 4 
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ด้านบุคลากร 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.86 4 

 

ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.93 4 
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ด้านกระบวนการ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.86 4 

 

คุณภาพการบริการโดยรวม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.96 20 
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ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.80 4 

 

ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจได้ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.85 4 
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ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.84 4 

 

ด้านความเช่ือม่ันต่อลูกค้า 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.93 4 
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ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.92 4 

 



 

 

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการ 
  ของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ชื่อนักศึกษา  จริญญา  ภาษิต 
รหัสประจ าตัว     54B53180304 
ปริญญา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย 
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ดวงตา  สราญรมย์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการของหน่วยกายภาพ บ าบัดและธาราบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) เปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามปัจจัย 
ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ และ 4) เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบ าบัด
และธาราบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 480 ราย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง 219 ราย เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติที่มีอิสระต่อกัน 
แบบสองกลุ่มอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติเอฟ เมื่อพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง (  = 3.91, S.D. = 0.40) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร (   = 4.54, S.D. = 0.50) มีระดับความส าคัญ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (  = 4.24, 
S.D. = 0.57) ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.23, S.D. = 0.49) ด้านกระบวนการ (  = 4.11, S.D. = 0.50)  
ด้านราคา (  = 3.89, S.D. = 0.51) มีระดับความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับสูง 
และด้านช่องทางการจ าหน่าย (   = 3.32, S.D. = 0.69) ด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 3.02, 
S.D. = 0.66) มีระดับความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

2. ระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด ในภาพรวม  
อยู่ในระดับสูง (  = 4.16, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  
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(  = 4.40, S.D. = 0.49) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (  = 4.22, S.D. = 0.52) ด้านรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า (  = 4.19, S.D. = 0.50) ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ (  = 4.14, S.D. = 0.54) และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (  = 3.82, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับสูง ตามล าดับ 

3.  ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของหน่วย
กายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามปัจจัย 
ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ พบว่า เพศ ต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
กายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด ส่วนผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้
ต่อเดือน และประเภทของผู้ป่วย  ต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
กายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ พบว่า เพศ ต่างกัน 
ไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด ส่วนผู้รับบริการที่มีอายุ  
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และประเภทของผู้ป่วย ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพ
การบริการของหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the level of significance of 

marketing mix of the physical therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied 
health sciences, Thammasat University; 2) to study the level of service quality of the 
physical therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat 
University 3) to compared the level of significance of marketing mix of the physical 
therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat University 
personal factors of patients. 4) to compared the level service quality of the physical 
therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat 
University personal factors of patients. The population in this research were those 
who used the services of the physical therapy and hydrotherapy were 480 people. 
The sample of this research, which is calculated by Taro Yamane formula, were 219 
people. The sampling technique is systematic random sampling. The Research 
instruments is questionnaire with a reliability of 0.97. Statistical analysis  include 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test Independent, one-way ANOVA  
(F-test). Using the comparison of the method of Scheffe's when the difference. 

The findings of this research were: 
1. Overall, significance of marketing mix of the physical therapy and 

hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat University was at 
high level (   = 3.91, S.D. = 0.40) , When it was considered in each aspects, the 
findings showed that people was the highest level (  = 4.54, S.D. = 0.50). Additional 
findings also showed that the physical evidence presentation (  = 4.24, S.D. = 0.57), 
product (  = 4.23, S.D. = 0.49), process (  = 4.11, S.D. = 0.50), price (  = 3.89, S.D. = 
0.51) were at a high level. place (   = 3.32, S.D. = 0.69) and sales promotion (   = 
3.02, S.D. = 0.66) were at a moderate level. 
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2. Overall, service quality of the physical therapy and hydrotherapy unit at 
faculty of allied health sciences, Thammasat University was at high level ( = 4.16, 
S.D. = 0.44) , When it was considered in each aspects, the findings showed that  
assurance (= 4.40, S.D. = 0.49) responsiveness (= 4.22, S.D. = 0.52) empathy (= 
4.19, S.D. = 0.50) reliability (= 4.14, S.D. = 0.54) and tangibility (= 3.82, S.D. = 0.57) 
at a high level, respectively. 

3. The comparison of the level of significance of marketing mixed of the 
physical therapy and hydrotherapy unit at faculty of allied health sciences, Thammasat 
University personal factors of patients shown that personal factors such as gender 
different do not have influence on marketing mix of the physical therapy and 
hydrotherapy but  age, educational level, marital status,  monthly income and type  
of patients have influence on marketing mix of the physical therapy and hydrotherapy 
at significant level at 0.05. 

4. The comparison of the of the physical therapy and hydrotherapy unit at 
faculty of allied health sciences, Thammasat University, personal factors of patients. 
showed that personal factors such as gender different do not have influence on service 
quality of the physical therapy and hydrotherapy but in term of age, educational 
level, marital status, monthly income and type of patients have influence on service 
quality of the physical therapy and hydrotherapy at significant level at 0.05. 
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