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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิก
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือบุคคลท่ีมาเขา้ใชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย
อภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1)สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ไดแ้ก่ ค่าร้อย(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 2)สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ t-test , One way ANOVA  

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 9,000 บาท ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวม ขอผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต์ วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี ทั้ง 7 ดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความพึงพอใจในระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการโดยรวม ไม่
แตกต่างกนั (มีค่า Sig เท่ากบั 0.297 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05) อายุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั (มีค่า Sig เท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) สถานภาพ
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่าง
กนั (มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 และ 0.045 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั (มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 
และนอ้ยกวา่ 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) อาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการดา้น
ดา้นบุคลากร  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั  (มีค่า Sig เท่ากบั 0.015 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) และ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
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และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั (มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.05)  

 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ, คลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยในปัจจุบนัไดก้า้วเขา้สู่สงคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) รัฐบาลไทยไดมี้นโยบายผลกัดนั

ภายใต้ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งท่ีจะให้
ความส าคญั กบัทิศทางของการพฒันาให้มุ่งสู่การเปล่ียนประเทศไทยจากท่ีตกอยู่ในรายไดป้านกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและให้ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาด้านสุขภาพและลด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐในด้านสุขภาพลงและเสริมสร้างเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาสุขภาพให้ กับประชาชน
ภายในประเทศ และสร้างความมัน่คงอยา่งยงัยนืใหก้บัระบบการประกนัดูแลสุขภาพ 

จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นจงัหวดัท่ีมีความโดดเด่นดา้นการแพทยแ์ผนไทย และเป็น 1 ใน 4 จงัหวดัท่ี
ไดรั้บจดัตั้งเป็นเมืองสมุนไพร โดยมีเป้าให้เป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพดว้ยสมุนไพรและแพทยแ์ผน
ไทยท่ีมีช่ือเสียงระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณค่าอย่างครบวงจรในทุกมิติ โดยมี
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี และวิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย
อภยัภูเบศร ซ่ึงมีความพร้อมในการเป็นผูน้ าดา้นการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรร่วมกบัภาคีการพฒันาอ่ืน 
ๆ ของจงัหวดัปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานส าคญัในการขบัเคล่ือนงานกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริม
และพฒันาการน าแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรมาใชใ้นระบบบริการสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ภายในปี 2565 ตั้ง
เป้าให้ประชาชนเขา้ถึงบริการการแพทยแ์ผนไทยร้อยละ 20 โดยเปิดบริการตรวจรักษาดว้ยการแพทยแ์ผน
ไทยคู่ขนานในโรงพยาบาลทุกระดบั รวมทั้งจะเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์สมุนไพรให้ได ้3.6 แสนลา้นบาท ช่วย
สร้างความมัน่คงดา้นสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภณัฑ์สมุนไพรให้เป็นสินคา้นวตักรรม เพิ่มโอกาสแข่งขนัใน
ตลาดโลก เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู ้ประกอบการภายในประเทศ (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลดักระทรวงสาธารณสุข : 2562)  

วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผลิตและพฒันา
บุคลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทยใหมี้มาตรฐานผา่นการรับรองจากสภาวิชาชีพแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงการจดัการ
เรียนการสอนเนน้พฒันาทกัษะและสมรรถนะของบณัฑิต ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 
และสถานบริการระดบัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการจดัเรียนการสอนแลว้ วิทยาลยัเปิดคลินิก
การแพทยป์ระยกุตท่ี์เป็นสถานท่ีเพื่อใหนิ้สิตแพทยแ์ผนไทยประยกุตไ์ดฝึ้กปฏิบติัการรักษาผูป่้วยดว้ยวิธีทาง
การแพทยแ์ผนไทย ภายใตค้วามดูแลของอาจารยแ์พทยแ์ผนไทย และเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้รับ



3 
 

การรักษาโรค ซ่ึงมีการใหบ้ริการ ซกัประวติั ตรวจวนิิจฉยั และวางแผนการรักษาใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละ
ราย การรักษา นวดไทย นวดน ้ ามนั ประคบ พอก สุมยา อบยา เผายา ยา่งยา กกัน ้ ามนั อยูไ่ฟหลงัคลอด การ
จ่ายยาสมุนไพร ตลอดจนการใหค้  าแนะน าเพื่อการดูแลตวัเองตามเหมาะสม วทิยาลยัถือไดว้า่เป็นซ่ึงถือไดว้า่
เป็นแหล่งส าคญัในดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการแพทยแ์ผนไทย และผลิตแพทยแ์ผนไทยท่ีมี
คุณภาพออกสู่ระบบบริการสาธารณสุข และมีคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้าน
การแพทย์แผนไทยท่ีเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (วิทยาลัย
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี : เก่ียวกบัวทิยาลยั) 

จากบทความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้คณะผูท้  าวิจยัสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองคุณภาพการบริการต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร 
จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
ให้เป็นตน้แบบคลินิกแพทยแ์ผนไทยท่ีครบวงจร เป็นแนวทางในพฒันาคุณภาพการบริการให้กบัคลินิก
การแพทยแ์ผนไทยอ่ืน ๆ เพื่อท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด และท าให้การแพทยแ์ผนไทยมี
ช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและระดบัสากล 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย
ประยกุต ์วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อความความพึงพอใจ ของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผน
ไทยประยกุต ์วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

สมมติฐานการวจัิย  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์วิทยาลยั

การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 
2. คุณภาพการบริการ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการของคลินิกการแพทยแ์ผนไทย วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย

อภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน 400 คน 
2. ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
3. สถานท่ีเก็บขอ้มูลคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดั

ปราจีนบุรี  
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4. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยั มีดงัน้ี 
ตัวแปรต้น : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตัวแปรตาม : คุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย

ประยุกต ์วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ดา้นผลิตภณัฑ์ 2)ดา้น
ราคา 3)ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 4)ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5)ดา้นบุคลากร 6)ดา้นกระบวนการให้บริการ 
7)ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

คลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี โดยการศึกษา
จากขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
ตามกลุ่มตวัอยา่งใหค้รบถว้น 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร  รายงานต่าง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดเ้ก็บรวบรวมไว ้เอกสารเผยแพร่ของบริษทัต่าง ๆ และทางอินเตอร์เน็ต 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบไปด้วยค าถาม
ประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด (Closed End) เป็น
แบบสอบถามท่ีสามารถเลือกตอบไดค้  าตอบเดียว ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิด ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลคุณภาพการบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัย
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี รวมทั้งหมด 25 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด เป็นแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจากผูใ้ช้บริการนอก
เน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

เพื่อวเิคราะห์หาค่าสถิติ ดงัน้ี  
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน (Inference Statistics) คือ การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบ t-

test ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีตอ้คุณภาพการบริการ เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) ใชใ้นการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

ผลการวจัิย 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาประถมศึกษา อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 9,000 บาท 

การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย X̅ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปไดว้า่  

ตารางแสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการรวม 
คุณภาพการใหบ้ริการ �̅� Std. Deviation ระดบั

ความส าคญั 
ล าดบั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.6508 0.34768 มากท่ีสุด 2 
2. ดา้นราคา 4.9325 0.24616 มากท่ีสุด 1 
3. ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 4.1950 0.28472 มาก 5 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.2638 0.39316 มากท่ีสุด 4 
5. ดา้นบุคลากร 4.3860 0.29533 มากท่ีสุด 3 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.1319 0.27921 มาก 7 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.1419 0.24848 มาก 6 

รวม 4.4063 0.10335 มากท่ีสุด  
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ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัด้านด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การให้บริการมีมาตรฐานในด้าน

การแพทยแ์ผนไทย รองลงมาคือ เคร่ืองมืออุปกรณ์เก่ียวกบัการแพทยส์ะอาดมีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน 
และรองลงมาคือความหลากหลายของการให้บริการตรงกบัอาการเจ็บป่วยท่ีตอ้งการ และความพึงพอใจ
โดยรวมแปลผลไดร้ะดบัมากท่ีสุด  (�̅� =  4.65) 

ด้านราคา 
ปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการรักษากับ

ผลการรักษา รองลงมาคืออตัราค่าใชจ่้ายในการรับบริการจากแพทย ์และค่ายา และความพึงพอใจโดยรวม
แปลผลไดร้ะดบัมากท่ีสุด (�̅� =  4.93) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เวลาท าการ (เปิด-ปิด) ของ

คลินิก รองลงมาคือ มีป้ายบอกจุดบริการท่ีเขา้ใจง่าย และรองลงมาคือท าเลท่ีตั้งคลินิก สามารถเดินทางมาใช้
บริการไดส้ะดวก และความพึงพอใจโดยรวมแปลผลไดร้ะดบัมาก (�̅� =  4.19) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการแจง้เตือนไปยงัคนไขเ้ม่ือ

ครบรอบการตรวจ มีการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัทุกคร้ัง หลงัการรักษา มีเอกสารในคลินิกเพื่อให้
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ และรองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการ และขอ้มูลข่าวสารคลินิก
ผา่นทางเวบ็ไซด ์และความพึงพอใจโดยรวมแปลผลไดร้ะดบัมากท่ีสุด (�̅� =  4.26) 

ด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เจา้หน้าท่ีและแพทยมี์ความสุภาพ เรียบร้อย 

รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีและแพทยมี์ความสนใจ เอาใจใส่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการอย่างเต็มท่ี 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีและแพทย์ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
รองลงมาคือ แพทยมี์ทกัษะ และมาตรฐานการให้บริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย และรองลงมาคือ แพทยมี์
ความเช่ียวชาญและช านาญในการท าหัตถการต่าง ๆ (นวด อบ ประคบ ฯลฯ) มีการประชาสัมพนัธ์การ
ให้บริการ และขอ้มูลข่าวสารคลินิกผา่นทางเวบ็ไซด์ และความพึงพอใจโดยรวมแปลผลไดร้ะดบัมากท่ีสุด 
(�̅� =  4.38) 

ด้านกระบวนการบริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ กระบวนการนดัหมายและการ

ติดตามผูใ้ช้บริการให้พบแพทยห์รือแจง้การเล่ือนนัด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรับการตรวจจาก
แพทย ์รองลงมาคือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเขา้รับการบริการแต่ละคร้ัง และรองลงมาคือแจง้รายละเอียดอยา่ง
ครบถว้นครบครันก่อนการเขา้รับบริการ และความพึงพอใจโดยรวมแปลผลไดร้ะดบัมาก (�̅� =  4.13) 
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ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของคลินิก เป็น

ระเบียบ แสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่มีกล่ิน รองลงมาคือ ห้องน ้ า ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ มีความสะอาด
เหมาะสม รองลงมาคือ การตกแต่งคลินิก มีบรรยากาศภายในคลินิก และรองลงมาคือ ความพร้อมของส่ิง
อ านวยความสะดวกในคลินิก เช่น สถานท่ีนัง่รอ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บริการน ้ าด่ืม เป็นตน้ และความพึง
พอใจโดยรวมแปลผลไดร้ะดบัมาก (�̅� =  4.14) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการโดยรวม ไม่แตกต่างกนั (มีค่า P = 0.297 

ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05) 
2. อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่าง

กนั (มีค่า P = 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) 
 จากนั้นท าการทดสอบแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพ

การบริการ แตกต่างกนั ท่ีมีต่ออายุแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (LSD) พบวา่ ประชากรท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี 20 - 30 ปี 31 – 
40 ปี และ60 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้อยกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ41 – 50 ปี แตกต่างกนั 

3. สถานภาพแตกต่างกนัมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ด้านบุคลากร และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั (มีค่า (P = 0.002) และ (P = 0.045) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) 

จากนั้นท าการทดสอบแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการ แตกต่างกนั ท่ีมีต่อสถานภาพแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (LSD) พบวา่ ประชากรท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส และหยา่ร้าง, หมา้ย, แยกกนั
อยู่ มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการด้านบุคลากร มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด 
แตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีสถานภาพโสด มีระดบัความพึง
พอใจคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้อยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพสมรส แตกต่าง
กนั 

4. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั (มีค่า (P = 0.002) และ (P < 0.001) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) 

จากนั้นท าการทดสอบแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผล
ต่อคุณภาพการบริการ แตกต่างกนั ท่ีมีต่อระดบัการศึกษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (LSD) พบวา่ ประชากรท่ีมี
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ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  

ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีระดบัความพึง
พอใจคุณภาพการบริการด้านบุคลากร มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
แตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการ
บริการ ด้านบุคลากร น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดบัระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา 
แตกต่างกนั  

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดบัระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา มีระดบัความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการ ดา้นบุคลากร มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดบัระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี
แตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีการศึกษาระดบัประถมศึกษา แตกต่างกนั 

5. อาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ แตกต่างกนั  (มีค่า (P = 0.015) และ (P = 0.015) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) 

จากนั้นท าการทดสอบแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการ แตกต่างกนั ท่ีมีต่ออาชีพแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (LSD) พบวา่ ประชากรท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนั มีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ด้านบุคลากร พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้น
บุคลากร มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีอาชีพแม่บา้น แตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีอาชีพ
แม่บา้น แตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีพนกังานบริษทัเอกชน แม่บา้น มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการ
บริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย แตกต่างกนั 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั (มีค่า (P = 0.002), (P < 0.001) และ (P < 0.001) ซ่ึงมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05) 

จากนั้นท าการทดสอบแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ท่ี
มีผลต่อคุณภาพการบริการ แตกต่างกนั ท่ีมีต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (LSD) พบว่า 
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ประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
9,000 บาท และ 9,001 - 15,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท แตกต่างกนั 
 ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 9,000 บาท 9,001 
- 15,000 บาท และ 15,001 - 20,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นบุคลากร แตกต่างกนั 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 9,000 
บาท และ 15,001 - 20,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ นอ้ยกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 - 15,000 บาท แตกต่างกนั 
 

อภิปรายผล 
 

จากการคน้ควา้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต ์วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี ผูว้ิจยัไดน้ าผลสรุปการวิเคราะห์มา
เช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี  

1. จากสมมติฐานงานวิจยัท่ีว่า ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิก
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 

 พบว่า ลักษณะของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 9,000 บาท ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารแพทย์
ปฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ซ่ึงพบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี
การศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือนทั่ีระดบั 25,001 – 50,000 บาท ผลจาก
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพมี ผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการของศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือก จอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ท่ีแตกต่างกนั 

2. จากสมมติฐานงานวิจยัท่ีว่า คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิก
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 
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 ผลการจากศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ วิทยาลยั
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี เม่ือพิจารณาการคุณภาพการบริการในภาพรวมของแต่ละ
ดา้น พบวา่ 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ซ่ึงพบว่า
ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง 
โรงพยาบาลต ารวจ ในดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภางค์ แก้
ประเสริฐ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของคลินิกรักษาโรคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแกว้กาญจน์ (2562) ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยัด้านการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอของ
ผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7Ps 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า (P < 0.001) น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหัว
เฉียว 

2.2 ดา้นราคา ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ซ่ึงพบวา่ผูใ้ชบ้ริการ
มีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาล
ต ารวจ ในดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแกว้กาญจน์ 
(2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด7Ps ดา้นราคา มีค่า (P = 0.018) นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ดา้นราคาส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 

2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีได้
ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาล
ต ารวจ ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทย์
ทางเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ในดา้นสถานท่ีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแกว้กาญจน์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยั
ด้านการให้บริการท่ี มี อิทธิพลต่อความพึงพอของผู ้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7Ps ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า (P = 0.898) 
มากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีได้
ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาล
ต ารวจ ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทย์
ทางเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ในดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแกว้กาญจน์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps และปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7Ps ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า (P < 0.001) ซ่ึง
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 

2.5 ดา้นบุคลากร ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบั
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ  
ในด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแก้วกาญจน์ 
(2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด7Ps ดา้นบุคลากร มีค่า (P < 0.001) ซ่ึงน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นบุคลากร ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผน
จีนหวัเฉียว 

2.6 ด้านกระบวนการบริการ  ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการบริการอยูใ่นระดบัระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีไดศึ้กษา
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ 
ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือก
จอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ในดา้นกระบวนการบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแกว้กาญจน์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยั
ด้านการให้บริการท่ี มี อิทธิพลต่อความพึงพอของผู ้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7Ps ดา้นกระบวนการบริการ มีค่า (P = 0.003) นอ้ย
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กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นกระบวนการบริการส่งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 

2.7 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยูใ่นระดบัระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จิตพิสุทธ์ิ สมทา (2560) ท่ีได้
ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทยท์างเลือกจอมทอง โรงพยาบาล
ต ารวจ ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารแพทยป์ฐมภูมิและการแพทย์
ทางเลือกจอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแกว้กาญจน์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps และปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7Ps ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่า (P = 0.017) 
นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทาง
ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัย
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี ตอ้งการให้ปรับปรุงในเร่ืองของคุณภาพบริการดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพนัธ์การให้บริการ และขอ้มูลข่าวสารคลินิกผา่นทางเวบ็ไซด์ การตกแต่ง
สถานท่ีและบรรยากาศให้สวยงาม มีท่ีนัง่รอท่ีสะดวกสบาย  หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บริการน ้ าด่ืม และมีท่ี
จอดรถท่ีเหมาะสม  
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