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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้ขนาด
ตวัอย่างจ านวน 400 ราย โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) ท าการสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience Selection) แบ่งจ าแนกตาม
ช่วงเวลาการเขา้รับบริการของลูกคา้ Walk-in ในแต่ละวนัท าการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
และ เทคนิคการวิเคราะห์ IPA (Importance-Performance Analysis) และสถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test  
และ ANOVA 

จากผลการศึกษา พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่   เป็นเพศ
หญิง  มีอายุระหว่าง 41-60 ปี  มีสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ มี
รายได ้ระหว่าง 10,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีช่องทางการรู้จกัศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก
ผ่านทางการบอกต่อจากคนรู้จกั  เป็นลูกคา้เก่าท่ีเคยมารับบริการแล้ว  ใช้สิทธิราชการในการช าระ
ค่าบริการ โดยผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ เขา้มาใชบ้ริการเพื่อการรักษาซ่ึงมาจากศูนยศ์รีพฒัน์ และส่วน
ใหญ่จะบอกต่อใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก  
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ผลการศึกษา ค่าเฉล่ียและล าดบัของระดับความส าคญัและพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญั อยู่
ท่ี 4.24  ซ่ึงอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ในขณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจ อยู่ท่ี 
4.13  ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  โดยพบวา่ผูม้าใชบ้ริการ ใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมการตลาดในล าดบัท่ีเท่าๆกนั คือ ดา้นบุคคล เป็นล าดบัแรก ส่วนดา้นราคาและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ใหเ้ป็นล าดบัทา้ยของการใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจ 

เม่ือวิเคราะห์ผลต่างของระดบัคะแนนเฉล่ีย พบว่า คะแนนระดบัความส าคญัสูงกว่าระดบั
ความพึงพอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix:7Ps) โดยพบวา่ ส่วนต่างท่ีมีค่า
มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและส่วนต่างท่ีนอ้ยท่ีสุดคือปัจจยัดา้นราคา โดยเม่ือใชค้่าเฉล่ีย
ของระดบัความส าคญัคือ 4.24 และค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ คือ 4.13  เป็นจุดตดัเพื่อแยก 
Quadrant  ก็พบว่าปัจจยัส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B (Keep up the good work) คือ คุณลักษณะท่ีมี
ความส าคญัต่อลูกคา้และไดรั้บการตอบสนองได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  ส่วนปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการมี
คุณภาพต ่าในคุณลักษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกค้ามากนัก ผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงไป
ภายหลงัได ้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมการตลาด   

จากการวิเคราะห์ผลต่างของระดบัคะแนนเฉล่ียในแต่ละปัจจยัย่อยของแต่ละปัจจยัหลกัใน
ส่วนประสมการตลาด พบวา่ คะแนนระดบัความส าคญัสูงกว่าระดบัความพึงพอใจในเกือบทุกปัจจยั
ยอ่ยของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ยกเวน้ปัจจยัดา้นราคา คือ สามารถช าระเงินได้
หลายทางเลือก ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงกว่าความส าคญั ท าให้มีผลต่างเป็นลบ (-0.03) และเม่ือ
วเิคราะห์ตามเทคนิค IPA พบวา่เป็นปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant A  ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืนส่วนใหญ่อยูใ่น  
Quadrant B และบางปัจจยัยอ่ยอยูใ่น Quadrant C    

เม่ือหาผลกระทบของ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ต่อขอ้มูล พบวา่ มีผลต่อระดบัความส าคญัและ
ความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยพบว่า เพศ อายุ  และ 
อาชีพ ท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจท่ีต่างกนั  แต่ รายได้ท่ีต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจท่ีต่างกนัเท่านั้น         
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ABSTRACT 

 

 This independent study aimed at exploring Customer Satisfaction Towards Service 
Marketing Mix of AMS Clinical Service Center, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang 
Mai University. Data collection was compiled from the distribution of questionnaires to 400   Walk-
in customers. The given data were analyzed by applying descriptive statistics composing  of 
frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics ; t-test, ANOVA  and 
Importance-Performance Analysis (IPA) technique.  
 In the study’s findings, most customers  lived  in Chiang Mai, were female, aged  between  
41 to 60  years old, married and graduated with Bachelor’s Degree. They were employees of the 
government whose monthly incomes were between 10,000 to 30,000  baht. They knew about this 
service via word of mouth, Most of customers were the existing customers and had the government 
rights. Most of them used this service from Sriphat Medical Center for treatment or follow up. All 
of them will recommended the AMS Clinical Center to another people.  

In this study, the total mean and sequence of importance and satisfaction of  Marketing 
Mix:7Ps  showed  importance score was 4.24 from 5 and satisfaction score was 4.13 from 5.  Both 
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importance and satisfaction of Marketing Mix:7Ps  have the first favorable in People while  Price 
and Promotion were the last. 

Then the gap analysis of the mean was analyzed, it showed that the importance score is 
higher than the satisfaction score in all factors of the Marketing Mix:7Ps. Promotion has the biggest 
gap and Price has the smallest gap. Classify Quadrant was analyzed from the mean  importance 
score at   4.24  and the mean satisfaction score at 4.13. We found that the most of  factors in 
marketing mix were in  Quadrant B (Keep up the good work), these features were important to 
customers and had a good response  such as consistant of  Product , Place, People, Process and 
Physical Evidence and Presentation. Price and Promotion were in Quadrant C   (Low Priority) 
which less important to customers, therefore the improvement plan could be done later .  

Gap analyse of the mean in minor factors showed, importance score was higher than 
satisfaction score in the most of the minor factors of Marketing Mix:7Ps , except  Price factor  (gap 
= -0.03) ). The Price factor has satisfaction score higher than importance score because customers 
be able to pay for the service by several routes.Then the IPA was used to analyze, it showed that 
Price factor fit in Quadrant A, the most of the minor factors were in Quadrant B  and some factors 
were in Quadrant C.      
 The analysis of testing in different in gender, age, occupation and income at 95% 
confidence.  It showed that difference in gender, age and occupation have effect in importance and 
satisfaction. However, with incomes, there was a difference in satisfaction only. 
  


