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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลไทยได้ประกาศ นโยบายการพฒันาประเทศสู่การเป็นศูนยก์ลาง
สุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent Health Care of Asia) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2547 – 2551) ท่ีเน้นบริการหลัก 3 ด้าน คือ 1. ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล  2. ธุรกิจบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ และ 3. ธุรกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพและสมุนไพรไทย ส่งผลใหผู้รั้บบริการชาวต่างชาติให้
ความสนใจเดินทางเขา้มารับบริการดา้นสุขภาพในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก สามารถสร้างรายได้
และสร้างอาชีพให้แก่ธุรกิจบริการในสาขาน้ีและสาขาท่ีเก่ียวเน่ือง ดงันั้นสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข จึงไดด้าํเนินงานสนบัสนุนนโยบาย
พัฒนาด้านบริการสุขภาพอย่างต่อเน่ือง ด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะท่ี  2 ได้แก่ แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2553  – 2557) ซ่ึงกาํหนด
วิสั ยทัศ น์  Thailand as World Class Healthcare Destination แล ะกําห น ดให้ ไท ยเป็ น  Academic 
Medical Hub of Asia เพื่อเพิ่มและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ งน้ีเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นบริการสุขภาพ โดยมุ่งพฒันาระบบบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน
ในบริการสาขาน้ี ให้มีมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานการเพิ่มมูลค่าผลผลิตดว้ยฐานความรู้และการ
สร้างเอกลกัษณ์ของการบริการใหโ้ดดเด่น (สาํนกัการคา้บริการและการลงทุน,2554:ออนไลน์) 

ในส่วนของภาคเอกชนดา้นธุรกิจบริการสุขภาพ ผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพมาตรฐานการบริการของตน ทั้งในด้านคุณภาพของระบบการบริการ คุณภาพของ
บุคลากรผูใ้ห้บริการ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทยเ์พื่อขยายการบริการและรองรับลูกคา้ไทยและ
ต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

สํ า ห รั บ ศู น ย์ บ ริ ก า ร เท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ ค ลิ นิ ก  ค ณ ะ เท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น ไดเ้ปิดให้บริการทั้งส้ิน 4 คลินิก ไดแ้ก่  คลินิกเทคนิคการแพทย ์คลินิกรังสี
เทคนิค  คลินิกกิจกรรมบาํบดั คลินิกกายภาพบาํบดั-ธาราบาํบดั ทั้งน้ีเพื่อรวมความสะดวก รวดเร็วใน
การให้บริการ แก่ผูม้าใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตวั ในการบริหารจดัการในแต่ละงานบริการ 
และเนน้การบริการดา้นการตรวจสุขภาพประจาํปี และ การตรวจพิเศษ (Special test)   



 

2 
 

ในส่วนของห้องปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทย ์คลินิกเทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก จดัไดว้า่อยูใ่นดา้นของธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ระยะท่ี 1  ของรัฐบาลไทยตามนโยบายการพฒันาประเทศสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย 
(Center of Excellent Health Care of Asia) ท่ีให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพของผูรั้บบริการก่อนเกิด
ภาวะเจ็บป่วยไม่สบาย เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ซ่ึงคลินิกเทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทย ์ให้บริการเก่ียวกบัส่ิงส่งตรวจ และมีระบบการจดัการเก่ียวกบักระบวนการบริการ 
เร่ิมตั้ งแต่ การรับบริการลูกค้า  การรับส่ิงส่งตรวจ โดยนักเทคนิคการแพทย์ผ่านระบบ LIS 
(Laboratory information system) ตั้งแต่จุดรับลงทะเบียนผูป่้วย จุดเจาะเลือด การตรวจวิเคราะห์ และ
การรายงานผลการตรวจ 

โดยทัว่ไปเป้าหมายท่ีสําคญัของการพฒันาระบบบริหารคุณภาพเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จ
อย่างย ัง่ยืนขององค์กร คือการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจต่อองค์กร ผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร 
ดงันั้น จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรจะตอ้งมีกระบวนการในการเฝ้าติดตาม และวดัความพึงพอใจของ
ลูกคา้อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิผลดว้ย ทั้งน้ี ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
องค์กรรวบรวมได ้จะถูกนาํมาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ ผลิตภณัฑ์กระบวนการ และคุณลกัษณะ
ต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับลูกค้า และสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าว จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ รวมถึงความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน (กิตติพงศ ์
จิรวสัวงศ์,2554:ระบบออนไลน์) ประกอบกับในภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพมีมากข้ึน ส่งผลให้มีคู่แข่งท่ีเปิดให้บริการในลักษณะเดียวกันมีจาํนวนมากข้ึน รวมทั้ ง
โรงพยาบาลต่างๆท่ีปัจจุบนัปรับตวัและเปล่ียนแปลงการบริการจากเดิมท่ีเน้นการรักษามาเป็นการ
ป้องกนั เป็นการเปล่ียนลกัษณะจากเชิงตั้งรับเป็นเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชน หรือ 
หน่วยคลินิกแลบเอกชน ท่ีเน้นการหาลูกคา้หรือเน้นด้านการตลาดเป็นสําคญั ส่งผลให้ศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก ตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีมีสูงข้ึนดงักล่าว 
ดงันั้นการท่ีคลินิกเทคนิคการแพทย ์มีงานบริการเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพเป็นหลกัอยู่แลว้ จึงทาํให้
ตอ้งปรับตวัเนน้ดา้นการตลาดให้มากยิง่ข้ึนเพื่อรักษาลูกคา้ให้คงอยูใ่ชบ้ริการต่อไป โดยปรับปรุงการ
บริการด้านต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ์บริการ สถานท่ี การจดัโปรโมชั่นแพคเกจการตรวจต่างๆ เป็นตน้  
รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการบริการของพนกังานให้เนน้จิตบริการให้มากข้ึน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ    

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นความสําคญัและตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างความ      พึง
พอใจ ต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ซ่ึงคลินิกเทคนิคการแพทยแ์ยกผูรั้บบริการออกเป็น   2 
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ป ระเภท ให ญ่ ๆ  ได้แ ก่  ป ระเภท  Walk-in และ  Check-up  โดย ผู ้รับ บ ริก ารป ระเภท  Walk-in 
ประกอบด้วยผูรั้บบริการท่ีเขา้มารับบริการตรวจกบัทางคลินิกเทคนิคการแพทย ์ท่ีเขา้มารับบริการ
ตรวจสุขภาพดว้ยตนเอง และมีใบสั่งจากแพทย ์ถือเป็นผูรั้บบริการประเภททัว่ไป(Walk-in) โดยจาก
สถิติผูรั้บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยป์ระเภทผูรั้บบริการทัว่ไป ( Walk in : Cash ) 
ในปี 2556 มีจาํนวน 21,462 ราย  และ ผูรั้บบริการประเภท Check Up ให้บริการตรวจสุขภาพนอก
สถานท่ีแก่หน่วยงานทัว่ไปทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซ่ึงจากสถิติในปี 2556 มีจาํนวน 9,965 
ราย  โดยจะทาํการศึกษาในกลุ่มผูรั้บบริการประเภททัว่ไป(Walk-in)  ทั้งน้ีเพื่อจะได้ทราบความพึง
พอใจต่อส่วนประสมการตลาดของกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ และสามารถนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริการของคลินิกเทคนิคการแพทยใ์ห้ดียิ่งข้ึนและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจดา้นสุขภาพท่ีมีการแข่งขนักนัสูง รวมทั้งการ
รักษาลูกคา้เดิมใหค้งอยูแ่ละสามารถท่ีจะสร้างฐานลูกคา้ใหม่ไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. เพื่อทราบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของคลินิกเทคนิค
การแพทย ์
2. สามารถนาํผลการประเมินความพึงพอใจท่ีไดม้าปรับปรุงงานบริการของคลินิก 

 
นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเม่ือไดรั้บตรงตาม
ส่ิงท่ีคาดหวงัของคลินิกเทคนิคการแพทย ์

ลูกค้ำ หมายถึง ผูท่ี้มาใช้บริการตรวจท่ีคลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเป็นประเภททัว่ไปแบบWalk-in  

ส่วนประสมกำรตลำด  หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีคลินิกเทคนิคการแพทย์
นาํมาใชใ้นการบริการ ประกอบด้วย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการ
ขาย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ หมายถึง คลินิกท่ีให้บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการทางด้าน
เทคนิคการแพทย ์

ศูนย์บริกำรเทคนิคกำรแพทย์คลินิก หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการทางห้องปฏิบติัการ
เทคนิคการแพทย ์สังกดัคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ

เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาต าราเอกสาร
งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฏี 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติท่ี เป็นนามธรรม เก่ียวกับจิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได ้เป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล 
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเกิดข้ึนจากความคาดหวงั หรือเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการได ้ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามค่านิยมและประสบการณ์ของตวั
บุคคล  

วรูม (Vroom,1964:99 อา้งใน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2555:ออนไลน์)ไดก้ล่าววา่ 
ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ีหมายถึง ผลท่ีไดจ้าก
การท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความพึงพอใจในส่ิง
นั้น และทศันคติดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รักชอบ ยนิดี เตม็ใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง  ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความ
พึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของบุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ 
โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงเหล่านั้นไปในทางบวกหรือทางลบ (อุทยั
พรรณ สุดใจ,2545:7 อา้งใน ณฎัฐิยา แดงประเสริฐ,2553:ออนไลน์ )  

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับแต่ละ
บุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการ
ตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง
เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือน้อย (วิรุฬ 
,2542 อา้งใน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,2555:ออนไลน์)  
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ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาใน
ลกัษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่า
เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้
(พิทกัษ,์2538 อา้งในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,2555:ออนไลน)์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ให้ความหมายความพึงพอใจว่า “ ความพึงพอใจ” 
ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Satisfaction” มีความหมายโดยทัว่ไปวา่ ระดบัความรู้สึกทางบวกของบุคคล
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และความหมายของความพึงพอใจในการบริการคือ ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดจาก
การประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ  ความรู้สึกใน
ทางบวกเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข จะเห็นไดว้า่ ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีซบัซ้อนและมีผล
ต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกอ่ืนๆ  อาจกล่าวไดว้า่ ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุข 
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกวา่ ระบบความ
พึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบ  จึงสรุปไดว้่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได ้เม่ือไดรั้บใน
ส่ิงท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงและลดลงเม่ือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจได้น ากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1997) ซ่ึง

เป็นการวิเคราะห์ความส าคญักับผลท่ีได้ (Importance-Performance Analysis: IPA) เรียกย่อว่า IPA
สรุปไดด้งัน้ี 

IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อวดัผล
หรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะ รูปแบบ
ต่างๆ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใช้ไดง่้ายส าหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลกัษณะผลประกอบการ
และความส าคญัของผลิตภณัฑ์และบริการ หรืออีกนัยหน่ึงส่ิงน้ีก็คือความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีจะ
ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการตามท่ีตอ้งการ 

IPA มีข้อได้เปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผู ้บริโภคในโปรแกรมทาง
การตลาด เป็นการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจง่ายและให้ขอ้มูลในเชิงลึกท่ี
ส าคญัในแง่ของส่วนประสมการตลาดกบักิจการ  กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควร
ปรับปรุงให้ดีข้ึน หรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น  การน าเสนอผลการประเมิน IPA 
ในรูปกราฟ ท าให้สามารถแปลผล จดัการข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจมากข้ึน ท าให้สามารถ



 

7 
 

น าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตดัสินใจดา้นการตลาดไดดี้ยิ่งข้ึน ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ 
IPA คือ ผลท่ีได้สามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการแปลผลในรูปของกราฟสองมิติจาก
คุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (Martilla and James, 1977 : อา้ง
ใน เกียรติพงษ ์มูลโพธ์ิ, 2555) ดงัภาพ 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความคาดหวงัและการประเมินความ
ความคิดเห็น (ความพึงพอใจ) ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ท่ีมา :ดดัแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977): Importance-Performance Analysis.Journal 
of Marketing. อา้งใน เกียรติพงษ ์มูลโพธ์ิ, 2555 
 

เม่ือน าค่าความคาดหวงัและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ี
ไดต้กอยูท่ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ได้รับ
การตอบสนองอยา่งเพียงพอ (คะแนนความส าคญัสูง แต่ คะแนนความพึงพอใจต ่า) 

Quadrants B (Keep up the good Work) คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและ
ไดรั้บการตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี (คะแนนความส าคญั และ คะแนนความพึงพอใจสูง) 

Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีคุณภาพต ่าในคุณลกัษณะท่ีไม่
ส าคญัต่อลูกคา้มากนัก ผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงไปภายหลงัได้ (คะแนนความส าคญั 
และ คะแนนความพึงพอใจต ่า) 
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Quadrants D (Possible Over skill) คือ สินค้าหรือบริการท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคัญ
มากเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคญัไม่มากนัก (คะแนนความส าคญัต ่า แต่ 
คะแนนความพึงพอใจสูง) 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ  (Service  Marketing  Mix) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ (Service  Mix) ของ Philip  Kotler ไวว้่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix :7Ps)  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์
ไดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน    ลูกคา้จะเปรียบเทียบ 
ระหว่างคุณค่า    (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน 
และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับ รู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 

 4.   ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 5.   ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การ 
ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆขององค์กร   เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ   มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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 6.  ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 7.  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and  
Presentation)  เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้น
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

แบบจ าลองของ Blackwell & Engel (2006) 
กล่าวถึงโดย ชูชัย สมิทธิไกร ว่า Blackwell & Engel Model เสนอว่ากระบวนการ

บริโภค ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ 
1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ    เป็นสภาวะท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ี 

ผูบ้ริโภคปรารถนาให้เป็นกบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง โดยความแตกต่างน้ีมีระดบัท่ีมากพอท่ีจะท าให้เกิด
การตระหนกัถึงปัญหา และเกิดความตอ้งการท่ีจะไดสิ้นคา้หรือบริการหน่ึง ๆ มาเพื่อแกปั้ญหานั้น 

 2.   การคน้หาขอ้มูลหลงัจากตระหนักถึงความตอ้งการ  ผูบ้ริโภคจะเร่ิมคน้หาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้มูลทางเลือกเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ต่างๆ 
สถานท่ีจดัจ าหน่าย เกณฑ์ท่ีควรใช้ในการประเมินทางเลือกต่างๆโดยการคน้หาขอ้มูลน้ีอาจเร่ิมจาก
การคน้หาขอ้มูลภายในหรือความทรงจ าของตนเอง 

 3.   การประเมินทางเลือก  เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกท่ีมีอยูเ่พื่อตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประเมินน้ีกระท าโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ
ขั้นสุดทา้ยต่อไป 

 4.   การซ้ือ  ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยจะพิจารณาถึงสถานท่ี
ท่ีจะซ้ือและวิธีการซ้ือดว้ย เช่น ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ ซ้ือผ่านระบบอินเตอร์เนต ซ้ือโดยช าระดว้ย
บตัรเครดิต หรือซ้ือโดยการผอ่นช าระ 

 5.   การบริโภค คือ ขั้นตอนการใช้สินค้าหรือบริการท่ีได้ซ้ือมา โดยอาจเกิดข้ึนทนัที
ภายหลงัการซ้ือ หรือเกิดข้ึนในระยะต่อมาก็ได ้ลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจ
แตกต่างกนัไปและสามารถส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อสินคา้และความคงทนของสินคา้ได ้

 6.   การประเมินหลงัการบริโภค หลงัจากการบริโภค  ผูบ้ริโภคอาจเกิดความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจก็ได ้ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมอ่ืนต่อไป เช่น  การซ้ือซ ้ า ความภกัดีต่อตราสินคา้ การ
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แนะน าให้ผูอ่ื้นใช ้การร้องเรียน ร้องทุกข ์จากความไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี Blackwell et al. 
(2006) ยงัได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการการบริโภคด้วย ซ่ึงประกอบด้วยสองปัจจยั   
ปัจจยัแรก คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ ทศันคติและวิถีชีวิต 
และปัจจัยท่ีสอง คือ อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมได้แก่ วฒันธรรม ชั้ นสังคม กลุ่มอ้างอิง และ
ครอบครัว 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up Program  

ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดเ้ปิด
ใหบ้ริการทั้งส้ิน 4 คลินิก ไดแ้ก่ คลินิกเทคนิคการแพทย ์คลินิกรังสีเทคนิ คลินิกกิจกรรมบ าบดั คลินิก
กายภาพบ าบดั-ธาราบ าบดั เพื่อรวมความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการ ตลอดจน
ความคล่องตวั ในการบริหารจดัการในแต่ละงานบริการ และเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และ การตรวจพิเศษ (Special test)  ซ่ึงจากโปรแกรมตรวจสุขภาพปัจจุบนัมีการจดัเพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการสะดวกในการเลือกตรวจดงัน้ี 

 
ตาราง 2.1  โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบนั (2558) 

ล า
ดั
บ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  
Health Check-up Program  รา 

คา  

Stand
ard 

Silver Gold Exclusive 

รายการ List 

ชาย/
หญิง 

ชาย/
หญิง 

ชาย/
หญิง 

ชาย หญิง 

N
o. Pr

ice
 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

  

Fe
ma

le 

1 
ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 
 Complete Boood Cell Count (CBC) * 

90           

2 
ตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด  
Fasting Blood Sugar-Glucose (FBS) * 

40           

3 
ตรวจระดบัไขมนัในเลือด 
 Lipid Profile - Cholesterol,Triglyceride * 

120           

4 
ตรวจการท างานของไต  
Kidney Function Test - BUN,Creatinine * 

100           

5 ตรวจการท างานของตบั Liver Function Test             

  AST * 50           
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ตาราง 2.1  (ต่อ) โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบนั (2558) 

ล า
ดบั 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  
Health Check-up Program  รา 

คา  

Stand
ard 

Silver Gold Exclusive 

รายการ List 

ชาย/
หญิง 

ชาย/
หญิง 

ชาย/
หญิง 

ชาย หญิง 

No
. 

Pr
ice

 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

  

Fe
ma

le 

  ALT * 50           

  Alkaline phosphatase * 50           

  Total protein 55           

  Albumin 55           

  Globulin 85           

 
Total bilirubin 55 

     
  Direct bilirubin 55           

6 ตรวจระดบักรดยริูค  Uric Acid *  60           

7 
ตรวจแยกชนิดไขมนั High Density Lipoprotein, Low 
Density Lipoprotein  (HDL- C , LDL- C) 

330           

8 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี  
Hepatitis B surface antigen detection-HBsAg 
 (HBs Ag / HBs-Ab) 

290           

9 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดซี  
Hepatitis C detection (Anti - HCV) 

270           

10 ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งตบั Alpha-fetoprotein (AFP) 375           

11 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งกระเพาอาหาร,ล าไส้ 
Carcinoembrionic (CEA) 

400           

12 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งต่อมลูกหมาก 
 Prostate Specific Antigen (PSA)  

450           

13 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งมดลูก 
 Human chorionic gonadotropim (B-HCG) 

350           

14 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งเตา้นม 
 Carbohydrate Antigen 153 (CA15-3) 

545           

15 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งรังไข่ 
 Carbohydrate Antigen 125  (CA125) 

680           
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ตาราง 2.1  (ต่อ) โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบนั (2558) 

ล า
ดั
บ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
 Health Check-up Program  รา 

คา  

Stand
ard 

Silver Gold Exclusive 

รายการ List 

ชาย/
หญิง 

ชาย/
หญิง 

ชาย/
หญิง 

ชาย หญิง 

N
o. 

Pr
ice

 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

/ 
Fe

ma
le 

M
ale

  

Fe
ma

le 

16 
ตรวจภาวะไทรอยด ์ 
Thyroid Function Test  (FT4 , TSH) 

560           

17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (U/A) * 50           

18 ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิ Stool Examination * 40           

19 ตรวจหาเลือดในอจุจาระ Stool occult blood 30           

20 ตรวจเอก็ซเรย ์เพื่อดูสภาพปอด Chest X-Ray * 170           

             ราคาพเิศษเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ Special price   1,380 1,800 2,530 3,430 4,430 

  รายการอ่ืนเพ่ิมเติม    

St
an

da
rd

+  

Sil
ve

r+  

Go
ld+  

Ex
clu

siv
e+  

Ex
clu

siv
e+  

21 ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ Electrocardiogram EKG 350 1,680 2,100 2,830 3,730 4,730 

22 
อลัตราซาวน์ช่องทอ้งทั้งหมด 
 Ultrasound Whole Abdomen 

1500 3,180 3,600 4,330 5,230 6,230 

23 ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม (Mammogram) 2300 5,480 5,900 6,630 - 8,530 

24 ตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry) 3000 8,480 8,900 9,630 8,230 11,530 
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ตาราง 2.1  (ต่อ) โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบนั (2558) 

ล า 
ดบั 

โปรแกรมเตรียมแต่งงาน/ก่อนมบุีตร 
 Premarital Program/Premarried Program 

รา 
คา 

Female male 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ หญิง ชาย 

1 ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด Complete Boood Cell Count (CBC) 90 
  

2 ตรวจหมู่เลือดชนิดเอบีโอ,อาร์เอช ABO,Rh Group 110 
  

3 ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสเอดส์ Anti-HIV antiboby testing 350 
  

4 ตรวจหาการติดเช้ือหดัเยอรมนั Rubella IgG 305 
 

  

5 ตรวจซิฟิลิส (Syphilis) 145   
 

6 ตรวจคดักรองความเส่ียงต่อโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย Thalassemia  400 
  

7 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี Hepatitis B Antigen & Antibody 
(HBsAg  / Ab) 

290 
  

ราคาพเิศษเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ Special price       1,430  1,300  

     โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพเิศษนี ้ไม่สามารถเลอืกยกเลกิรายการตรวจใดๆได้และเบิกได้เฉพาะรายการตรวจทีม่ี
เคร่ืองหมาย * 
Cannot change or cancel some items in the package. 

   เฉพาะโปรแกรม Sliver plus และ Exclusive กรุณางดน า้และอาหาร 10-12 ช่ัวโมง 
For Silver , Gold and Exclusive program, please refrain from food and drink overnight 10-12 hours before blood 
testing. 

 รายการตรวจพเิศษไม่สามารถเบกิได้ (กรณีเบิกได้ต้องให้แพทย์ส่ังตรวจ)  
   

 
หมายเหตุ : ราคานีร้วมค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์ 30 บาทแล้ว 

   
 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

รุ่งระว ีมีทองค า (2548) ความพึงพอใจต่อการบริการในแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จากแบบสอบถาม 397 ราย พบว่าส่วนใหญ่อาศยัในอ าเภอสันทราย คิดเป็น 
ร้อยละ 88.2  เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.4 เพศชายร้อยละ 45.6 มีอายุระหวา่ง 41-50 ปีมากท่ีสุด มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุดและใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากท่ีสุด สาเหตุท่ีเลือกรับ
บริการเพราะเดินทางสะดวกร้อยละ 67 และอยู่ในพื้นท่ีบริการสิทธิประกนัสุขภาพร้อยละ 53.7 ใน
ด้านความรู้สึกต่อการบริการ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ  70.2-77.5  
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ยกเวน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลอยูใ่นระดบันอ้ยมากตอ้งปรับปรุงคิด
เป็นร้อยละ 69.3 และส่วนใหญ่จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนมาตรวจท่ีโรงพยาบาลร้อยละ  96.5  และไม่
แน่ใจร้อยละ 3.5  ในการกลบัมาใช้บริการร้อยละ 90.7 จะกลบัมาใช้บริการอีกและไม่แน่ใจ ร้อยละ 
9.3 

 
รักษ์เกยีรติ จิรันทร,ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร และคณะ(2549) ศึกษาเร่ือง การประเมิน

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการการแพทยแ์ผนไทย : กรณีศึกษางานแพทยแ์ผนไทย ศูนยสุ์ขภาพชุมชน
เมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา จงัหวดัสงขลา พบวา่ ผูรั้บบริการเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 41-50  ปี   มีสถานภาพสมรส ร้อยละ  68.3  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 66.5 และมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาท ลกัษณะการใช้
บริการของผูรั้บบริการ พบว่า ตั้งใจมารับบริการเอง ร้อยละ 94.6 เพื่อการรักษาพยาบาลตนเองมาก
ท่ีสุด  ผูรั้บบริการจะมารับบริการดว้ยตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ 53.7 รองลงมาไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน
ร่วมงานและญาติพี่น้อง ตามล าดบั โดยมีประวติัการใช้บริการนวดเทา้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
รักษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ การนวดตวัเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาคิด
เป็นร้อยละ 30.1 โดยมีการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการรักษามีประวติัการเคยใช้
บริการต ่าสุดคิดเป็น ร้อยละ 18.3  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมาใชบ้ริการในภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดบัดีมาก (3.88, 0.53) โดยจ าแนกตามมิติต่างๆ พบว่า ผูรั้บบริการพอใจในกิริยามารยาท
ของผูใ้ห้บริการมากท่ีสุด (4.06, 0.59) มีความพึงพอใจในสภาพรวมทัว่ๆไปมาก (3.96, 0.47) และ
ผูรั้บบริการพอใจในเร่ืองของเวลาท่ีรอรับบริการนอ้ยท่ีสุด (3.51, 0.63) 

 
มนทิพพา นิมานันท์ (2553) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ของผูป่้วยต่อคุณภาพ

บริการงานผูป่้วยในของศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า  จากจ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 288 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51-60  ปี  ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพส่วนตวั หรือคา้ขายมากท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000-20,000 บาท 
ส่วนใหญ่จะช าระเงินเอง และมีจ านวนคร้ังท่ีใช้บริการมากท่ีสุด 2-5 คร้ัง ระดับความคาดหวงัใน
คุณภาพงานบริการผูป่้วยในโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีความคาดหวงัระดบัมากท่ีสุดคือ
ด้านความมั่นใจ รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบ ความมีตัวตนจบัต้องได้ และความน่าเช่ือถือ 
ตามล าดบั ส่วนดา้นความเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความคาดหวงัมาก ในส่วนระดบัการรับรู้ในคุณภาพ
งานบริการท่ีไดรั้บจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีการับรู้ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่ใจ 
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ส่วนการรับรู้ระดบัมากคือความมีตวัตนจบัตอ้งได ้ความน่าเช่ือถือ ความรับผดิชอบ ความเอาใจเขามา
ใส่ใจเราตามล าดบั และพบว่าระดบัความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ในคุณภาพโดยรวมและแต่ละดา้น
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยดา้นท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุดคือดา้น
ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และความมีตวัตน
จบัตอ้งได ้ตามล าดบั 

 
พิรียาพร ธรรมแงะ (2554) ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ขา้

รับบริการดา้นสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนาเม็ง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 150 ราย พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 56  เพศชายร้อยละ  44 อายุส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง  41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 25.33  รองลงมา
อายุ   51-60  ปี  ร้อยละ  20.67 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 71.34 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ  60.67 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กรรมกร รับจา้งรายวนั ร้อยละ 
66  ส่วนใหญ่รายไดต้ ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนใหญ่มีการเขา้รับบริการมากกวา่เดือน
ละ 1 คร้ัง เพื่อรักษาโรค ร้อยละ 80ใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ร้อยละ 82.67 โดยมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการดา้นสถานท่ี บุคลากร และการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 
3.90  4.06 4.14  ตามล าดบั 

 
ศักดิ์ ด า  ศิ ริภัทรโสภณ  และปารย์ทิพ ย์  ธนาภิ คุปตานนท์  (2554)  ศึกษาเร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการท่ีได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจากตวัอยา่ง 303 ตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 66.5   มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี ร้อยละ 45.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าร้อยละ 73.2  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ46.1 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 
บาท ร้อยละ 44.2 โดยมีความถ่ีในการเขา้รับบริการ 1 - 2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 56.1 มีระยะเวลาเฉล่ีย
ต่อคร้ังท่ีใช้บริการ 1 - 2 ชัว่โมง ร้อยละ 52.3 และเหตุผลในการเลือกใช้บริการส่วนใหญ่คือบริการ
ประทับใจ รองลงมาคือ มีแพทย์ผู ้เช่ียวชาญ และช่ือเสียงของสถานประกอบการ ตามล าดับ 
ผูรั้บบริการมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ 4.17  ประกอบดว้ย 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของสถานบริการ(Tangible) 4.14  ดา้นความน่าเช่ือถือ(Reliability) 4.19  ดา้น
การตอบสนอง (Responsiveness) 4.05  ดา้นการให้ความมัน่ใจ(Assurance) 4.23  ดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่(Empathy) 4.24  ส่วนผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไขผู้ม้ารับบริการ
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ต่อสถานบริการทางการแพทย์ พบว่า ด้านความพึงพอใจ(Satisfaction) 4.09 และด้านความภักดี
(Loyalty) 4.17 

นพมาศ แก้ววงศ์วาน (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอก
และการพฒันางานบริการแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จากตวัอย่าง 322 
ราย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการงานเภสัชกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยด้านบุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
คุณภาพบริการ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาดบั ในดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มพบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ บริการหนงัสือพิมพ ์นิตยสารส าหรับผูม้ารับบริการ 
ในดา้นบุคลากรพบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ ความเพียงพอของบุคลากรห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก 
ในดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ มีเอกสาร / แผน่พบั แนะน าการใช้
ยา ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ ระยะเวลาในการรอรับยา 

 
ศุภัชญา บัวประเสริฐยิ่ง(2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริการทางการแพทย์

ของคลินิกร่วมใจ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  โดยผูรั้บบริการเป็นผูติ้ดเช้ือ HIV  จาก
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  150  ราย พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.33 เพศชายร้อยละ 42.67 อายุ
ระหว่าง 41-50  ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 54 มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 56 มา
อาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 72.67 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 56  เขา้มา
รับบริการทางการแพทย ์2-3 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 81.34 ส่วนใหญ่มาตามแพทยน์ัด ร้อยละ  94.67 
ส่วนใหญ่ใชส้วสัดิการของรัฐในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 91.33  ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้รับ
บริการรักษาท่ีส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคท่ีป่วยและวิธีดูแลตนเอง   การให้
ค  าแนะน าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  ความรู้ความสามารถของแพทยแ์ละพยาบาล ตามล าดบั  ส่วน
ความพึงพอใจต่อบริการทางการแพทย ์พบวา่ ดา้นบริการทัว่ไป มีความพึงพอใจรวมในระดบัมากท่ี
คะแนนเฉล่ีย 3.98   ด้านการรักษาพยาบาล มีความพึงพอใจรวมในระดบัมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.29  
ดา้นบุคลากร  มีความพึงพอใจรวมในระดบัมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.73 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 

 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิง
พรรณาซ่ึงมีรายละเอียดของวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 
แผนการด าเนินงาน 

ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการของคลินิก
เทคนิคการแพทย์ และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี 
บทความวิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เอกสารส่ิงพิมพ์ จากแหล่งข้อมูลห้องสมุด
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ต 
2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 
และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่ วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และ เทค นิคการวิ เคราะห์  IPA (Importance-
Performance Analysis : IPA)  
5. จดัท าและน าเสนอรายงาน 
 
 
 



 
 

18 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน

ประสมการตลาด (7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิกท่ีมา

รับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยป์ระเภทผูรั้บบริการทัว่ไป(Walk-in)ทั้งท่ีเป็นราย
เก่าและรายใหม่ โดยจ านวนผูรั้บบริการทัว่ไปทั้งหมดในปี 2556 มีจ านวน 21,462 ราย (รายงานการ
สัมมนาศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 
2556 )  

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
จากสถิติผูรั้บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยป์ระเภทผูรั้บบริการทัว่ไป 

(Walk-in) ในปี 2556 จ านวน 21,462 ราย น ามาค านวณตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดย
ก าหนดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (อา้งใน บุญมี พนัธ์ไทย,2545)  ใช้
วธีิการค านวณดงัน้ี  
   n    =          N 
    1+N(e)2 
โดย  n = จ  านวนตวัอยา่ง 
        N = จ  านวนประชากร 
        e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได ้= 0.05 
   n    =          21,462 
    1+21,462 (0.05)2 
         =   392.7 
     

ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่ง
แบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยท าการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตาม
สะดวก (Convenience Selection) โดยแบ่งจ าแนกตามช่วงเวลาการเขา้รับบริการของลูกคา้ในแต่ละวนั
ท าการ  โดยจากขอ้มูลจ านวนผูรั้บบริการแบบ Walk-in เฉล่ียต่อเดือนตามช่วงเวลาแบ่งตามสัปดาห์  
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พบว่า ช่วงเวลาเช้า กลางวนั และเย็น  มีจ  านวนผูรั้บบริการเฉล่ีย  291 ,44 และ 55  ราย ตามล าดับ 
(ขอ้มูล ณ.เดือนกนัยายน 2557) 

จากช่วงเวลาการเขา้รับบริการของลูกคา้โดยเฉล่ียในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวนัท าการ
ดงักล่าวขา้งตน้ จึงแบ่งการเก็บตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

 

จ านวน /
ช่วงเวลา 

เช้า (7.30-12.00น.) กลางวนั (13.00-16.30น.) เยน็ (17.00-20.00น.) รวม 

จนัทร์ 60 10 10 80 

องัคาร 60 10 10 80 

พุธ 60 10 10 80 

พฤหสับดี 60 10 10 80 

ศุกร์ 60 10 10 80 

รวม 300 50 50 400 

คิดเป็นร้อยละ 75.0 12.5 12.5 100 

 
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูใ้ชบ้ริการของคลินิกเทคนิคการแพทย ์
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี บทความวิชาการ วารสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารส่ิงพิมพ ์และขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ต 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา สถานภาพ 
รายได ้ภูมิล าเนา  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูรั้บบริการ ได้แก่  การรู้จกัหน่วยงาน  สถานภาพการใช้
บริการ (เก่า-ใหม่)  สิทธิท่ีใช้ในการช าระค่าบริการ  การบอกต่อ  เหตุผลท่ีมาใช้บริการ  การรับการ
รักษากบัหน่วยงานใด 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านกระบวนการ(Process) 
ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation)  โดยก าหนดค่าคะแนนแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ( Likert) ช่วยในการวิเคราะห์ผลโดยก าหนดระดบัความส าคญั/ความพอใจ 
ดงัน้ี 

5  หมายถึง   ส าคญั/พอใจ มากท่ีสุด  
4  หมายถึง   ส าคญั/พอใจ มาก 
3  หมายถึง   ส าคญั/พอใจ ปานกลาง 
2  หมายถึง   ส าคญั/พอใจ นอ้ย 
1  หมายถึง   ส าคญั/พอใจ นอ้ยท่ีสุด  

 
ส าหรับการประเมินค่าเพื่อแปลผลการศึกษา ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลในแต่ละช่วงคะแนนจาก
ระดบัชั้นเท่ากบั 5  
 

ความกวา้งของอนัตราภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนระดบัชั้น 
       = 5-1 
           5 
        =  0.8 
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คะแนนเฉล่ียระหวา่ง    4.21-5.00    หมายถึง ระดบัความส าคญั / พอใจ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง    3.41-4.20    หมายถึง ระดบัความส าคญั / พอใจ มาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง    2.61-3.40    หมายถึง ระดบัความส าคญั / พอใจ ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง    1.81-2.60    หมายถึง ระดบัความส าคญั / พอใจ นอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง    1.00-1.80    หมายถึง ระดบัความส าคญั / พอใจ นอ้ยท่ีสุด 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความส าคญัและระดับความพึงพอใจ (Importance-

Performance Analysis :IPA) สามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี  

Quadrants ความหมาย 
ค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญั 

ค่าเฉล่ียระดบั
ความพึงพอใจ 

A 
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งเพียงพอ 

3.00-5.00 1.00-3.00 

B 
ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 

3.00-5.00 3.00-5.00 

C 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต ่ าหรือมีการบริการต ่ าใน
คุณลักษณะท่ีไม่ส าคัญต่อลูกค้า ผู ้ให้บริการ
สามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อนได ้

1.00-3.00 1.00-3.00 

D 
ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัน้อยต่อการตดัสินใจ
ของลูกคา้ 

1.00-3.00 3.00-5.00 

 
ในกรณีท่ีขอ้มูลไม่กระจายตวัตั้งแต่ระดบัท่ี 1.00-5.00 อาจส่งผลให้ค่าท่ีส ารวจได ้ส่วน

ใหญ่รวมตวัอยูใ่น Quadrant เดียวกนัได ้จึงควรคดัแยกคุณลกัษณะให้เกิดความแตกต่างเพื่อสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดยจุดแกนตัดของ 2 แกนจะเป็นค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัและค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีท าการวเิคราะห์มาได ้
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive Statistics) ได้แ ก่  ความ ถ่ี  (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่ าเฉ ล่ี ย  (Mean) ส่ วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   เทคนิคการวิ เคราะห์  IPA (Importance-Performance 
Analysis :IPA) และ สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่  T-test  และ ANOVA     

 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

คลินิกเทคนิคการแพทย ์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้เวลาทั้งส้ิน 5 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน 
กรกฎาคม 2558  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2558 
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บทที ่4  
ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ

เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้มาใช้บริการของคลินิกเทคนิคการแพทยแ์บบ  Walk-in จ  านวน 400 ราย 
โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ท าการสุ่ม
ตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience Selection) โดยแบ่งจ าแนกตามช่วงเวลาการเขา้รับ
บริการของลูกค้าในแต่ละวนัท าการ และจากข้อมูลดังกล่าวสามารถน าเสนอข้อมูลเป็น 6 ส่วน 
ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ภูมิล าเนา เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ รายได ้ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูรั้บบริการ ประกอบด้วย ช่องทางการรู้จกั 
การเป็นลูกคา้ สิทธิท่ีใช้ เหตุผลการมาใช้บริการ ช่องทางท่ีรับการรักษา และการบอกต่อโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย์ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

ส่วนท่ี 4  แสดงส่วนต่างค่าเฉล่ียของระดับความส าคญัและความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของค ลิ นิก เทคนิคการแพทย์  ตาม เทคนิค  IPA 
(Importance-Performance Analysis: IPA)โดยใช้ส ถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และ เทคนิคการวเิคราะห์ IPA (Importance-Performance Analysis :IPA) 
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ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ท่ีมีผลต่อระดบั
ความส าคญัและความพึงพอใจของคลินิกเทคนิคการแพทยจ์  าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลและ
ประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) 
ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ  อาชีพ  รายได ้ สิทธิท่ีใชใ้นการรับบริการ และเหตุผลการมาใช้บริการ โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)   สถิติอา้งอิง ได้แก่  T-test  และ 
ANOVA    และ เทคนิคการวเิคราะห์ IPA (Importance-Performance Analysis :IPA) โดยใช ้

สถิติอา้งอิง T-test   เพื่อทดสอบวา่ เพศ  มีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจแตกต่าง
กนัหรือไม ่

สถิติอา้งอิง ANOVA  เพื่อทดสอบว่า  อายุ  อาชีพ  รายได้  สิทธิท่ีใช้ในการรับบริการ 
และเหตุผลการมาใชบ้ริการ  มีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจแตกต่างกนัหรือไม่ 

เทคนิคการวิเคราะห์ IPA เพื่อวิเคราะห์ความส าคญักบัความพึงพอใจท่ีไดว้่า ในแต่ละ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่น Quadrant ใด  

ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

เชียงใหม่ 273 68.2 

ต่างจงัหวดั 127 31.8 

รวม 400 100.0 

  
 จากตาราง 4.1 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 273 
ราย คิดเป็นร้อยละ 68.2 และ อยู่ต่างจงัหวดั จ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.8 จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ราย 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 144 36.0 

หญิง 256 64.0 

รวม 400 100.0 

  
 จากตาราง 4.2 พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 256 ราย คิดเป็นร้อยละ 
64.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.0 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20  ปี 5 1.2 

21-40 ปี 135 33.8 

41-60 ปี 192 48.0 

60 ปีข้ึนไป 68 17.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.3 พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี  จ านวน 192 ราย คิด
เป็นร้อยละ 48.0   รองลงมามีอายุระหวา่ง 21-40 ปี จ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8   อายุ 60 ปีข้ึน
ไป ร้อยละ 17.0  และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 

 และพบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.2 
รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8 และสถานภาพหมา้ย / หยา่ร้าง ร้อยละ 
8.0 ตามล าดบั ดงัตาราง 4.4 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 131 32.8 

สมรส 237 59.2 

หมา้ย / หยา่ร้าง 32 8.0 

รวม 400 100.0 

 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 3.0 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 27 6.7 

อนุปริญญา / ปวส 16 4.0 

ปริญญาตรี 215 53.8 

ปริญญาโทข้ึนไป 130 32.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 4.5 พบวา่ ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 215 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5   ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช ร้อยละ 6.7   ระดับอนุปริญญา / ปวส ร้อยละ 4.0  และระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 3.0 ตามล าดบั  

 และพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ จ านวน 136  ราย คิดเป็นร้อยละ 34.0  
รองลงมาเป็น เกษียณ / ว่างงาน จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0   ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 
13.3   พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 10.0   พนกังานมหาวิทยาลยั ร้อยละ 7.0   พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
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ร้อยละ 6.2  คา้ขาย / รับจา้ง ร้อยละ 5.5  นักเรียน / นักศึกษา ร้อยละ 5.3 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.7 เช่น 
แม่บา้น เกษตรกร นกัการเมือง พยาบาล พนกังานราชการ  ตามล าดบั ดงัตาราง 4.6 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 21 5.3 

รับราชการ 136 34.0 

พนกังานมหาวทิยาลยั 28 7.0 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 25 6.2 

พนกังานบริษทัเอกชน 40 10.0 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 53 13.3 

เกษียณ / วา่งงาน 64 16.0 

คา้ขาย / รับจา้ง 22 5.5 

อ่ืนๆ 11 2.7 

รวม 400 100.0 
  

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 36 9.0 

10,000-30,000 บาท 161 40.2 

30,001-50,000 บาท 114 28.5 

มากกวา่ 50,001  บาท 89 22.3 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 4.7 พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีรายได ้ระหวา่ง 10,000-30,000 บาท จ านวน 
161 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 30,001-50,000 บาท จ านวน 114  ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 28.5   รายได ้มากกวา่ 50,001  บาท ร้อยละ 22.3  และ รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 9.0 
ตามล าดบั  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

 พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่ มีช่องทางการรู้จกัศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก ผ่าน
ทางการบอกต่อจากคนรู้จกั ร้อยละ 62.8   รองลงมาเป็น แพทย์ / คลินิกแพทย์ ร้อยละ 44.3   ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ดา้นหน้าอาคาร ร้อยละ 23.0  เดินผา่น ร้อยละ 14.8  เวบ็ไซต ์ร้อยละ 13.0  แผ่นพบั / 
โบชัวร์ ร้อยละ 10.8  หนังสือประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงาน ร้อยละ 6.8  วิทยุและหนังสือพิมพ์
เท่ากนัท่ี ร้อยละ 0.5  และช่องทางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.8 เช่น ท างานอยูใ่นมหาวทิยาลยั  ดงัตาราง 4.8 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรู้จัก 

ช่องทางการรู้จัก จ านวน ร้อยละ 
การบอกต่อจากคนรู้จกั 251 62.8 
แพทย ์/ คลินิกแพทย ์ 177 44.3 
แผน่พบั / โบรชวัร์ 43 10.8 

เดินผา่น 59 14.8 
เวบ็ไซต ์ 52 13.0 

หนงัสือพิมพ ์ 2 0.5 
หนงัสือประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงาน 27 6.8 

วทิย ุ 2 0.5 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ดา้นหนา้อาคาร 92 23.0 

อ่ืนๆ 7 1.8 
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ตารางที ่4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเป็นลูกค้าใช้บริการ 

การเป็นลูกค้า จ านวน ร้อยละ 

เคย (ลูกคา้เก่า) 305 76.2 

ไม่เคย (ลูกคา้ใหม่) 95 23.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 4.9 พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เก่าท่ีเคยมารับบริการแล้ว จ านวน 
305  ราย คิดเป็นร้อยละ 76.2 และเป็นลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่เคยมาใชบ้ริการ จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 
23.8 

 และพบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้สิทธิราชการในการช าระค่าบริการ จ านวน 208  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.0  รองลงมาใช้ สิทธิช าระเงินเอง จ านวน 154  ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5   สิทธิ
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.2  สิทธิอ่ืนๆ เช่น ครูโรงเรียนเอกชน ทุนวิจยั ร้อยละ 1.0 และ สิทธิประกนัชีวิต 
ร้อยละ 0.3 ตามล าดบั ดงัตาราง 4.10 

ตารางที ่4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสิทธิทีใ่ช้ในการรับบริการ 

สิทธิทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ช าระเงินเอง 154 38.5 

เบิกสิทธิราชการ 208 52.0 

เบิกสิทธิรัฐวสิาหกิจ 33 8.2 

เบิกประกนัชีวติ 1 0.3 

อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม 400 100.0 

  

 

 



 
 

30 
 

ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลการมาใช้บริการ 

เหตุผลการมาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

เพื่อการรักษา (Treat / Follow up) 269 67.2 

เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี (Check up) 131 32.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.11 พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่เขา้มาใช้บริการเพื่อการรักษา จ านวน 269  
ราย คิดเป็นร้อยละ 67.2  และเพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี จ  านวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8  จาก
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน  400 ราย 

 ซ่ึงเม่ือสอบถามผูม้าใชบ้ริการท่ีมาใชสิ้ทธิเพื่อการรักษา (Treat / Follow up) จ  านวน 269 ราย 
พบว่า ส่วนใหญ่เขา้รับการรักษากบัศูนยศ์รีพฒัน์ จ  านวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0  รองลงมา เขา้
รับการรักษาจากโรงพยาบาลทั้งส่วนท่ีเป็นรัฐบาลและเอกชน จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 

จากคลินิกแพทย ์ร้อยละ 10.0 ตามล าดบั   ดงัตาราง 4.12 

ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางทีเ่ข้ารับการรักษา 

ช่องทางที่รับการรักษา จ านวน ร้อยละ 

คลินิกแพทย ์ 40 10.0 

ศูนยศ์รีพฒัน์ 176 44.0 

โรงพยาบาล 53 13.2 

รวม 269 67.2 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการบอกต่อ 

การบอกต่อ จ านวน ร้อยละ 

บอกต่อ 388 97.0 

ไม่บอกต่อ 1 0.2 

ไม่แน่ใจ 11 2.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.13 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ ส่วนใหญ่จะบอกต่อให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก จ านวน  388 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.0    ไม่แน่ใจวา่จะบอกต่อจ านวน  11ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.8   และไม่บอกต่อ จ านวน 1  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.2  ตามล าดบั  
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ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 (Product) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปลผล 

ความหลากหลายของ
โปรแกรมการตรวจ 

4.38 0.600 4 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.627 4 
มาก
ท่ีสุด 

ความหลากหลายของชนิด
รายการตรวจ 

4.38 0.601 4 
มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.632 5 
มาก
ท่ีสุด 

มีผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจดึงดูด 4.09 0.751 6 มาก 4.05 0.728 6 มาก 

มีบริการท่ีดีและมืออาชีพ 4.45 0.607 2 
มาก
ท่ีสุด 

4.37 0.640 2 
มาก
ท่ีสุด 

ผลการตรวจวเิคราะห์ถูกตอ้ง 4.48 0.605 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.39 0.619 1 
มาก
ท่ีสุด 

มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 4.44 0.627 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.34 0.644 3 
มาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.37 
  

มาก
ทีสุ่ด 

4.30   
มาก
ทีสุ่ด 

 

 จากตาราง 4.14 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ (Product) อยู่ท่ี 4.37 และ  4.30   ซ่ึงอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก คือ ผลการตรวจวิเคราะห์
ถูกต้อง 4.48  มีบริการท่ีดีและมืออาชีพ  4.45  และ มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 4.44  ตามล าดับ  และมี
ค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก คือ ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกตอ้ง 
4.39  มีบริการท่ีดีและมืออาชีพ  4.37  และ มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 4.34  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา (Price) 

ปัจจัยด้านราคา 
 (Price) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 4.07 0.757 3 มาก 4.05 0.722 3 มาก 

ราคาถูก 3.87 0.867 4 มาก 3.84 0.801 4 มาก 

สามารถช าระเงินไดห้ลายทางเลือก 4.12 0.815 2 มาก 4.15 0.755 2 มาก 

มีการแสดงราคาในแต่ละรายการ
ตรวจชดัเจน 

4.42 0.678 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.730 1 
มาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.12 
  

มาก 4.09   มาก 

 

 จากตาราง 4.15 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price)  อยูท่ี่ 4.12 และ  4.09  ซ่ึงอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคา (Price)ท่ีให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก คือ มีการแสดงราคาในแต่ละ
รายการตรวจชัดเจน 4.42  สามารถช าระเงินได้หลายทางเลือก 4.12  และ ราคาค่าบริการมีความ
เหมาะสม 4.07 ตามล าดบั  และมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคา (Price) ท่ีให้ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
คือ มีการแสดงราคาในแต่ละรายการตรวจชดัเจน 4.32  สามารถช าระเงินไดห้ลายทางเลือก 4.15  และ 
ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 4.05 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล าดบั แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล าดบั แปล
ผล 

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการ
ใหบ้ริการ 

4.31 0.664 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.27 0.709 1 
มาก
ท่ีสุด 

ท่ีตั้งอยูใ่นจุดท่ีมองเห็นง่าย 4.28 0.732 4 
มาก
ท่ีสุด 

4.16 0.810 3 มาก 

ความสะดวกในการเขา้ถึงการ
บริการ 

4.31 0.749 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.17 0.784 2 มาก 

มีป้ายแสดงการใหบ้ริการท่ีชดัเจน
เขา้ใจง่าย 

4.29 0.738 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.14 0.782 4 มาก 

ช่องทางท่ีหลากหลายในการรับรู้
งานบริการ เช่น เวปไซตฯ์ 

4.15 0.816 5 มาก 4.03 0.828 5 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.27 
  

มาก
ทีสุ่ด 

4.15   มาก 

 

 จากตาราง 4.16 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  อยู่ท่ี 4.27 และ  4.15  ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดและความพึงพอใจระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) ท่ีให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก คือ บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการให้บริการ และ 
ความสะดวกในการเขา้ถึงการบริการ   4.31 เท่ากนั  มีป้ายแสดงการให้บริการท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.29  
ตามล าดบั  และมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีให้ความพึงพอใจ  3 ล าดบั
แรก คือ บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการให้บริการ   4.27   ความสะดวกในการเขา้ถึงการบริการ  
4.17   และ ท่ีตั้งอยูใ่นจุดท่ีมองเห็นง่าย 4.16  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบังาน
บริการ 

3.90 0.808 1 มาก 3.74 0.759 1 มาก 

มีการแจง้ข่าวสารผา่นส่ือ 3.79 0.846 2 มาก 3.65 0.738 2 มาก 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.70 0.915 4 มาก 3.52 0.798 4 มาก 

ส่วนลดส าหรับขา้ราชการ 3.77 0.992 3 มาก 3.53 0.895 3 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.79 
  

มาก 3.61   มาก 

 

 จากตาราง 4.17 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยู่ท่ี 3.79  และ 3.61 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก 
คือ มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานบริการ 3.90  มีการแจ้งข่าวสารผ่านส่ือ 3.79  และ ส่วนลด
ส าหรับขา้ราชการ 3.77  ตามล าดบั แล ะ มี ค่ า เฉ ล่ี ย ข อ ง ปั จ จัย ด้ าน ส่ ง เส ริม ก ารตล าด 
(Promotion) ท่ีให้ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก คือ มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบังานบริการ 3.74  มีการ
แจง้ข่าวสารผา่นส่ือ 3.65  และ ส่วนลดส าหรับขา้ราชการ 3.53  ตามล าดบั 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการ (Process) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
 (Process) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

มีป้ายแจง้ใหท้ราบก่อนเวลาบริการ 4.29 0.709 7 
มาก
ท่ีสุด 

4.14 0.741 8 มาก 

กระบวนการใหบ้ริการมีล าดบั
ขั้นตอนชดัเจน 

4.35 0.680 5 
มาก
ท่ีสุด 

4.23 0.726 5 
มาก
ท่ีสุด 

มีการช้ีแจงแนะน าขั้นตอนการ
บริการ 

4.32 0.707 6 
มาก
ท่ีสุด 

4.15 0.772 6 มาก 

ความสะดวกรวดเร็วของการ
ใหบ้ริการ 

4.41 0.684 4 
มาก
ท่ีสุด 

4.29 0.712 4 
มาก
ท่ีสุด 

ใหบ้ริการครบถว้นถูกตอ้ง 4.45 0.681 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.714 3 
มาก
ท่ีสุด 

การไดรั้บผลตรวจตรงตามเวลา 4.46 0.648 2 
มาก
ท่ีสุด 

4.35 0.703 2 
มาก
ท่ีสุด 

การรักษาความลบั 4.51 0.668 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.633 1 
มาก
ท่ีสุด 

มีกล่องรับขอ้ร้องเรียนและ
ขอ้เสนอแนะ 

4.24 0.795 8 
มาก
ท่ีสุด 

4.15 0.763 6 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.38 
  

มาก
ทีสุ่ด 

4.25   
มาก
ทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.18 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (Process) อยู่ท่ี 4.38 และ 4.25  ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ท่ีให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก คือ การรักษา
ความลบั 4.51  การไดรั้บผลตรวจตรงตามเวลา 4.46  และ ให้บริการครบถว้นถูกตอ้ง 4.45  ตามล าดบั
 และมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ท่ีให้ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก คือ การ
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รักษาความลับ 4.40  การได้รับผลตรวจตรงตามเวลา  4.35 และให้บริการครบถ้วนถูกต้อง  4.32  
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านบุคคล (People) 

ปัจจัยด้านบุคคล 
(People) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

บริการดว้ยความสุภาพและมีไมตรีจิต 
พดูจาและตอ้นรับอยา่งเป็นมิตร
ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 

4.49 0.686 2 
มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.711 2 
มาก
ท่ีสุด 

บริการดว้ยความกระตือรือร้น 4.45 0.684 6 
มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.732 7 
มาก
ท่ีสุด 

บริการดว้ยความรวดเร็วทนัท่วงที 4.48 0.668 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.35 0.696 5 
มาก
ท่ีสุด 

ความเอาใจใส่และความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

4.48 0.679 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.700 4 
มาก
ท่ีสุด 

ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีเจาะเลือด 4.56 0.627 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.672 1 
มาก
ท่ีสุด 

เจา้หนา้ท่ีจุดรับลงทะเบียนสามารถ
ตอบค าถามและแนะน าไดดี้ 

4.44 0.705 7 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.763 6 
มาก
ท่ีสุด 

ค าแนะน าปรึกษาจากนกัเทคนิค
การแพทย ์

4.43 0.693 8 
มาก
ท่ีสุด 

4.26 0.763 8 
มาก
ท่ีสุด 

เจา้หนา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 4.48 0.633 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.39 0.636 3 
มาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.47 
  

มาก
ทีสุ่ด 

4.35   
มาก
ทีสุ่ด 
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 จากตาราง 4.19 พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล (People) อยูท่ี่ 4.47  และ  4.35 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย
มีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นบุคคล (People) ท่ีให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก คือ ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
เจาะเลือด 4.56  บริการดว้ยความสุภาพและมีไมตรีจิต พดูจาและตอ้นรับอยา่งเป็นมิตรใบหนา้ยิม้แยม้
แจ่มใส 4.49  และ บริการดว้ยความรวดเร็วทนัท่วงที  ความเอาใจใส่และความพร้อมในการใหบ้ริการ  
เจา้หนา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เท่ากนัท่ี  4.48  ตามล าดบั  และมีค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นบุคคล (People) ท่ี
ใหค้วามพึงพอใจ  3 ล าดบัแรก คือ ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีเจาะเลือด 4.43  บริการดว้ยความสุภาพ
และมีไมตรีจิต พูดจาและตอ้นรับอย่างเป็นมิตรใบหน้ายิ้มแยม้แจ่มใส 4.40  และ เจา้หน้าท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ  4.39  ตามล าดบั 
 และพบว่า ผูม้าใช้บริการ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) อยูท่ี่ 4.30  และ  4.13 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุดและความพึงพอใจระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) ท่ีให้ความส าคัญ 3 ล าดับแรก คือ ความเช่ือมั่นในผลการตรวจท่ีได้รับ 4.58  ความ
สะอาดของอุปกรณ์เจาะเลือด  4.56 และ ความน่าเช่ือถือต่อการให้บริการ 4.54  ตามล าดับ และมี
ค่า เฉ ล่ียของปัจจัยด้านการส ร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) ท่ีให้ความพึงพอใจ  3 ล าดบัแรก คือ ความสะอาดของอุปกรณ์เจาะเลือด 4.48  ความ
เช่ือมัน่ในผลการตรวจท่ีไดรั้บ 4.46  และ ความน่าเช่ือถือต่อการให้บริการ 4.44  ตามล าดบั ดงัแสดง
ตามตาราง 4.20 
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and 
Presentation) 

ความส าคัญ ความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

Std. 
Devia 
tion 

ล า 
ดบั 

แปล
ผล 

การแต่งกายและความสุภาพ
เรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ี 

4.35 0.735 6 
มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.670 5 
มาก
ท่ีสุด 

สถานท่ีจอดรถสะดวก 3.68 1.322 10 มาก 2.83 1.275 10 
ปาน
กลาง 

บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ณ.จุดพกั
รอ 

4.11 0.887 9 มาก 3.91 0.920 9 มาก 

มีป้ายน าทางหรือบอกทางชดัเจน 4.13 0.802 8 มาก 3.93 0.838 8 มาก 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 4.26 0.765 7 
มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.747 7 
มาก
ท่ีสุด 

ความสะอาดของสถานท่ีและ
ความเป็นระเบียบ 

4.37 0.704 5 
มาก
ท่ีสุด 

4.27 0.707 6 
มาก
ท่ีสุด 

ความสะอาดของอุปกรณ์เจาะ
เลือด 

4.56 0.598 2 
มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.617 1 
มาก
ท่ีสุด 

บริการดว้ยความเสมอภาคเป็น
ธรรม 

4.48 0.652 4 
มาก
ท่ีสุด 

4.42 0.651 4 
มาก
ท่ีสุด 

ความน่าเช่ือถือต่อการใหบ้ริการ 4.54 0.591 3 
มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.638 3 
มาก
ท่ีสุด 

ความเช่ือมัน่ในผลการตรวจท่ี
ไดรั้บ 

4.58 0.575 1 
มาก
ท่ีสุด 

4.46 0.611 2 
มาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.30 
  

มาก
ทีสุ่ด 

4.13   มาก 
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ตารางที่ 4.21  แสดงสรุปค่าเฉลี่ยและล าดับของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความส าคัญ ล าดับ ความพงึพอใจ ล าดับ 

ด้านผลติภัณฑ์ 4.37 3 4.30 2 
ด้านราคา 4.12 6 4.09 6 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.27 5 4.15 4 
ด้านส่งเสริมการตลาด 3.79 7 3.61 7 
ด้านกระบวนการ 4.38 2 4.25 3 
ด้านบุคคล 4.47 1 4.35 1 
ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.30 4 4.13 5 

ค่าเฉลีย่รวม 4.24  4.13  

แปลผล มากทีสุ่ด  มาก  

 

 จากตาราง 4.21 พบว่า ค่าเฉล่ียและล าดบัของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์โดยผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
รวมของระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) อยู่ท่ี 4.24  ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  ในขณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) อยูท่ี่ 4.13  ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ท่ี
ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นบุคคล  4.47  ดา้นกระบวนการ  4.38 และ ด้านผลิตภณัฑ์ 4.37 
ตามล าดบั  ส่วน ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) 
ท่ีใหค้วามพึงพอใจ  3 ล าดบัแรก คือ ดา้นบุคคล 4.35  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.30  และดา้นกระบวนการ 4.25 
ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4  แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึ งพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด  (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย์  ตามเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis: IPA) 

 การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ ท าให้สามารถแปลผล จดัการขอ้มูลไดอ้ย่าง
สะดวกและเข้าใจมากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตดัสินใจด้าน
การตลาดไดดี้ยิ่งข้ึนโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจ (Importance-
Performance Analysis :IPA) สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้จุดแกนตดัของ 2 แกนท่ีเป็นค่าเฉล่ียของ
ระดบัความส าคญัและค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของขอ้มูลจากตวัอย่างท่ีท าการวิเคราะห์มา
ไดม้าใชเ้ป็นจุดตดักราฟเพื่อสามารถแยก Quadrant ได ้

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่
ความ 
ส าคญั

(X) 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ(Y) 

IPA 
Quad
rant 

ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ความหลากหลายของโปรแกรมการตรวจ 4.38 4.32 B 0.06 

ความหลากหลายของชนิดรายการตรวจ 4.38 4.31 B 0.07 

มีผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจดึงดูด 4.09 4.05 C 0.04 

มีบริการท่ีดีและมืออาชีพ 4.45 4.37 B 0.08 

ผลการตรวจวเิคราะห์ถูกตอ้ง 4.48 4.39 B 0.09 

มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 4.44 4.34 B 0.10 

ดา้นราคา 

ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 4.07 4.05 C 0.02 

ราคาถูก 3.87 3.84 C 0.03 

สามารถช าระเงินไดห้ลายทางเลือก 4.12 4.15 A -0.03 

มีการแสดงราคาในแต่ละรายการตรวจ
ชดัเจน 

4.42 4.32 B 0.10 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลีย่
ความ 
ส าคัญ 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadr

ant 

ส่วนต่าง 

(X) (Y)   (X-Y) 

ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใน
การใหบ้ริการ 

4.31 4.27 B 0.04 

ท่ีตั้งอยูใ่นจุดท่ีมองเห็นง่าย 4.28 4.16 B 0.12 

ความสะดวกในการเขา้ถึงการ
บริการ 

4.31 4.17 B 0.14 

มีป้ายแสดงการใหบ้ริการท่ี
ชดัเจนเขา้ใจง่าย 

4.29 4.14 B 0.15 

ช่องทางท่ีหลากหลายในการ
รับรู้งานบริการ เช่น เวปไซตฯ์ 

4.15 4.03 C 0.12 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
งานบริการ 

3.9 3.74 C 0.16 

มีการแจง้ข่าวสารผา่นส่ือ 3.79 3.65 C 0.14 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.7 3.52 C 0.18 

ส่วนลดส าหรับขา้ราชการ 3.77 3.53 C 0.24 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลีย่
ความ 
ส าคัญ 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadr

ant 

ส่วนต่าง 

(X) (Y)   (X-Y) 

ดา้น
กระบวนการ 

มีป้ายแจง้ใหท้ราบก่อนเวลา
บริการ 

4.29 4.14 B 0.15 

กระบวนการใหบ้ริการมีล าดบั
ขั้นตอนชดัเจน 

4.35 4.23 B 0.12 

มีการช้ีแจงแนะน าขั้นตอนการ
บริการ 

4.32 4.15 B 0.17 

ความสะดวกรวดเร็วของการ
ใหบ้ริการ 

4.41 4.29 B 0.12 

ใหบ้ริการครบถว้นถูกตอ้ง 4.45 4.32 B 0.13 

การไดรั้บผลตรวจตรงตามเวลา 4.46 4.35 B 0.11 

การรักษาความลบั 4.51 4.4 B 0.11 

มีกล่องรับขอ้ร้องเรียนและ
ขอ้เสนอแนะ 

4.24 4.15 B 0.09 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลีย่
ความ 
ส าคัญ 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadr

ant 

ส่วนต่าง 

(X) (Y)   (X-Y) 

ดา้นบุคคล 

บริการดว้ยความสุภาพและมี
ไมตรีจิต พดูจาและตอ้นรับ
อยา่งเป็นมิตรใบหนา้ยิม้แยม้
แจ่มใส 

4.49 4.4 B 0.09 

บริการดว้ยความกระตือรือร้น 4.45 4.31 B 0.14 

บริการดว้ยความรวดเร็ว
ทนัท่วงที 

4.48 4.35 B 0.13 

ความเอาใจใส่และความพร้อม
ในการใหบ้ริการ 

4.48 4.36 B 0.12 

ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีเจาะ
เลือด 

4.56 4.43 B 0.13 

เจา้หนา้ท่ีจุดรับลงทะเบียน
สามารถตอบค าถามและแนะน า
ไดดี้ 

4.44 4.32 B 0.12 

ค าแนะน าปรึกษาจากนกัเทคนิค
การแพทย ์

4.43 4.26 B 0.17 

เจา้หนา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 4.48 4.39 B 0.09 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลีย่
ความ 
ส าคัญ 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadr

ant 

ส่วนต่าง 

(X) (Y)   (X-Y) 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

การแต่งกายและความสุภาพ
เรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ี 

4.35 4.32 B 0.03 

สถานท่ีจอดรถสะดวก 3.68 2.83 C 0.85 

บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ณ จุด
พกัรอ 

4.11 3.91 C 0.20 

มีป้ายน าทางหรือบอกทาง
ชดัเจน 

4.13 3.93 C 0.20 

มีส่ิงอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 

4.26 4.24 B 0.02 

ความสะอาดของสถานท่ีและ
ความเป็นระเบียบ 

4.37 4.27 B 0.10 

ความสะอาดของอุปกรณ์เจาะ
เลือด 

4.56 4.48 B 0.08 

บริการดว้ยความเสมอภาคเป็น
ธรรม 

4.48 4.42 B 0.06 

ความน่าเช่ือถือต่อการ
ใหบ้ริการ 

4.54 4.44 B 0.10 

ความเช่ือมัน่ในผลการตรวจท่ี
ไดรั้บ 

4.58 4.46 B 0.12 

  ค่าเฉลีย่รวม 4.24 4.13 
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 จากตาราง 4.22  พบว่า ปัจจัยย่อยในส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix:7Ps) เม่ือ
วิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   โดยใช้ค่าเฉ ล่ียของระดับ
ความส าคญัและความพึงพอใจรวมทั้ง 7  ดา้น คือ 4.24 และ  4.13  ตามล าดบัเป็นจุดตดักราฟ เพื่อแยก 
Quadrant  พบวา่มีปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant B เป็นส่วนใหญ่  แต่พบปัจจยัดา้นราคา(สามารถช าระเงิน
ไดห้ลายทางเลือก) อยูใ่น  Quadrant A   ส่วนปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant C ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจดึงดูด ) ปัจจยัด้านราคา (ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม / ราคาถูก ) ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(ช่องทางท่ีหลากหลายในการรับรู้งานบริการ เช่น เวปไซต์ฯ) ปัจจยัด้าน
ส่งเสริมการตลาด (มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับงานบริการ / มีการแจง้ข่าวสารผ่านส่ือ / การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย /ส่วนลดส าหรับขา้ราชการ) และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (สถานท่ีจอดรถสะดวก / บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ณ.จุดพกัรอ /มีป้ายน าทางหรือบอกทาง
ชดัเจน)  

ตารางที ่4.23 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับ
ความส าคัญ 

(X) 

ความพงึ
พอใจ 
(Y) 

IPA 
Quadrant 

ส่วนต่าง 
(X-Y) 

P1 : ด้านผลติภัณฑ์ 4.37 4.30 B 0.07 
P2 : ด้านราคา 4.12 4.09 C 0.03 
P3 : ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.27 4.15 B 0.12 
P4 : ด้านส่งเสริมการตลาด 3.79 3.61 C 0.18 
P5 : ด้านกระบวนการ 4.38 4.25 B 0.13 
P6 : ด้านบุคคล 4.47 4.35 B 0.12 
P7 : ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.30 4.13 B 0.17 

ค่าเฉลีย่รวม 4.24 4.13   

แปลผล มากทีสุ่ด มาก   
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 และเม่ือน าปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดมาหาค่าเฉล่ียของปัจจยัแต่ละดา้น และคิด
ค่าเฉล่ียรวม โดยค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ดงัแสดงในตาราง 4.23 พบวา่ มีระดบัความส าคญั
เฉล่ีย 4.24 คือให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดและมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 4.13 คือใหค้วามพึงพอใจ
ระดบัมาก  โดยเม่ือใชค้่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ คือ 4.24 และ  4.13  ตามล าดบั 
เป็นจุดตดัเพื่อแยก Quadrant   ก็พบวา่ปัจจยัส่วนใหญ่อยูใ่น Quadrant B  และปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant 
C ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดงัภาพท่ี 4.1 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4. 1 แสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) โดยการ
เปรียบเทียบระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) 
ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

ส าคัญมาก 

(ลูกค้าคาดหวังสูง) 
 

ส าคัญน้อย 

(ลูกค้าคาดหวังน้อย) 

 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 

(พงึพอใจมาก) 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(พงึพอใจน้อย) 

A : ต้องให้ความสนใจ 

(Concentrate here) 

 

B: พงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Keep up with good work) 

 

C: ไม่ต้องให้ความส าคัญมาก 

(Low priority) 

 

D: ให้บริการได้ดีมาก 

แต่ลูกค้าไม่ค่อยให้ความส าคัญ 

(Possible Over Kill) 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ทีม่ีผลต่อระดับความส าคัญ
และความพึงพอใจของคลินิกเทคนิคการแพทย์จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและประสบการณ์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  ANOVA 
และ T-test  

 จากขอ้มูลท่ีไดจึ้งสนใจท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลจ าแนกเก่ียวกบัส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้สิทธิท่ีใชใ้นการรับบริการ และเหตุผลการมาใชบ้ริการ วา่มีผลต่อระดบัความส าคญัและความ
พึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ อยา่งไร  
 โดยใช้จุดแกนตดัของ 2 แกนซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและค่าเฉล่ียของระดับ
ความพึงพอใจของขอ้มูลท่ีท าการวเิคราะห์มาไดเ้พื่อใชเ้ป็นจุดตดัแกนแยก Quadrant ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.24  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตาม เพศ 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ชาย (n=144) หญงิ (n=256) 
ความ 
ส าคัญ 

ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadrant 

ความ 
ส าคัญ 

ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadrant 

ดา้นผลิตภณัฑ ์*/** 4.33 4.25 B 4.39 4.32 B 
ดา้นราคา 4.03 4.07 A 4.17 4.10 C 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย */** 4.14 4.04 C 4.33 4.21 B 
ดา้นส่งเสริมการตลาด */**  3.60 3.49 C 3.89 3.68 C 
ดา้นกระบวนการ * /** 4.30 4.18 B 4.42 4.30 B 

ดา้นบุคคล 4.46 4.37 B 4.48 4.34 B 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ */**

ลกัษณะทางกายภาพ 
4.23 4.10 B 4.35 4.14 D 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 
มาก 

4.07 
มาก  

4.29 
มากทีสุ่ด 

4.16 
มาก  

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ 

 จากตาราง 4.24 ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  จ าแนก
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ตาม เพศ  พบวา่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั  4.16   คือ ให้ความส าคญัระดบัมาก และมี
ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.07  คือใหค้วามพึงพอใจระดบัมากเช่นกนั  ส่วนเพศหญิง มีค่าเฉล่ียของ
ระดบัความส าคญั  4.29   คือ ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.16  
คือให้ความพึงพอใจระดบัมาก โดยพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเกือบทุกปัจจยั ยกเวน้ ปัจจยั
ดา้นราคาและปัจจยัดา้นบุคคล มีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละเพศ 
 โ ด ย เ ม่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ต า ม เท ค นิ ค  IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  
โดยใช้ค่าเฉล่ียรวมเป็นจุดตดัแกน (4.16 , 4.07 ในเพศชาย และ 4.29, 4.16 ในเพศหญิง) พบว่า ส่วน
ใหญ่มีปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B ทั้งเพศชายและเพศหญิง  แต่มีปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A  ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา และปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ในเพศชาย ส่วนในเพศหญิงมีปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ไดแ้ก่ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่ ดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4.2 -4.3 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ  าแนกตามเพศชาย 

P1

P2
P3

P4

P5

P6

P7

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7

ส าคัญมาก 

(ลูกค้าคาดหวังสูง) 
 

ส าคัญน้อย 

(ลูกค้าคาดหวังน้อย) 

 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 

(พงึพอใจมาก) 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(พงึพอใจน้อย) 

A : ต้องให้ความสนใจ 

(Concentrate here) 

B: พงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Keep up with good work) 

C: ไม่ต้องให้ความส าคัญมาก 

(Low priority) 

D: ให้บริการได้ดีมาก 

แต่ลูกค้าไม่ค่อยให้ความส าคัญ 

(Possible Over Kill) 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ  าแนกตามเพศหญิง 

 

P1

P2

P3

P4

P5
P6

P7

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

ส าคัญมาก 

(ลูกค้าคาดหวังสูง) 
 

ส าคัญน้อย 

(ลูกค้าคาดหวังน้อย) 

 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 

(พงึพอใจมาก) 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(พงึพอใจน้อย) 

A : ต้องให้ความสนใจ 

(Concentrate here) 

B: พงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Keep up with good work) 

C: ไม่ต้องให้ความส าคัญมาก 

(Low priority) 

D: ให้บริการได้ดีมาก 

แต่ลูกค้าไม่ค่อยให้ความส าคัญ 

(Possible Over Kill) 
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ตารางที่ 4.25  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามอายุ 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ต า่กว่า 20  ปี (n=5) 21-40 ปี (n=135) 41-60 ปี (n=192) 60 ปีขึน้ไป (n=68) 

ความ
ส าคั
ญ 

ควา
ม
พงึ
พอใ
จ 

IPA 
Qu
adr
ant 

ควา
มส า
คญั 

ควา
ม
พงึ
พอใ
จ 

IPA 
Qua
dra
nt 

ความ
ส าคั
ญ 

ควา
ม
พงึ
พอใ
จ 

IPA 
Qua
dra
nt 

ความ
ส าคั
ญ 

ความ
พงึ
พอใจ 

IPA 
Qu
adr
ant 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
*/** 

4.43 4.37 B 4.29 4.21 B 4.39 4.30 B 4.48 4.44 B 

ดา้นราคา */** 3.95 3.90 C 4.13 4.00 C 4.06 4.08 C 4.29 4.30 A 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย */** 

4.32 4.12 D 4.15 4.04 C 4.27 4.15 B 4.47 4.38 B 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด * 

3.65 3.50 C 3.65 3.54 C 3.81 3.62 C 4.02 3.70 C 

ดา้นกระบวนการ 
*/** 

4.53 4.28 B 4.33 4.20 B 4.35 4.23 B 4.54 4.42 B 

ดา้นบุคคล * 4.40 4.48 B 4.42 4.31 B 4.47 4.33 B 4.59 4.49 B 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอ ลกัษณะ
ทางกายภาพ ** 

4.48 4.38 B 4.24 4.05 B 4.31 4.13 B 4.40 4.26 D 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
มาก
ทีสุ่ด 

4.15 
มาก  

4.17 
มาก 

4.05 
มาก  

4.24 
มาก
ทีสุ่ด 

4.12 
มาก  

4.40 
มาก
ทีสุ่ด 

4.29 
มาก
ทีสุ่ด 

 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ 
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 จากตาราง 4.25 ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  จ าแนก
ตามอาย ุ พบวา่ อายุ 60 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั  4.40   คือ ให้ความส าคญัระดบัมาก
ท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.29  คือให้ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นกลุ่มอายุ
ท่ีมีระดบัความส าคญัและความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาคือกลุ่มช่วงอายุ  41-60 ปี  มีค่าเฉล่ียของ
ระดบัความส าคญั  4.24   คือ ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.12  
คือให้ความพึงพอใจระดับมาก  อายุต  ่ากว่า 20  ปี มีค่าเฉล่ียของระดับความส าคญั  4.25   คือ ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.15  คือให้ความพึงพอใจระดบัมาก    
ช่วงอายุระหวา่ง 21-40 ปี มีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั  4.17   คือ ให้ความส าคญัระดบัมาก และมี
ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.05  คือให้ความพึงพอใจระดบัมาก เช่นกนั  ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มอายท่ีุให้
ระดบัความส าคญัและความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเกือบทุก
ปัจจยั มีผลต่อระดับความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละช่วงอายุ ยกเวน้ ปัจจยัด้านส่งเสริม
การตลาด และปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อความส าคญั ส่วนปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
 โดยเม่ือวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   โดยใช้ค่าเฉล่ีย
รวมแต่ละช่วงอายุเป็นจุดตดัแกน พบวา่ ทุกระดบัช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B   แต่
อาย ุ60  ปีข้ึนไป มีปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A  ไดแ้ก่ ดา้นราคา  และพบวา่ ปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant D  
ได้แก่  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ     และอายุต ่ากว่า 20  ปี พบปัจจยัท่ีอยู่ใน  
Quadrant D  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

นักเรียน / นักศึกษา 
(n=21) 

รับราชการ (n=136) 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย (n=28) 

ความส า 
คัญ 

ความ
พงี
พอใจ 

IPA 
Quadra

nt 

ความส า 
คัญ 

ความ
พงี
พอใจ 

IPA 
Quadra

nt 

ความ 
ส าคัญ 

ความ
พงี
พอใจ 

IPA 
Quadra

nt 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ** 4.29 4.21 B 4.45 4.39 B 4.32 4.07 B 

ดา้นราคา 4.08 3.82 C 4.13 4.07 C 4.26 4.14 B 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
*/** 

4.27 3.98 D 4.35 4.24 B 4.20 3.91 D 

ดา้นส่งเสริมการตลาด * 3.75 3.54 C 3.87 3.65 C 3.72 3.44 C 

ดา้นกระบวนการ 4.41 4.17 B 4.43 4.29 B 4.27 4.03 B 

ดา้นบุคคล 4.46 4.33 B 4.55 4.37 B 4.40 4.15 B 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  */** 

4.28 4.09 B 4.39 4.21 B 4.20 3.98 B 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.22 
มาก
ทีสุ่ด 

4.02 
มาก  

4.31 
มาก
ทีสุ่ด 

4.17 
มาก  

4.19 
มาก 

3.96 
มาก  

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามอาชีพ(ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
(n=25) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน (n=40) 

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตัว (n=53) 

ความส า
คัญ  

ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quad
rant 

ความส า
คัญ  

ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quad
rant 

ความส า
คัญ  

ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Qua
dran

t 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ** 4.31 4.35 B 4.22 4.20 B 4.36 4.17 B 

ดา้นราคา 4.02 4.15 A 4.08 4.03 C 4.05 3.99 C 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  

*/** 
4.20 4.23 B 4.21 4.15 B 3.99 3.92 C 

ดา้นส่งเสริมการตลาด * 3.63 3.62 C 3.71 3.53 C 3.47 3.52 C 

ดา้นกระบวนการ 4.18 4.23 B 4.22 4.21 B 4.35 4.21 B 

ดา้นบุคคล 4.17 4.22 B 4.47 4.42 B 4.46 4.42 B 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  */** 

4.15 4.14 B 4.35 4.16 B 4.18 3.99 D 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.09 
มาก 

4.13 
มาก  

4.18 
มาก 

4.10 
มาก 

 
4.12 
มาก 

4.03 
มาก 

 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

เกษียณ / ว่างงาน 
(n=64) 

ค้าขาย / รับจ้าง 
(n=22) 

อืน่ๆ (n=11) 

ความส า
คัญ 

ความพงึ
พอ 
ใจ 

IPA 
Quad
rant 

ความส า
คัญ 

ความพงึ
พอ 
ใจ 

IPA 
Quad
rant 

ความส า
คัญ 

ความพงึ
พอ 
ใจ 

IPA 
Qua
dra
nt 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ** 4.43 4.34 B 4.21 4.36 B 4.24 4.26 B 

ดา้นราคา 4.23 4.25 A 4.01 4.14 C 4.11 4.25 B 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย */** 

4.49 4.33 B 4.10 4.16 C 4.13 3.98 D 

ดา้นส่งเสริมการตลาด * 4.06 3.67 C 3.85 3.82 C 3.50 3.57 C 

ดา้นกระบวนการ 4.52 4.36 B 4.37 4.36 B 4.26 4.10 B 

ดา้นบุคคล 4.54 4.36 B 4.38 4.40 B 4.35 4.25 B 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  */** 

4.36 4.18 C 4.23 4.06 D 4.15 3.98 D 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.38 
มาก
ทีสุ่ด 

4.21 
มาก
ทีสุ่ด 

 
4.16 
มาก 

4.19 
มาก  

4.11 
มาก 

4.06 
มาก  

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ 

 จากตาราง 4.26 ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  จ าแนก
ตามอาชีพ พบวา่ เกษียณ / ว่างงาน มีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั  4.38   คือ ให้ความส าคญัระดบั
มากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.21  คือใหค้วามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงถือเป็นกลุ่ม
ท่ีมีระดบัความส าคญัและความพึงพอใจมากท่ีสุด   นกัเรียน/นกัศึกษา และ รับราชการ  เป็นกลุ่มท่ีมี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดแต่ความพึงพอใจระดบัมาก   ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีเหลือ เป็นกลุ่มท่ีมีระดบั
ความส าคญัและความพึงพอใจระดบัมาก   โดยพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
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จดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อระดบัความส าคญัและ
ความพึงพอใจในแต่ละอาชีพ ส่วนปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าคญั 
 โดยเม่ือวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   โดยใช้ค่าเฉล่ีย
รวมแต่ละอาชีพเป็นจุดตดัแกน พบวา่ ทุกอาชีพ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B โดยพบปัจจยัท่ี
อยู่ใน  Quadrant D  ได้แก่  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ในกลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลยั และอาชีพอ่ืน   ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   ในกลุ่มธุรกิจส่วนตวั 
ค้าขาย/รับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ และพบว่าปัจจัยท่ีอยู่ใน  Quadrant A ได้แก่  ด้านราคา   ในกลุ่ม
พนกังานรัฐวสิาหกิจ และเกษียณ/วา่งงาน 
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ตารางที่ 4.27  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามรายได้ 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

น้อยกว่า 10,000 
บาท (n=36) 

10,000-30,000 
บาท (n=161) 

30,001-50,000 
บาท (n=114) 

มากกว่า 50,001  
บาท (n=89) 

ความ
ส าคัญ 

ความ
พงึ
พอใจ 

IPA 
Qua
dran

t 

ความ
ส าคัญ 

ความ
พงึ
พอใจ 

IPA 
Qua
dran

t 

ความส า
คัญ 

ความ
พงึ
พอใจ 

IPA 
Quad
rant 

ความ
ส าคัญ 

ความ
พงึ
พอใจ 

IPA 
Qua
dra
nt 

ดา้นผลิตภณัฑ ์** 4.28 4.16 B 4.34 4.28 B 4.39 4.30 B 4.43 4.38 B 

ดา้นราคา ** 4.07 3.83 C 4.12 4.08 C 4.13 4.12 A 4.14 4.16 C 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ** 

4.29 3.89 D 4.32 4.23 B 4.24 4.10 B 4.20 4.19 A 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

3.99 3.50 C 3.78 3.66 C 3.79 3.58 C 3.73 3.59 C 

ดา้นกระบวนการ 4.41 4.14 B 4.41 4.30 B 4.35 4.21 B 4.35 4.27 B 

ดา้นบุคคล ** 4.38 4.13 B 4.54 4.41 B 4.44 4.28 B 4.43 4.42 B 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

4.25 3.98 B 4.36 4.18 B 4.27 4.07 D 4.27 4.17 B 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.24 
มาก
ทีสุ่ด 

3.95 
มาก 

 4.27 
มาก
ทีสุ่ด 

4.16 
มาก 

 4.23 
มาก
ทีสุ่ด 

4.09 
มาก 

 4.22 
มาก
ทีสุ่ด 

4.17 
มาก 

 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ
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 จากตาราง 4.27 ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  จ าแนก
ตามรายได ้พบวา่ ทุกช่วงระดบัรายได ้ใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด และใหค้วามพึงพอใจระดบัมาก 
โดยพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้น
บุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในแต่ละช่วงรายได ้แต่ไม่มีปัจจยัใดเลยท่ีมีผลต่อความส าคญั   
 โดยเม่ือวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   โดยใช้ค่าเฉล่ีย
รวมแต่ละระดบัรายได้เป็นจุดตดัแกน พบว่า ทุกระดบัรายได้ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant B   
โดยพบว่าปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ได้แก่  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในกลุ่มรายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท  แต่ในกลุ่มระดบัรายได ้30,001-50,000 บาท  เป็นดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ    และมีปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant A  ได้แก่  ด้านราคา  ในกลุ่มระดบัรายได ้30,001-50,000 
บาท แต่ กลุ่มท่ีมีระดบัรายไดม้ากกวา่ 50,001  บาท เป็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      

ตารางที่ 4.28  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามสิทธิการช าระเงิน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ช าระเงินเอง 

(n=154) IPA 
Quadr

ant 

สิทธิเบิก  
(n=246) IPA 

Quad
rant 

ความ
ส าคญั 

ความพงึ
พอใจ ความส าคญั 

ความพงึ
พอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ์  */** 4.26 4.16 B 4.44 4.38 B 

ดา้นราคา  */** 4.06 4.00 C 4.16 4.15 C 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  */** 4.11 3.98 C 4.37 4.26 B 

ดา้นส่งเสริมการตลาด  */** 3.62 3.54 C 3.90 3.65 C 

ดา้นกระบวนการ  */** 4.30 4.17 B 4.43 4.31 B 

ดา้นบุคคล  * 4.40 4.32 B 4.52 4.37 B 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  */** 4.22 4.04 B 4.36 4.18 B 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 4.03   4.31 4.18   
แปลผล มาก มาก   มากทีสุ่ด มาก   
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ 
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 จากตาราง 4.28 ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  จ าแนก
ตามสิทธิการช าระเงิน พบว่า กลุ่มท่ีช าระเงินเองให้ความส าคญัระดบัมาก แต่กลุ่มใช้สิทธิเบิกให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจให้ระดบัมากทั้งกลุ่มช าระเงินเองและสิทธิเบิกโดยพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละสิทธิ
การช าระเงิน แต่ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อความส าคญั 
 โดยเม่ือวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   โดยใช้ค่าเฉล่ีย
รวมเป็นจุดตดัแกน พบว่า ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant B  ปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant C  ได้แก่  
ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ทั้งกลุ่มช าระเงินเองและกลุ่มสิทธิเบิกได ้และดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในกลุ่มช าระเงินเอง 

ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps)  จ าแนกตามเหตุผลการมาใช้บริการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เพือ่การรักษา
(n=269) IPA 

Quadran
t 

เพือ่ตรวจสุขภาพ 
(n=131) IPA 

Quadra
nt 

ความ 
ส าคญั 

ความพงึ
พอใจ 

ความ 
ส าคญั 

ความพงึ
พอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ์  ** 4.39 4.32 B 4.34 4.24 B 

ดา้นราคา  */** 4.09 4.07 C 4.19 4.13 C 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   4.28 4.16 B 4.24 4.14 B 

ดา้นส่งเสริมการตลาด  * 3.83 3.59 C 3.71 3.64 C 

ดา้นกระบวนการ   4.39 4.25 B 4.35 4.27 B 

ดา้นบุคคล  ** 4.48 4.33 B 4.46 4.40 B 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ   4.31 4.12 B 4.29 4.15 B 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 4.12   4.23 4.14   
แปลผล มาก

ทีสุ่ด มาก   
มาก
ทีสุ่ด มาก   

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  * P< 0.05  ในระดบัความส าคญั    ** P< 0.05   ในระดบัความพึงพอใจ 
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 จากตาราง 4.29 ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)  จ าแนก
ตามเหตุผลการมาใชบ้ริการ พบวา่ ทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดและความพึงพอใจระดบั
มาก โดยพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัและ/หรือ ความพึงพอใจในแต่ละเหตุผลการใชบ้ริการ 
 โดยเม่ือวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   โดยใช้ค่าเฉล่ีย
รวมเป็นจุดตดัแกน พบวา่ มีปัจจยัส่วนใหญ่อยูใ่น Quadrant B  และปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant C  ไดแ้ก่  
ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาดทั้งสองกลุ่ม 

 
ส่วนที ่6 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 จากการสอบถามไดข้อ้เสนอแนะส่วนใหญ่เป็นการแนะน าปัญหาดา้นสถานท่ีจอด
รถไม่เพียงพอ จ านวน 20  ราย และพบขอ้เสนอแนะและค าติชมในปัญหาดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น  

1. การบริการท่ีจอดรถควรดีกวา่น้ี  และควรปรับปรุงเร่ืองคนรับรถจอด 
2. บางรายการในการตรวจควรมีความรวดเร็วกว่าน้ี หรือไม่ก็ควรมีแผ่นพบัของผลการตรวจท่ี

จะบ่งบอกวา่ไม่ไดรั้บผลในวนัท่ีตรวจเพื่อจะไดม้าตรวจใหไ้ดผ้ลตามท่ีแพทยน์ดั   
3. ความขดัข้องด้านบัตรคิว ถ้าเสียควรมีการแก้ปัญหาการใช้คิวฉุกเฉิน เพื่อคนไข้จะได้ไม่

สับสนและมีการแทรกคิวเกิดข้ึนได ้
4. ควรมีบริเวณท่ีจอดรถกวา้งกว่าน้ี ท่ีจอดรถน้อยมากท าให้คนแก่มาวีลแชร์ไม่ค่อยสะดวกถา้

ตอ้งจอดรถไกลๆ  
5. อยากใหเ้พิ่มท่ีจอดรถมากกวา่น้ีโดยอาจขอความร่วมมือจากตึกคณะพยาบาล  
6. มีปัญหาท่ีจอดรถในวนัธรรมดา  
7. ควรมีแพทยใ์นการใหค้วามรู้ แนะน า การอ่านผลการตรวจและวธีิการรักษาเพิ่มเติม (2) 
8. หอ้งน ้าควรมีความสะอาดมากข้ึนเพื่อเวลาใชจ้ะไดรู้้สึกสบายใจ 
9. การบริการในทุกๆดา้นดีมาก และพอใจในการบริการมาก 
10. ควรมีเพิ่มรถเขน็ไวบ้ริการ 
11. การบริการเป็นระบบ  มีขั้นตอนชดัเจนดีมาก 
12. ควรมีจดัโปรแกรมส่วนลดพิเศษส าหรับผูท่ี้ไม่มีสิทธิเบิกได ้
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13. ควรมีเจ้าหน้าท่ีมากกว่าน้ี เพราะผูใ้ช้บริการมีมาก ผูท่ี้มาใช้บริการต้องการความสะดวก
รวดเร็วหากเจา้หนา้ท่ีมีนอ้ยตอ้งเสียเวลารอนาน 

14. ควรติดตั้งทีวไีวใ้หดู้ระหวา่งการเจาะเลือดเพื่อจะช่วยลดความเสียวในการเจาะเลือดลง  
15. ดีทุกอยา่ง แต่ไม่ค่อยมีท่ีจอดรถท าใหไ้ม่สะดวกในการมาใชบ้ริการ  
16. การถือบตัรคิวควรจดัใหดี้กวา่น้ีเพราะคิวการเจาะเลือดสับสนมากในช่วงเชา้ 
17. มาใชบ้ริการคร้ังแรกแต่ประทบัใจมาก 
18. ท่ีนัง่รอระหวา่งลงทะเบียนและรอตรวจไม่เพียงพอในช่วงท่ีมีผูม้าใชบ้ริการจ านวนมาก 
19. ใชบ้ริการมาหลายปี ใหบ้ริการดีมากมีความเสมอตน้เสมอปลาย 
20. อยากใหพ้ฒันาความพึงพอใจต่อไป  
21. มีความสะดวกและมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลามาก 
22. ควรใหมี้การเบิกตรง  
23. ควรมีเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ด้านหน้าเคาน์เตอร์ให้ค  าแนะน า และควรแจง้ให้ทราบว่ามี

บริการอะไรบา้ง (3) 
24. ควรมีเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือดประจ าทั้ งสองห้องตลอดเวลาให้บริการจะท าให้การบริการได้

รวดเร็วยิง่ข้ึน 
25. ควรสั่งรายการตรวจให้ครบตามรายการท่ีแพทยส์ั่งเพราะบางคร้ังผูรั้บบริการอยูต่่างจงัหวดั

ท าใหเ้สียเวลา  
26. ควรมีการแจง้ผลการตรวจผา่นช่องทางอ่ืนๆดว้ย เช่น อีเมลล ์ 
27. ในการเจาะเลือดควรจะปล่อยใหแ้อลกอฮอลแ์หง้ก่อนเพราะท าให้เจบ็และแสบได ้
28. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดีมาก  และ พนกังานเคาน์เตอร์ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการตรวจดี   
29. ควรเร่ิมเจาะเลือด และมีเจา้หนา้ท่ีแนะน าสุขภาพ เวลา 7.00 น. (2) 
30. อยากใหผ้ลตรวจเร็วกวา่น้ี 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และ ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลคือแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน  400  ตวัอยา่ง สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ 
และ ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อย
ละ 68.2  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.0  มีอายุระหวา่ง 41-60 ปี ร้อยละ 48.0  รองลงมามีอายุระหวา่ง 21-
40 ปี ร้อยละ 33.8   และอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 17.0    มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 59.2 รองลงมา
สถานภาพโสด ร้อยละ 32.8  ส่วนระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 รองลงมาระดบั
ปริญาโทข้ึนไป ร้อยละ 32.5  มีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 34.0  รองลงมาเป็น เกษียณ/ว่างงาน ร้อยละ 
16.0   ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.3   และพนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 10.0    มีรายได ้
ระหว่าง 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 40.2  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 
28.5   และ ร้อยละ 22.3 มีรายได ้มากกวา่ 50,001  บาท  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีช่องทางการรู้จักศูนย์บริการเทคนิค
การแพทยค์ลินิก  ผ่านทางการบอกต่อจากคนรู้จกั ร้อยละ 62.8   รองลงมาเป็น แพทย ์/ คลินิกแพทย ์
ร้อยละ 44.3   ป้ายประชาสัมพนัธ์ดา้นหนา้อาคาร ร้อยละ 23.0  เดินผา่น ร้อยละ 14.8  เวบ็ไซต ์ร้อยละ 
13.0  และ แผน่พบั / โบชวัร์ ร้อยละ 10.8   ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เก่าท่ีเคยมารับบริการแลว้ ร้อยละ 76.2 
และเป็นลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่เคยมาใชบ้ริการ ร้อยละ 23.8  ใชสิ้ทธิราชการในการช าระค่าบริการ ร้อยละ 
52.0  รองลงมาใชสิ้ทธิช าระเงินเอง ร้อยละ 38.5  โดยผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ เขา้มาใชบ้ริการเพื่อการ
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รักษา ร้อยละ 67.2  และเพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 32.8  ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการเพื่อการ
รักษา มาจากศูนยศ์รีพฒัน์ ร้อยละ 44.0 รองลงมาจากโรงพยาบาลทั้งส่วนท่ีเป็นรัฐบาล และ เอกชน  
ร้อยละ 13.2 และ คลินิกแพทย์ ร้อยละ 10.0  และโดยส่วนใหญ่จะบอกต่อให้ผูอ่ื้นมาใช้บริการท่ี
ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก ร้อยละ 97.0   
 
ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญและความพีงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียและล าดับของระดับความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ มีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) อยู่ท่ี  4.24  ซ่ึงอยู่ในระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) 
อยูท่ี่ 4.13  ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  

โดยมีค่าเฉ ล่ียของระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix:7Ps) ท่ีให้ความส าคัญตามล าดับ โดยพบว่า ล าดับ ท่ี 1 คือ ด้านบุคคล  4.47   ล าดับท่ี 2 ด้าน
กระบวนการ  4.38  ล าดับท่ี 3 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 ล าดับ  ล าดับท่ี 4 ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 4.30 ล าดบัท่ี 5 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.27 ล าดบัท่ี 6  ดา้นราคา 4.12 และ
ล าดบัท่ี 7 ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.79 

และมีค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix:7Ps) ท่ีให้ความพึงพอใจ  ตามล าดับ โดย ล าดับ ท่ี 1 คือ ด้านบุคคล 4.35  ล าดับท่ี 2  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ 4.30  ล าดบัท่ี 3 ดา้นกระบวนการ 4.25  ล าดบัท่ี 4  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.15  ล าดบั
ท่ี 5 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.13  ล าดบัท่ี 6 ด้านราคา 4.09  และล าดบัท่ี  7 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.61 

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูม้าใชบ้ริการ ใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดในล าดับท่ีเท่าๆกัน คือ ด้านบุคคล เป็นล าดับแรก ส่วนด้านราคาและด้านการส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด  ใ ห้ เ ป็ น ล า ดั บ ท้ า ย ข อ ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 
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ส่วนที่ 4  แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพีงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิก เทคนิคการแพทย์  ตามเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis: IPA) 

IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อวดัผล
หรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะรูปแบบ
ต่างๆ ซ่ึง IPA มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบ้ริโภคในโปรแกรมทางการตลาด 
เป็นการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจง่ายและให้ขอ้มูลในเชิงลึกท่ีส าคญัในแง่
ของส่วนประสมการตลาดกบักิจการ  กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึน 
หรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น  การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ ท าให้
สามารถแปลผล จดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ใจมากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การวางกลยทุธ์และตดัสินใจดา้นการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
ตารางที่ 5.1  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด(Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับ
ความส าคัญ 

ความพงึ
พอใจ 

IPA 
Quadrant 

ส่วนต่าง 

(X) (Y) (X-Y) 

P4 : ด้านส่งเสริมการตลาด 3.79 3.61 C 0.18 

P7 : ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.30 4.13 B 0.17 

P5 : ด้านกระบวนการ 4.38 4.25 B 0.13 
P3 : ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.27 4.15 B 0.12 
P6 : ด้านบุคคล 4.47 4.35 B 0.12 
P1 : ด้านผลติภัณฑ์ 4.37 4.3 B 0.07 

P2 : ด้านราคา 4.12 4.09 C 0.03 
ค่าเฉลีย่รวม 4.24 4.13   

แปลผล มากทีสุ่ด มาก   
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จะเห็นว่าค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย์ มีระดับความส าคญัเฉล่ีย 4.24 คือให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดและมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 4.13 คือใหค้วามพึงพอใจระดบัมาก  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1 แสดงการวิเคราะห์โดยเทคนิค IPA เปรียบเทียบระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของ
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

ส าคัญมาก 

(ลูกค้าคาดหวังสูง) 
 

ส าคัญน้อย 

(ลูกค้าคาดหวังน้อย) 

 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 

(พงึพอใจมาก) 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(พงึพอใจน้อย) 

A : ต้องให้ความสนใจ 

(Concentrate here) 

 

B: พงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Keep up with good work) 

 

C: ไม่ต้องให้ความส าคัญมาก 

(Low priority) 

 

D: ให้บริการได้ดีมาก 

แต่ลูกค้าไม่ค่อยให้ความส าคัญ 

(Possible Over Kill) 
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เม่ือวิเคราะห์ผลต่างของระดับคะแนนเฉล่ีย พบว่า คะแนนระดับความส าคญัสูงกว่า
ระดบัความพึงพอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix:7Ps) โดยเม่ือใชค้่าเฉล่ีย
ของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ คือ 4.24 และ  4.13  ตามล าดบั เป็นจุดตดัเพื่อแยก Quadrant   
ก็พบวา่ปัจจยัส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B  และปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant C ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด  โดยพบว่า ส่วนต่างท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและส่วน
ต่างท่ีนอ้ยท่ีสุดคือปัจจยัดา้นราคา ดงัแสดงในตาราง 5.1 และ ภาพท่ี 5.1 

และเม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยล าดบัระดบัความส าคญั และความพึงพอใจ ของ
ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix:7Ps) พบวา่ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัและความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นบุคคล  และปัจจยัท่ีผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัและความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด คือปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด   ซ่ึงปัจจยัด้านบุคคลท่ีส าคญัและพึงพอใจมากท่ีสุดมีระดับ
ความส าคญัเฉล่ีย 4.47 และพึงพอใจท่ีระดบั 4.35    ส่วนปัจจยัท่ีให้ความส าคญัและพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด
คือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัเฉล่ีย 3.79  และพึงพอใจท่ีระดบั 3.61  ดงัตาราง 
5.2 และ ตาราง 5.3  
 
ตารางที่  5.2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความส าคัญ 

(X) 

P6 : ด้านบุคคล 4.47 
P5 : ด้านกระบวนการ 4.38 

P1 : ด้านผลติภัณฑ์ 4.37 
P7 : ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.30 

P3 : ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.27 
P2 : ด้านราคา 4.12 
P4 : ด้านส่งเสริมการตลาด 3.79 

ค่าเฉลีย่รวม 4.24 

แปลผล มากที่สุด 
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ตารางที่ 5.3  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix:7Ps) ของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความพงึพอใจ 

(Y) 

P6 : ด้านบุคคล 4.35 

P1 : ด้านผลติภัณฑ์ 4.30 
P5 : ด้านกระบวนการ 4.25 
P3 : ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.15 
P7 : ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.13 

P2 : ด้านราคา 4.09 
P4 : ด้านส่งเสริมการตลาด 3.61 
ค่าเฉลีย่รวม 4.13 

แปลผล มาก 
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ตารางที่ 5.4 แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลินิกเทคนิคการแพทย์ โดย
เรียงล าดับส่วนต่างมากไปหาน้อย 
 
ล า
ดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่
ความ 
ส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ความ
พงึ
พอใจ 

IPA 
Quad
rant 

ส่วน
ต่าง 

(X) (Y)  (X-Y) 

1 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
สถานท่ีจอดรถสะดวก 3.68 2.83 C 0.85 

2 ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ส่วนลดส าหรับ
ขา้ราชการ 

3.77 3.53 C 0.24 

3 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม 

ณ.จุดพกัรอ 
4.11 3.91 C 0.20 

4 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
มีป้ายน าทางหรือบอก

ทางชดัเจน 
4.13 3.93 C 0.20 

5 ดา้นส่งเสริมการตลาด 
การจดักิจกรรมส่งเสริม

การขาย 
3.70 3.52 C 0.18 

6 ดา้นกระบวนการ 
มีการช้ีแจงแนะน า
ขั้นตอนการบริการ 

4.32 4.15 B 0.17 

7 ดา้นบุคคล 
ค าแนะน าปรึกษาจากนกั

เทคนิคการแพทย ์
4.43 4.26 B 0.17 

8 ดา้นส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบังานบริการ 

3.90 3.74 C 0.16 

9 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีป้ายแสดงการ

ใหบ้ริการท่ีชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย 

4.29 4.14 B 0.15 
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ตารางที่ 5.4 แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลินิกเทคนิคการแพทย์ โดย
เรียงล าดับส่วนต่างมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ล า
ดบั 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่ 
ความ 
ส าคัญ 

(X) 

ค่าเฉลีย่
ความ
พงึ
พอใจ
(Y) 

IPA 
Quad
rant 

ส่วน
ต่าง

(X-Y) 

10 ดา้นกระบวนการ 
มีป้ายแจง้ใหท้ราบก่อน

เวลาบริการ 
4.29 4.14 B 0.15 

11 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ความสะดวกในการ
เขา้ถึงการบริการ 

4.31 4.17 B 0.14 

12 ดา้นส่งเสริมการตลาด 
มีการแจง้ข่าวสารผา่น

ส่ือ 
3.79 3.65 C 0.14 

13 ดา้นบุคคล 
บริการดว้ยความ
กระตือรือร้น 

4.45 4.31 B 0.14 

14 ดา้นกระบวนการ 
ใหบ้ริการครบถว้น

ถกูตอ้ง 
4.45 4.32 B 0.13 

15 ดา้นบุคคล 
บริการดว้ยความรวดเร็ว

ทนัท่วงที 
4.48 4.35 B 0.13 

16 ดา้นบุคคล 
ความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ีเจาะเลือด 

4.56 4.43 B 0.13 

17 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ท่ีตั้งอยูใ่นจุดท่ีมองเห็น

ง่าย 
4.28 4.16 B 0.12 

18 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทางท่ีหลากหลายใน
การรับรู้งานบริการ เช่น 

เวปไซตฯ์ 
4.15 4.03 C 0.12 

19 ดา้นกระบวนการ 
กระบวนการใหบ้ริการมี
ล าดบัขั้นตอนชดัเจน 

4.35 4.23 B 0.12 
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ตารางที่ 5.4 แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลินิกเทคนิคการแพทย์ โดย
เรียงล าดับส่วนต่างมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ล าดั
บ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่ 
ความ 
ส าคญั 

(X) 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ(Y) 

IPA 
Quad
rant 

ส่วน
ต่าง(X-

Y) 

20 ดา้นกระบวนการ 
ความสะดวกรวดเร็วของ

การใหบ้ริการ 
4.41 4.29 B 0.12 

21 ดา้นบุคคล 
ความเอาใจใส่และความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

4.48 4.36 B 0.12 

22 ดา้นบุคคล 
เจา้หนา้ท่ีจุดรับลงทะเบียน
สามารถตอบค าถามและ

แนะน าไดดี้ 
4.44 4.32 B 0.12 

23 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
ความเช่ือมัน่ในผลการ

ตรวจท่ีไดรั้บ 
4.58 4.46 B 0.12 

24 ดา้นกระบวนการ 
การไดรั้บผลตรวจตรงตาม

เวลา 
4.46 4.35 B 0.11 

25 ดา้นกระบวนการ การรักษาความลบั 4.51 4.4 B 0.11 

26 ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 4.44 4.34 B 0.10 

27 ดา้นราคา 
มีการแสดงราคาในแต่ละ
รายการตรวจชดัเจน 

4.42 4.32 B 0.10 

28 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
ความสะอาดของสถานท่ี
และความเป็นระเบียบ 

4.37 4.27 B 0.10 
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ตารางที่ 5.4 แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลินิกเทคนิคการแพทย์ โดย
เรียงล าดับส่วนต่างมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ล าดั
บ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่ 
ความ 
ส าคญั 

(X) 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ(Y) 

IPA 
Quad
rant 

ส่วน
ต่าง(X-

Y) 

29 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
ความน่าเช่ือถือต่อการ

ใหบ้ริการ 
4.54 4.44 B 0.10 

30 ดา้นผลิตภณัฑ ์
ผลการตรวจวเิคราะห์

ถูกตอ้ง 
4.48 4.39 B 0.09 

31 ดา้นกระบวนการ 
มีกล่องรับขอ้ร้องเรียน
และขอ้เสนอแนะ 

4.24 4.15 B 0.09 

32 ดา้นบุคคล 

บริการดว้ยความสุภาพ
และมีไมตรีจิต พดูจาและ
ตอ้นรับอยา่งเป้นมิตร
ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 

4.49 4.4 B 0.09 

33 ดา้นบุคคล เจา้หนา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 4.48 4.39 B 0.09 

34 ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีบริการท่ีดีและมืออาชีพ 4.45 4.37 B 0.08 

35 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
ความสะอาดของอุปกรณ์

เจาะเลือด 
4.56 4.48 B 0.08 

36 ดา้นผลิตภณัฑ ์
ความหลากหลายของชนิด

รายการตรวจ 
4.38 4.31 B 0.07 
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ตารางที่ 5.4 แสดงส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ตามแต่ละปัจจัยย่อยด้านต่างๆของคลินิกเทคนิคการแพทย์  โดย
เรียงล าดับส่วนต่างมากไปหาน้อย (ต่อ) 

ล าดั
บ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่ 
ความ 
ส าคญั 

(X) 

ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ(Y) 

IPA 
Quad
rant 

ส่วน
ต่าง(X-

Y) 

37 ดา้นผลิตภณัฑ ์
ความหลากหลายของ
โปรแกรมการตรวจ 

4.38 4.32 B 0.06 

38 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
บริการดว้ยความเสมอภาค

เป็นธรรม 
4.48 4.42 B 0.06 

39 ดา้นผลิตภณัฑ ์
มีผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ

ดึงดูด 
4.09 4.05 C 0.04 

40 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มในการ
ใหบ้ริการ 

4.31 4.27 B 0.04 

41 ดา้นราคา ราคาถูก 3.87 3.84 C 0.03 

42 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

การแต่งกายและความ
สุภาพเรียบร้อยของ

เจา้หนา้ท่ี 
4.35 4.32 B 0.03 

43 ดา้นราคา 
ราคาค่าบริการมีความ

เหมาะสม 
4.07 4.05 C 0.02 

44 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
มีส่ิงอ านวยความสะดวก

พ้ืนฐาน 
4.26 4.24 B 0.02 

45 ดา้นราคา 
สามารถช าระเงินไดห้ลาย

ทางเลือก 
4.12 4.15 A -0.03 

 
 

ค่าเฉลีย่รวม 4.24 4.13 
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จากตาราง 5.4 การวิเคราะห์ผลต่างของระดบัคะแนนเฉล่ียในแต่ละปัจจยัยอ่ยของแต่ละ
ปัจจยัหลกัในส่วนประสมการตลาด พบวา่ คะแนนระดบัความส าคญัสูงกว่าระดบัความพึงพอใจใน
เกือบทุกปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ยกเว้นปัจจัยด้านราคา คือ 
สามารถช าระเงินไดห้ลายทางเลือก ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงกวา่ความส าคญั ท าให้มีผลต่างเป็นลบ 
(-0.03) โดยเม่ือใชค้่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ คือ 4.24 และ  4.13  เป็นจุดตดัเพื่อ
แยก Quadrant   ก็พบวา่ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัอยูใ่น Quadrant A   และพบวา่ ปัจจยัยอ่ยส่วนใหญ่
อยูใ่น  Quadrant B   ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไดรั้บการตอบสนองไดเ้ป็น
อยา่งดี จึงเกิดความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และบริการ  และ พบวา่บางปัจจยัยอ่ยอยูใ่นQuadrant C  ซ่ึง
หมายถึง  ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีคุณภาพต ่าในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้มากนัก ผูใ้ห้บริการ
สามารถเล่ือนการปรับปรุงไปภายหลงัได ้ซ่ึงหน่วยงานอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัมากนกั  

และเม่ือวิเคราะห์ผลต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจโดย
เรียงล าดบัค่าท่ีมีผลต่างมากท่ีสุดแลว้สามารถสรุปปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นของปัจจยัหลกัท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความส าคญัมากแต่มีระดบัความพึงพอใจน้อยซ่ึงส่งผลให้มีระดบัผลต่างท่ีมากสุดในปัจจยัหลกั
ดา้นนั้นๆ ดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภณัฑ์  ได้แก่  มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั อยู่ใน  Quadrant B (ล าดับ26)  มีผลิตภณัฑ์ท่ี
น่าสนใจดึงดูด อยูใ่น  Quadrant C (ล าดบั 39) 

2. ดา้นราคา ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาในแต่ละรายการตรวจชดัเจนอยู่ใน Quadrant B (ล าดบั27)  
ราคาถูก อยูใ่น  Quadrant C (ล าดบั 41) 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ มีป้ายแสดงการให้บริการท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ใน  
Quadrant B  (ล าดับ 9) ช่องทางท่ีหลากหลายในการรับรู้งานบริการ เช่น เวปไซต์ฯอยู่ใน  
Quadrant C (ล าดบั 18) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนลดส าหรับขา้ราชการ อยูใ่น  Quadrant C  (ล าดบั 2) 
5. ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ มีการช้ีแจงแนะน าขั้นตอนการบริการอยูใ่น  Quadrant B  (ล าดบั6) 
6. ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ค าแนะน าปรึกษาจากนกัเทคนิคการแพทย ์อยูใ่น  Quadrant B   (ล าดบั 7)  
7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่ สถานท่ีจอดรถสะดวก  อยู่ใน  

Quadrant C  (ล าดบั1) ความเช่ือมัน่ในผลการตรวจท่ีไดรั้บอยูใ่น  Quadrant B   (ล าดบั23) 
 

โดยปัจจยัท่ีมีผลต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจมีค่า
มาก แสดงถึงผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัมากแต่มีระดบัความพึงพอใจน้อย ดงันั้น หน่วยงานควรให้
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ความส าคญัในการให้บริการดา้นนั้นๆให้มากข้ึนกวา่เดิมเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้
เทียบเท่ากบัท่ีคาดหวงัไวห้รือใหค้วามส าคญั 
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ทีม่ีผลต่อระดับความส าคัญ
และความพีงพอใจของคลินิกเทคนิคการแพทย์จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและประสบการณ์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)   ANOVA 
และ T-test 

จากข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีต้องการทราบเพิ่มเติมเม่ือจ าแนก
เก่ียวกับส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สิทธิท่ีใช้ในการรับบริการ และเหตุผลการมาใช้
บริการ ว่ามีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ อย่างไรท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% 

โดยข้อมูลค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps)  ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์สามารถน ามาวิเคราะห์และสรุปผลตาม
เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) โดยใช้จุดแกนตดัของ 2 แกนซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย
ของระดบัความส าคญัและค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของขอ้มูลท่ีท าการวิเคราะห์มาไดเ้พื่อใช้
เป็นจุดตดัแกนแยก Quadrant  โดยเม่ือน าค่าความส าคญัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละ
คุณสมบติัผลลพัธ์ท่ีไดต้กอยูท่ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะ 

จากการศึกษาขอ้มูลเม่ือจ าแนกตามเก่ียวกบัส่วนบุคคลวา่มีผลต่อระดบัความส าคญัและ
ความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้ นๆ พบว่า  ในการวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis: IPA) ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrants A  คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และ
ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ หน่วยงานจึงควรให้ความสนใจเพื่อให้ผูม้าใชบ้ริการมีความพึง
พอใจเพิ่มข้ึนจากระดบัปานกลางเป็นมากถึงมากท่ีสุดตรงตามความส าคญัท่ีคาดหวงัไว ้ ปัจจยัท่ีอยูใ่น 
Quadrants B   คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและได้รับการตอบสนองได้เป็นอย่างดี 
หน่วยงานจึงควรรักษาระดบัการบริการน้ีไวต่้อไป   ปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrants C คือ ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการมีคุณภาพต ่าในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้มากนกั ผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุง
ไปภายหลงัได้  และ ปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrants D  คือ สินคา้หรือบริการท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคญั
มากเกินความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัไม่มากนัก ซ่ึงทั้งน้ีหน่วยงานควรน ามา
พิจารณาว่าจะมีระบบการจดัการอย่างไรเพื่อไม่ให้สญเสียทรัพยากรโดยไม่จ  าเป็นเน่ืองจากผูม้าใช้
บริการไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
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จ าแนกตามเพศ   
จากสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่า H0: เพศไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจ

ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ โดย เพศชาย ให้ความส าคญัระดับมาก และให้ความพึงพอใจระดบัมาก
เช่นกนั  ส่วนเพศหญิง ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และให้ความพึงพอใจระดบัมาก ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  โดยพบวา่เพศมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ยของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น 

จึงสรุปได้ว่าเพศท่ีต่างกันมีผลต่อระดับความส าคัญและความพึงพอใจท่ีต่างกัน  
เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยัย่อยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งน้อย 1 คู่ ดงันั้น จึงแสดงไดว้่า P < 0.05 สามารถ
ทดสอบได้ตรงตามสมมุติฐานท่ีว่า เพศท่ีต่างกันส่งผลให้มีระดับความส าคญัและความพึงพอใจ
ต่างกนั 

และเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)ส่วน
ใหญ่มีปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B ทั้งเพศชายและเพศหญิง  แต่ในเพศชาย มีปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A  
ไดแ้ก่ ดา้นราคา และปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นส่งเสริม
การตลาด  ส่วนในเพศหญิงมีปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่ ดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมการตลาด  

 
จ าแนกตามอายุ  

จากสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่า H0: อายุไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พบวา่ ทุกช่วงอายใุห้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ช่วงอายุ 21-40 ปี ให้
ความส าคญัระดบัมาก  และให้ระดบัความพึงพอใจระดบัมากทุกช่วงอายุ ยกเวน้อายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีให้
ระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  โดยพบว่าอายุมีผลต่อระดับ
ความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 
ดา้น 

จึงสรุปได้ว่าอายุท่ี ต่างกันมีผลต่อระดับความส าคัญและความพึงพอใจท่ีต่างกัน  
เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยัย่อยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งน้อย 1 คู่ ดงันั้น จึงแสดงไดว้่า P < 0.05 สามารถ
ทดสอบได้ตรงตามสมมุติฐานท่ีว่า อายุท่ีต่างกันส่งผลให้มีระดับความส าคญัและความพึงพอใจ
ต่างกนั 

และเม่ือน ามาวเิคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) พบวา่
ทุกระดับช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant B   แต่อายุ 60  ปี ข้ึนไป มีปัจจัยท่ีอยู่ใน  
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Quadrant A  ได้แก่ ด้านราคา  และพบว่า ปัจจัยท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ได้แก่  ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ     และอายุต ่ากว่า 20  ปี พบปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
จ าแนกตามอาชีพ  

จากสมมุติฐานท่ีตั้ งไวว้่า H0: อาชีพไม่มีผลต่อระดับความส าคญัและระดับความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พบวา่ เกือบทุกอาชีพให้ความส าคญัระดบัมาก ยกเวน้อาชีพ นกัเรียน/
นักศึกษา  รับราชการ และเกษียณ/ว่างงาน ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด  และทุกอาชีพให้ระดับ
ความพึงพอใจระดบัมาก ยกเวน้เกษียณ/ว่างงาน ท่ีให้ระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบวา่อาชีพมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ย
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น 

จึงสรุปได้ว่าอาชีพท่ีต่างกันมีผลต่อระดับความส าคัญและความพึงพอใจท่ีต่างกัน  
เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยัย่อยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งน้อย 1 คู่ ดงันั้น จึงแสดงไดว้่า P < 0.05 สามารถ
ทดสอบได้ตรงตามสมมุติฐานท่ีว่า อาชีพท่ีต่างกนัส่งผลให้มีระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ต่างกนั  

และเม่ือน ามาวเิคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) พบวา่ 
ทุกอาชีพ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant B   โดยพบปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ได้แก่  ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ในกลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา พนกังานมหาวิทยาลยั และอาชีพอ่ืน   ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   ในกลุ่มธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย/รับจา้ง และอาชีพอ่ืนๆ และ
พบวา่ปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A ไดแ้ก่  ดา้นราคา   ในกลุ่มพนกังานรัฐวสิาหกิจ และเกษียณ/วา่งงาน  

 
จ าแนกตามรายได้ 

จากสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่า H0: รายได้ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัและระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  โดย ทุกช่วงรายไดใ้ห้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และให้ระดบัความ
พึงพอใจระดบัมาก ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบวา่รายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในแต่ละปัจจยั
ยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น แต่ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญั 

จึงสรุปไดว้า่รายไดท่ี้ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีต่างกนั  เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยั
ยอ่ยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งนอ้ย 1 คู่ ดงันั้น จึงแสดงไดว้า่ P < 0.05 สามารถทดสอบไดต้รงตามสมมุติฐาน
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ท่ีว่า รายไดท่ี้ต่างกนัส่งผลให้มีความพึงพอใจต่างกนั แต่ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญั เน่ืองจาก P > 
0.05 ในทุกปัจจยั 

และเม่ือน ามาวิ เคราะห์ตาม เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA ) 
พบว่า ทุกระดบัรายได้ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant B   โดยพบว่าปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  
ได้แก่  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในกลุ่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท  แต่ในกลุ่มระดบัรายได ้
30,001-50,000 บาท  เป็นด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ    และมีปัจจยัท่ีอยู่ใน  
Quadrant A  ได้แก่  ด้านราคา  ในกลุ่มระดบัรายได้ 30,001-50,000 บาท แต่ กลุ่มท่ีมีระดับรายได้
มากกวา่ 50,001  บาท เป็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      

จ าแนกตามสิทธิทีใ่ช้ในการรับบริการ 
จากสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่า H0: สิทธิท่ีใช้ในการรับบริการไม่มีผลต่อระดบัความส าคญั

และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  โดย กลุ่มท่ีช าระเงินเองให้ความส าคญัระดบัมาก 
แต่กลุ่มใชสิ้ทธิเบิกให้ความส าคญัมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจระดบัมากทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  โดยพบว่าสิทธิท่ีใช้ในการรับบริการมีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละ
ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น  

จึงสรุปไดว้า่สิทธิท่ีใชใ้นการรับบริการท่ีต่างกนัมีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจท่ี
ต่างกนั  เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยัย่อยท่ี ปฏิเสธ H0 อย่างน้อย 1 คู่ ดงันั้น จึงแสดงไดว้่า P < 0.05 
สามารถทดสอบไดต้รงตามสมมุติฐานท่ีวา่ สิทธิท่ีใชใ้นการรับบริการท่ีต่างกนัส่งผลให้มีความส าคญั
และความพึงพอใจต่างกนั  

และเม่ือน ามาวิ เคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA ) 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B   โดยพบวา่ปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant C  ไดแ้ก่  ดา้นราคา 
และดา้นส่งเสริมการตลาด ทั้งกลุ่มช าระเงินเองและกลุ่มสิทธิเบิกได ้และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ในกลุ่มช าระเงินเอง 

จ าแนกตามเหตุผลการมาใช้บริการ  
จากสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่า H0: เหตุผลการมาใช้บริการไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัและ

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  โดยทั้งกลุ่มเพื่อการรักษาและเพื่อตรวจสุขภาพให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดและความพึงพอใจระดบัมาก ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยพบวา่เหตุผล
การมาใช้บริการมีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น  
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จึงสรุปไดว้่าเหตุผลการมาใช้บริการท่ีต่างกนัมีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจท่ี
ต่างกนั  เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยัย่อยท่ี ปฏิเสธ H0 อย่างน้อย 1 คู่ ดงันั้น จึงแสดงไดว้่า P < 0.05 
สามารถทดสอบไดต้รงตามสมมุติฐานท่ีว่า เหตุผลการมาใช้บริการท่ีต่างกนัส่งผลให้มีความส าคญั
และความพึงพอใจต่างกนั  

และเม่ือน ามาวิ เคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA ) 
พบวา่ มีปัจจยัส่วนใหญ่อยูใ่น Quadrant B   และปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่  ดา้นราคา และดา้น
ส่งเสริมการตลาด ทั้งสองกลุ่ม     

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลนิิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปัญหาที่พบ เป็นปัญหาด้านสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   ความขดัขอ้งด้าน
บตัรคิวก่อเกิดความสับสนและมีการแทรกคิว   ตรวจไม่ครบตามรายการท่ีแพทยส์ั่ง 

ข้อเสนอแนะที่พบ ไดแ้ก่ ควรมีบริการท่ีจอดรถให้เพียงพอ    ควรมีการแจง้เวลาของผลการ
ตรวจเพื่อจะไดม้าตรวจให้ไดผ้ลตรงตามท่ีแพทยน์ดั   วีลแชร์ไม่ค่อยสะดวก   อยากให้มีแพทยป์ระจ า  
หอ้งน ้าควรมีความสะอาด  ควรมีรถเข็นไวบ้ริการเพิ่ม  น่าจะมีจดัโปรแกรมส่วนลดพิเศษส าหรับคนท่ี
ไม่มีสิทธิเบิกได ้ ควรมีเจา้หน้าท่ีมากในเวลาท่ีคนมารับบริการจ านวนมาก  ท่ีนัง่รอระหวา่งรอตรวจ
ไม่เพียงพอ  การเบิกตรง   ควรมีเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ให้ค  าแนะน า   ควรมีเจา้หน้าท่ีเจาะเลือด
ประจ าทั้งสองห้องตลอดเวลาให้บริการ     ควรมีการแจง้ผลการตรวจผา่นช่องทางอ่ืนๆดว้ย   ควรเร่ิม
เจาะเลือดและมีเจา้หนา้ท่ีแนะน าสุขภาพ เวลา 7.00 น. 

ข้อติชม ช่ืนชม  ไดแ้ก่ การบริการในทุกๆดา้นดีมาก   เป็นระบบ  มีขั้นตอนชดัเจน พอใจใน
การบริการ  ดีมากเสมอตน้เสมอปลาย สะดวกและบริการรวดเร็ว  ทนัเวลา  พนกังานเคาร์เตอร์ช้ีแจง
รายละเอียดขั้นตอนการตรวจดี 

  
อภิปรายผล  

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการเทคนิค
การแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดความพึงพอใจ 
สามารถอภิปรายผลการศึกษากบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
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1. ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

จากผลการศึกษา พบว่า ผูม้าใช้บริการ ส่วนใหญ่ มีช่องทางการรู้จกัศูนยบ์ริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก ผ่านทางการบอกต่อจากคนรู้จัก   แพทย์ / คลินิกแพทย์   ป้ายประชาสัมพันธ์
ดา้นหนา้อาคาร   เดินผา่น   เป็นลูกคา้เก่าท่ีเคยมารับบริการแลว้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รักษ์
เกียรติ จิรันทร,ณรงค์ศักด์ิ สิงห์ไพบูลย์พร และคณะ(2549) ท่ีพบว่า ลักษณะการใช้บริการของ
ผูรั้บบริการ คือ ตั้งใจมาเองเพื่อการรักษามากท่ีสุด และไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงานและญาติพี่
นอ้ง  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศุภชัญา บวัประเสริฐยิง่(2555) ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่รับบริการ 2-3 
เดือนคร้ังตามแพทยท่ี์นดั    ดา้นการใชสิ้ทธิราชการในการช าระค่าบริการ รองลงมาใช้สิทธิช าระเงิน
เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รักษเ์กียรติ จิรันทร,ณรงคศ์กัด์ิ สิงห์ไพบูลยพ์ร และคณะ(2549) ท่ี
พบว่าผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มนทิพ
พา นิมานนัท์ (2553) ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่ช าระเงินเอง    ดา้นผูม้าใช้บริการส่วนใหญ่ เขา้มาใช้บริการ
เพื่อการรักษา มาจากศูนยศ์รีพฒัน์ โรงพยาบาลทั้งส่วนท่ีเป็นรัฐบาลและเอกชน และ คลินิกแพทย ์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิรียาพร ธรรมแงะ (2554)  ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่เขา้รับการบริการมากกว่า
เดือนละ 1 คร้ังเพื่อรักษาโรค    และดา้นมาเพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
รักษเ์กียรติ จิรันทร,ณรงคศ์กัด์ิ สิงห์ไพบูลยพ์ร และคณะ(2549)   ท่ีพบวา่ มีประวติัใชบ้ริการนวดเทา้
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและรักษามากท่ีสุด   และดา้นการบอกต่อท่ีโดยส่วนใหญ่จะบอกต่อให้ผูอ่ื้นมาใช้
บริการท่ีศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก แต่มีไม่แน่ใจวา่จะบอกต่อ และไม่บอกต่ออีกจ านวน 1 
ราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  รุ่งระวี มีทองค า (2548) ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่จะแนะน าให้บุคคลอ่ืน
มาตรวจท่ีโรงพยาบาล  

ซ่ึงในรายท่ีไม่บอกต่อ พบว่า มีระดับการให้ความส าคญัเฉล่ีย 3.12 และให้ความพึง
พอใจเฉล่ีย 2.59 โดยพบว่า เป็นเพศชาย อายุ 41-60 ปี  โสด  การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท  เป็นลูกคา้ใหม่  รู้จกัผา่นการบอกต่อ  โดยมาใช้
บริการเพื่อการรักษาซ่ึงมาจากคลินิกแพทย์  ซ่ึงการท่ีตดัสินใจไม่บอกต่อ เพราะเป็นผูท่ี้มารับบริการ
ใหม่เป็นคร้ังแรก มาตามค าแนะน าจากแพทย ์  อายุเร่ิมมากแล้ว ไม่มีความรู้มาก่อนว่าต้องปฎิบติั
ตวัอยา่งไร รวมทั้งไม่ไดรั้บการแนะน าดา้นอ่ืนๆซ่ึงอาจเน่ืองจากการท่ีมีใบนดัจากคลินิกแพทยเ์พื่อมา
รับบริการท าให้เจา้หน้าท่ีมกัจะไม่อธิบายรายละเอียดอะไรมากเน่ืองจากท าตามค าสั่งท่ีแพทยส์ั่งมา
เท่านั้น เลยส่งผลใหเ้กิดความไม่พึงพอใจและคิดจะไม่บอกต่อได ้
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความส าคัญและความพงีพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญั อยู่ในระดบัความส าคญัมาก

ท่ีสุด ในขณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  เน่ืองมาจากผูม้า
ใช้บริการมกัจะคาดหวงัหรือให้ความส าคญัในการบริการสูงเห็นว่ามีส าคญัแต่ไดรั้บการตอบสนอง
จากหน่วยงานไม่ตรงตามท่ีหวงัไว ้จึงเกิดความพึงพอใจน้อยกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงสอดคล้องตาม
แนวคิดความพึงพอใจท่ีให้ค  านิยาม ว่า “ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม 
เก่ียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็น
ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเกิดข้ึนจากความคาดหวงั หรือเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ
ส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียนแปลงไดต้าม
ค่านิยมและประสบการณ์ของตวับุคคล “ และสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ท่ีได้
สรุปวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง          ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได ้
เม่ือไดรั้บในส่ิงท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงและลดลงเม่ือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง   
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันทร,ณรงค์ศกัด์ิ สิงห์ไพบูลยพ์ร และคณะ(2549) ท่ีพบว่า 
ความพึงพอใจในภาพรวมระดบัดีมาก และ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มนทิพพา นิมานนัท ์(2553) ท่ี
พบวา่ ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพงานบริการผูป่้วยในโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดส่วนระดบัการ
รับรู้ในคุณภาพงานบริการท่ีไดรั้บจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิรียาพร 
ธรรมแงะ (2554) ท่ีพบวา่ พึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสถานท่ี บุคลากร และการบริการ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพมาศ แกว้วงศ์วาน (2555) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจต่อการบริการงานเภสัชกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

และจากผลการศึกษาท่ีได้ว่า ผูม้าใช้บริการให้ความส าคญัและความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดในล าดับท่ีเท่าๆกัน คือ ด้านบุคคล เป็นล าดับแรก ส่วนด้านราคาและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ให้เป็นล าดบัทา้ยของการให้ความส าคญัและความพึงพอใจนั้น มีเหตุผลเน่ืองมาก
จาก ดา้นบุคคล มกัเป็นด่านแรกในการสัมผสักบัผูรั้บบริการ เป็นลกัษณะส่ิงท่ีจบัตอ้งไดเ้ห็นชดัเจนวา่
มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ น่าเช่ือถือ อยา่งไร ซ่ึงถือเป็นภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีมองเห็นและสัมผสัได ้
จึงให้ล าดับความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืนๆ  ส่วนด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีให้
ความส าคญัและความพึงพอใจ เป็นล าดบัทา้ย เน่ืองมากจากผูม้าใช้บริการรู้อยู่แลว้วา่เป็นหน่วยงาน
ราชการซ่ึงราคามกัจะตามอตัราของกรมบญัชีกลางอยู่แลว้รวมทั้งเร่ืองดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
มกัจะคิดวา่หน่วยงานราชการจะติดกบัขอ้จ ากดัทางการส่งเสริมการตลาด แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผูใ้ชบ้ริการก็
มกัตอ้งการราคาท่ียอ่มเยาและมีส่วนลดหรือโปรแกรมทางการตลาดเสมอ 
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ซ่ึงหากวเิคราะห์จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( SD) ของความส าคญัและความพึงพอใจ แลว้ 
พบว่า ปัจจยัดา้นราคา (ราคาถูก) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.867 และ 0.801 ตามล าดบั และ ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูง ( SD = 0.700-0.992)  เป็นไปไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการ
มีความเห็นต่างกนัในเร่ืองน้ีจึงส่งผลให้ขอ้มูลมีการกระจายตวัมาก คือบางคนอาจไม่ไดส้นใจมากนกั
คือไม่ให้ความส าคญัหรือคาดหวงักบับริการดา้นน้ีแต่บางคนอยากให้มีการบริการดา้นน้ีหรืออาจไม่
ทราบวา่มีบริการดา้นน้ีอยูเ่ลย โดยเฉพาะดา้นส่งเสริมการตลาดจึงท าให้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงมาก
ในความส าคญัด้านการส่งเสริมการตลาด  ดังนั้นหน่วยงานอาจตอ้งพิจารณาว่าจะด าเนินการด้าน
ส่ ง เส ริม ก ารตล าดอย่ างไรให้ เห ม าะสม   เพี ย งพ อ  และ เกิ ดก าร รับ รู้อย่ างทั่ ว ถึ ง ต่ อไป 
 

3. ส่วนต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพีงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix:7Ps) ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) 

จากผลการศึกษา ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) มกัอยูใ่น Quadrant B  เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ
อยูแ่ลว้ คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไดรั้บการตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี  (Keep up the 
good Work)  และมี Quadrant C คือ ด้านราคาและส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ต้องให้
ความส าคญัมาก  คือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีคุณภาพต ่าในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้มากนกั ผู ้
ให้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงไปภายหลงัได้ (Low Priority)  ซ่ึงถือว่าสอดคลอ้งกบัล าดบัการ
ให้ความส าคญัและความพึงพอใจท่ีผูใ้ช้บริการให้เป็นล าดบัสุดทา้ย  และเม่ือวิเคราะห์ส่วนต่างดา้น
ราคาพบว่ามีส่วนต่างน้อยท่ีสุด (0.03) แสดงว่าราคาท่ีผูใ้ช้บริการไดรั้บเกือบเทียบเท่ากบัท่ีคาดหวงั  
แต่ส่วนต่างดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่ามีส่วนต่างสูงสุด(0.18) แสดงว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงั
หรือให้ความส าคญัดา้นน้ีแต่ยงัไม่ไดรั้บการบริการเพียงพอจนเกิดความพึงพอใจไดม้ากพอ หรือบาง
คนอาจไม่ไดส้นใจมากนกั ไม่ให้ความส าคญัหรือคาดหวงักบับริการดา้นน้ีเลยแต่บางคนอยากให้มี
การบริการดา้นน้ีหรืออาจไม่ทราบว่ามีบริการดา้นน้ีอยูเ่ลยซ่ึงจะเห็นว่ามีค่าเฉล่ียต ่าสุดในปัจจยัทั้ง 7 
ดา้น ดงันั้นหน่วยงานตอ้งพิจารณาด้านส่งเสริมการตลาดว่าจะด าเนินการอย่างไรให้เหมาะสมท่ีสุด  
อยา่งเพียงพอ โดยไม่เกินความจ าเป็นจนเกินไป และสร้างการรับรู้อยา่งทัว่ถึง 

และเม่ือวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix:7Ps) ในแต่ละปัจจยัย่อย พบว่า มักอยู่ใน Quadrant B และ Quadrant C  
เป็นส่วนใหญ่เช่นกนั ยกเวน้ ปัจจยัดา้นราคา เก่ียวกบัทางเลือกในการช าระเงิน(สามารถช าระเงินได้
หลายทางเลือก) ท่ีอยูใ่น Quadrant A ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความสนใจ คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญั
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ต่อลูกคา้และไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ  (Concentrate Here)  แต่เม่ือวิเคราะห์ส่วนต่างกลบั
พบวา่มีระดบัความพึงพอใจสูงกวา่ความส าคญัหรือความคาดหวงั (-0.03) (คะแนนความส าคญัระดบั
มากถึงมากท่ีสุด และ คะแนนความพึงพอใจระดับปานกลางถึงน้อยท่ี สุด) เป็นไปได้หรือไม่ว่า
หน่วยงานตอ้งให้ความสนใจในดา้นน้ีมากข้ึนแต่อาจเป็นการสนใจวา่มีการบริการท่ีเกินระดบัความ
คาดหวงัหรือเกินส าคญัท่ีลูกคา้ตอ้งการ คือพอใจมากแต่อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้รือไม่ 

ส่วนในปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เก่ียวกบั สถานท่ีจอดรถ
สะดวก พบวา่มีค่าส่วนต่างของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจสูงท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 แต่พบว่า 
ผูใ้ช้บริการให้ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในทุกปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด ทั้ง 7  ดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูม้าใช้บริการถึงแมจ้ะให้ความส าคญักบัสถานท่ีจอดรถ
มากก่อนท่ีจะมาใช้บริการก็ตามและเม่ือได้มาใช้บริการแล้วก็ยงัคงไม่พึงพอใจกบัสถานท่ีจอดรถท่ี
ทางหน่วยงานจดัสรรไวใ้ห้  แต่ก็ยงัคงมาใชบ้ริการกบัศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิกอยูเ่น่ืองจาก
ยงัคงมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดี ท่ีดึงดูดให้เขา้มาใช้
บริการหรือเป็นจุดแข็ง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B เป็นส่วนใหญ่ เช่น ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
และ ดา้นบุคคล ท่ีมีปัจจยัยอ่ยทุกส่วนอยูใ่น Quadrant B และปัจจยัหลกัดา้นอ่ืนๆท่ีเหลืออีกท่ียงัอยูใ่น 
Quadrant B ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้พึงพอใจ   และอีกเหตุผลคือผูใ้ช้บริการท าใจรับทราบอยูแ่ลว้วา่หากมา
โรงพยาบาลมกัจะมีปัญหาดา้นสถานท่ีจอดรถเสมอไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาลท่ีไหนก็ตามโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลของรัฐ และนอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สูง ทั้ ง
ความส าคญั(1.322) และพึงพอใจ (1.275) เป็นไปได้ว่าผูใ้ช้บริการมีความเห็นต่างกันในเร่ืองน้ีจึง
ส่งผลให้ขอ้มูลมีการกระจายตวัมาก คือบางคนอาจมาแล้วได้ท่ีจอดเพราะว่างพอดี แต่บางคนอาจ
มาแล้วมีผูม้าใช้บริการจ านวนมากจึงไม่มีท่ีจอด ท าให้การรับรู้และพึงพอใจต่อสถานท่ีจอดรถ
เปล่ียนไปตามแต่ช่วงจงัหวะเวลาท่ีมารับบริการ  ดงันั้นหน่วยงานอาจตอ้งพิจารณาวา่ สถานท่ีจอดรถ
อาจไม่ใชส้าเหตุท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการกบัหน่วยงานแต่อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นจุดแขง็ท่ีตอ้งเนน้ให้
แขง็แกร่งมากข้ึนเพื่อลดจุดบกพร่องในเร่ืองสถานท่ีจอดรถไปได ้

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ที่มีผลต่อระดับ

ความส าคัญและความพงีพอใจของคลนิิกเทคนิคการแพทย์จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 

จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ สิทธิท่ีใชใ้น
การรับบริการ และเหตุผลการมาใชบ้ริการ พบวา่ มีผลแตกต่างกนัต่อระดบัความส าคญัและความพึง
พอใจในแต่ละปัจจยั ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดดงัน้ี  
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จ าแนกตามเพศ   
เพศชาย ให้ความส าคญั และให้ความพึงพอใจระดบัมาก  ส่วนเพศหญิง ให้ความส าคญั

ระดบัมากท่ีสุด แต่ใหค้วามพึงพอใจระดบัมาก ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบวา่มีบางขอ้ในปัจจยั
ยอ่ยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งน้อย 1 คู่ ( P < 0.05 ) ดงันั้น เพศมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ในแต่ละปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน  และเม่ือวิเคราะห์ตาม
เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA)ในเพศชาย มีปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A  ไดแ้ก่ 
ด้านราคา และปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant C  ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ด้านส่งเสริม
การตลาด  ส่วนในเพศหญิงมีปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่ ดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมการตลาด   

ดงันั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเพศมีผลให้เกิดความแตกต่างกนัทางความคาดหวงัหรือ
การใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจ 
 
จ าแนกตามอายุ  

ทุกช่วงอายุให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ช่วงอาย ุ21-40 ปี ให้ความส าคญัระดบั
มาก และให้ระดบัความพึงพอใจระดับมากทุกช่วงอายุ ยกเวน้อายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีให้ระดบัความพึง
พอใจระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยพบวา่อายุมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึง
พอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น 

ซ่ึงบางขอ้ในปัจจยัยอ่ยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งนอ้ย 1 คู่  (P < 0.05) จะเป็นช่วงอายุ 21-40 ปี  
และ อายุ 60 ปีข้ึนไป   และเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: 
IPA) พบว่าอายุ 60  ปีข้ึนไป มีปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant A  ไดแ้ก่ ดา้นราคา  และพบว่า ปัจจยัท่ีอยูใ่น  
Quadrant D  ไดแ้ก่  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ    และอายุต ่ากวา่ 20  ปี พบปัจจยั
ท่ีอยูใ่น  Quadrant D  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จึงวิเคราะห์ได้ว่า อายุมีผลต่อระดับความส าคญัและความพึงพอใจ เน่ืองจาก อายุท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อความคิด และประสบการณ์ท่ีไดรั้บหรือความตอ้งการท่ีมีไม่เหมือนกนั 
 
จ าแนกตามอาชีพ  

เกือบทุกอาชีพให้ความส าคญัระดับมาก ยกเวน้ นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ และ 
เกษียณ/ว่างงาน ให้ความส าคญัระดับมากท่ีสุด  และทุกอาชีพให้ระดับความพึงพอใจระดับมาก 
ยกเวน้เกษียณ/วา่งงาน ท่ีใหร้ะดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบวา่
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อาชีพมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น  เน่ืองจาก มีบางขอ้ในปัจจยัยอ่ยท่ี ปฏิเสธ H0 อยา่งนอ้ย 1 คู่ (P < 0.05 ) ท่ีพบ
คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั และ เกษียณ/วา่งงาน  

และเม่ือน ามาวเิคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) พบวา่ 
ทุกอาชีพ ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant B   โดยพบปัจจยัท่ีอยู่ใน  Quadrant D  ได้แก่  ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ในกลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา พนกังานมหาวิทยาลยั และอาชีพอ่ืน   ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   ในกลุ่มธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย/รับจา้ง และอาชีพอ่ืนๆ และ
พบวา่ปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A ไดแ้ก่  ดา้นราคา   ในกลุ่มพนกังานรัฐวสิาหกิจ และเกษียณ/วา่งงาน  

วเิคราะห์ไดว้า่ อาชีพมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ เน่ืองจาก อาชีพท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาก่อน 
 
จ าแนกตามรายได้ 

ทุกช่วงรายได้ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และให้ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบว่ารายได้มีผลต่อความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น แต่ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญั และเม่ือน ามาวิเคราะห์ตาม
เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA ) พบวา่ ปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant D  ไดแ้ก่  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในกลุ่มรายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท  แต่ในกลุ่มระดบัรายได ้30,001-50,000 
บาท  เป็นดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ    และมีปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant A  ไดแ้ก่  
ดา้นราคา  ในกลุ่มระดบัรายได ้30,001-50,000 บาท แต่ กลุ่มท่ีมีระดบัรายไดม้ากกว่า 50,001  บาท 
เป็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      

ซ่ึงวิเคราะห์ไดว้่า ทุกระดบัรายไดใ้ห้ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่ทุกระดบัรายไดมี้ผลต่อ
ความพึงพอใจต่างกนั อาจเน่ืองจากวา่ ผูใ้ช้บริการมองเห็นผลท่ีไดรั้บจากการรับบริการ จากการซ้ือ
บริการวา่สมเหตุผล เหมาะสมกบัส่ิงท่ีไดรั้บมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงก็ข้ึนกบัระดบัรายไดด้ว้ยเพราะแต่ละ
กลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นท่ีตอ้งการแตกต่างกนั 
 
จ าแนกตามสิทธิทีใ่ช้ในการรับบริการ  

กลุ่มท่ีช าระเงินเองใหค้วามส าคญัระดบัมาก แต่กลุ่มใชสิ้ทธิเบิกใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
ส่วนความพึงพอใจให้ระดบัมากทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบมีผลต่อความส าคญั
และความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น และเม่ือ
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น ามาวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA ) พบว่า ส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ี
อยู่ใน Quadrant B   ปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่  ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ทั้งกลุ่ม
ช าระเงินเองและกลุ่มสิทธิเบิกได ้และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในกลุ่มช าระเงินเอง 

ซ่ึงวิเคราะห์ไดว้่า สิทธิเบิกได้ให้ความส าคญัและความพึงพอใจท่ีมากกวา่กลุ่มท่ีช าระ
เงินเอง อาจเน่ืองจากว่า ผูใ้ช้บริการท่ีใช้สิทธิเบิกคาดหวงัว่าจะได้สิทธิพิเศษท่ีมีเพื่อใช้ในการรับ
บริการท่ีดีกวา่ 
 
จ าแนกตามเหตุผลการมาใช้บริการ 

ทั้งกลุ่มเพื่อการรักษาและกลุ่มเพื่อตรวจสุขภาพให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดและความ
พึงพอใจระดบัมากท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยพบมีผลต่อความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละ
ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น และเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามเทคนิค 
IPA (Importance-Performance Analysis: IPA ) พบว่า มีปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B   และ
ปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant C  ไดแ้ก่  ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ทั้งสองกลุ่ม 

ซ่ึงวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเพื่อการรักษาให้ความส าคัญมากกว่ากลุ่มตรวจสุขภาพ 
เน่ืองจากวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชสิ้ทธิเพื่อการรักษาคาดหวงัวา่จะไดสิ้ทธิพิเศษท่ีมีเพื่อใชใ้นการรับบริการ
ท่ีดีกวา่มาเพื่อตรวจสุขภาพ 
 
ข้อค้นพบ  

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดค้น้พบ ดงัน้ี 
 

1. จากข้อมูลทัว่ไปและประสบการณ์ของผู้รับบริการ 
พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาท ข้ึนไปมีจ านวนคิดเป็น 50.8 %  ของ

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด ซ่ึงเป็นกลุ่มรายไดท่ี้น่าสนใจไม่ควรมองขา้ม 
ในดา้นประสบการณ์ของผูรั้บบริการ จะพบวา่ ไดรั้บรู้เก่ียวกบังานบริการจากการบอก

ต่อซ่ึงถือได้ว่าเป็นช่องทางส าคัญท่ีจะบริหารจดัการเร่ืองคุณภาพงานบริการให้เป็นท่ีรับรู้และ
ประทับใจกับผูม้าใช้บริการ เพื่อหวงัผลให้เกิดการบอกต่อในทางท่ีดีต่อไป อนัจะน าไปสู่ความ
น่าเช่ือถือ และมีจ านวนผูม้าใชบ้ริการท่ีมากข้ึน  นอกจากน้ียงัมีกลุ่มท่ีรู้จกัเพราะเดินผา่นและเวบ็ไซต ์
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จึงเป็นความน่าสนใจท่ีหน่วยงานจะตอ้งมาปรับปรุงภาพลกัษณ์หรือสร้างความน่าสนใจ สะดุดตา ให้
เกิดการอยากเขา้มาสัมผสัหรือใชบ้ริการทั้งหนา้ร้านหรือทางเวบ็ไซต ์

พบว่า ผูม้าใช้บริการยงัหน่วยงานยงัคงเป็นกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเคยใช้บริการ ควรหาทาง
พฒันาเพิ่มลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มารับรู้ใชบ้ริการมากข้ึนซ่ึงทั้งน้ีอาจยงัไม่มีการกระตุน้ทางการตลาดท่ีมาก
พอหรืออาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่าท่ีควร และเม่ือสังเกตุดูจะเห็นวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการจะมาจากการรับ
บริการเพื่อการรักษา ซ่ึงยงัคงข้ึนกบัหน่วยงานศรีพฒัน์หรือโรงพยาบาลอาจเน่ืองจากศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยส์ามารถใช้สิทธิในการเบิกจ่ายได ้แต่หากมีการยกเลิกการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายได้
น้อยลง หรือ ศรีพฒัน์และโรงพยาบาล ไม่แนะน าต่อในกรณีท่ีว่าผูใ้ช้บริการมีสิทธิเบิกได้จะเป็น
ปัญหาตามมาหรือไม่วา่จ  านวนผูม้าใชบ้ริการจะลดลงเน่ืองจากไม่ไดมี้แพทยป์ระจ าท่ีสามารถตรวจได้
ครบวงจรเหมือนโรงพยาบาล เพียงแต่มีจุดเด่นท่ี สะดวก  รวดเร็ว ในการเขา้มารับบริการ สั่งตรวจได้
เองโดยไม่ตอ้งมีแพทยใ์นกรณีท่ีบางคนอยากตรวจสภาพร่างกายตวัเองเพื่อทราบเท่านั้น ซ่ึงจุดน้ีก็เป็น
ขอ้ดีและเป็นจุดท่ีควรจะพฒันาให้มาก โดยเฉพาะภาพลกัษณ์และคุณภาพในการให้บริการในทุก
ขั้นตอนบริการให้เทียบเท่าเอกชนแต่ตอ้งดูความเหมาะสมดว้ย เน่ืองจากศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทย ์
ยงัคงมีลกัษณะท่ีก ้ าก่ึงระหว่างความเป็นรัฐและเอกชน คือ โดยระบบมีการบริหารจดัการอา้งอิงตาม
ระเบียบราชการ แต่บางคร้ังก็มีระบบจดัการในลกัษณะเอกชนเพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาทางการ
แข่งขนัในทางธุรกิจใหค้ล่องตวัมากข้ึนได ้ 
 

2. จากข้อมูลความส าคัญและความพงึพอใจของส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing Mix:7Ps) 

พบว่าผูใ้ช้บริการยงัมีความคาดหวงัหรือให้ความส าคญักบัการบริการมากกว่าท่ีได้รับ
หรือพึงพอใจ แต่ส่วนต่างไม่ไดสู้งมากนัก (ส่วนต่าง 0.11)  แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ผูใ้ช้บริการให้
ระดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคคลมากท่ีสุด ดงันั้นตอ้งใชจุ้ดแข็งน้ีให้เป็นประโยชน์ในการรักษา
ลูกคา้เดิมและจะช่วยเพิ่มลูกคา้ใหม่ได ้

และจะเห็นว่าปัจจัยด้านราคา เร่ืองราคาถูก มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูง (0.80) ซ่ึง
เป็นไปไดใ้นดา้นมุมมองและการรับรู้ท่ีต่างกนั เพราะลกัษณะการบริหารจดัการแบบก่ึงเอกชน ท าให้
ค่าใชจ่้ายในบางรายการตรวจอาจจะสูงหากเทียบกบัรัฐบาล แต่ก็ไม่สูงเท่าเอกชนเน่ืองจากตอ้งใชฐ้าน
ราคาของกรมบญัชีในการด าเนินการอยู ่

ส่วนปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัการให้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดทั้งความส าคญั
และความพึงพอใจรวมทั้งมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูง คือมีการกระจายตวัของขอ้มูลมาก อาจมาจาก
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ผูใ้ชบ้ริการไม่เกิดการรับรู้หรือไม่รู้วา่มีการประชาสัมพนัธ์งานบริการอย่างไร ไม่ทราบการแจง้ผา่น
ส่ือ หรือการส่งเสริมการขาย เกิดข้ึน เพราะอาจมองว่าเป็นส่วนงานราชการไม่น่าจะมีเกิดข้ึนหรือ
ความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะมี  หรือ การส่ือสารขอ้มูลการรับรู้ท่ีไม่ทัว่ถึงยงักลุ่มเป้าหมายก็เป็นได ้

ส่วนในปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เก่ียวกบั สถานท่ีจอดรถ
สะดวก แมจ้ะมีค่าส่วนต่างของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจสูงท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 แต่พบว่า 
ผูใ้ช้บริการยงัคงมาใช้บริการกบัศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิกอยู่เน่ืองจากมีปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ี
ผูใ้ช้บริการพึงพอใจและไดรั้บการตอบสนองเป็นอย่างดี ท่ีดึงดูดให้เขา้มาใช้บริการหรือเป็นจุดแข็ง 
ดงันั้นหน่วยงานตอ้งมองหาปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นจุดแขง็ท่ีตอ้งเนน้หรือชูใหเ้ห็นประโยชน์หรือความสะดวก
มากข้ึนเพื่อลดจุดบกพร่องในเร่ืองสถานท่ีจอดรถ 
 

 3. จากข้อมูลความส าคัญและความพงึพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  
Mix:7Ps) จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สิทธิทีใ่ช้ในการรับบริการ และ เหตุผลการมาใช้บริการ   

จากการใช้ T-test  และ ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าให้พบว่าปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีจ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สิทธิท่ีใชใ้นการรับบริการ และ เหตุผลการมาใชบ้ริการ  
มีความต่างกนัในระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ ดงัน้ี   

เพศ  :  
เพศท่ีต่างกนัจึงมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจท่ีต่างกนั  โดย เพศชาย ให้

ความส าคญัและให้ความพึงพอใจระดบัมาก ส่วนเพศหญิง ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และให้
ความพึงพอใจระดบัมาก   

จะเห็นไดว้า่ จากค่าเฉล่ียใน เพศหญิง จะให้ความส าคญัมากกวา่เพศชาย และถึงแมจ้ะมี
ความพึงพอใจมากกวา่เพศชาย แต่ก็มีระดบัความแตกต่างของความส าคญัและพึงพอใจท่ีมากกวา่เพศ
ชาย (ส่วนต่างมากกวา่) ดงันั้นเพศหญิงจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย 
 
อายุ : 

ทุกช่วงอายุให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ช่วงอาย ุ21-40 ปี ให้ความส าคญัระดบั
มาก  ส่วนความพึงพอใจทุกช่วงอายุให้ระดบัมาก ยกเวน้อายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีให้ระดบัความพึงพอใจ
ระดบัมากท่ีสุด  โดยพบว่าอายุมีผลต่อทั้งระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัย่อย 
ดงันั้น อายท่ีุต่างกนัจึงมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจท่ีต่างกนั 
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จะเห็นได้ว่า ทุกช่วงอายุให้ความส าคัญระดับมากท่ีสุด แต่ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไปให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัมากท่ีสุด และพึงพอใจมากสุด เช่นกนั แต่ทุกช่วงอายุก็มีระดบัความแตกต่างของ
ความส าคญัและพึงพอใจท่ีไม่ต่างกนั ดงันั้น ผูท่ี้มีอายุ 60  ปี หรือ วยัเกษียณ ข้ึนไป จะมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ 
 
อาชีพ : 

เกือบทุกอาชีพให้ความส าคญัระดบัมาก ยกเวน้อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  รับราชการ 
และเกษียณ/ว่างงาน ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด  และทุกอาชีพให้ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก 
ยกเวน้เกษียณ/ว่างงาน ท่ีให้ระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  โดยพบว่าอาชีพมีผลต่อทั้งระดบั
ความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ย ดงันั้นอาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัความส าคญัและ
ความพึงพอใจท่ีต่างกนั   

จะเห็นได้ว่า ทุกอาชีพให้ความส าคญัระดบัมาก แต่อาชีพ เกษียณ/ว่างงาน ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัมากท่ีสุด และพึงพอใจมากสุด เช่นกนั และพบวา่ มีระดบัความแตกต่างของความส าคญั
และพึงพอใจท่ีสูงเป็นอนัดบั 3  รองจากพนักงานมหาวิทยาลยัและนักเรียน/นักศึกษา แต่จากสถิติ
พบวา่ กลุ่มเกษียณ/วา่งงาน เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมาใชบ้ริการกบัหน่วยงาน ดงันั้นจะมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ 
 
รายได้ : 

ทุกช่วงรายไดใ้ห้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และใหร้ะดบัความพึงพอใจระดบัมาก โดย
พบวา่รายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ย แต่ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญั   ดงันั้น รายได้
ท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีต่างกนั  แต่ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญั  

จะเห็นไดว้า่ ทุกรายไดใ้ห้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด แต่รายได ้10,000-30,000 บาท ให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัมากท่ีสุด และพึงพอใจเทียบเท่ารายได ้มากกวา่ 50,000  บาท  แต่ พบวา่ มีระดบั
ความแตกต่างของความส าคญัและพึงพอใจท่ีมากกวา่รายได ้มากกวา่ 50,000  บาท  แต่จากสถิติรายได ้
10,000-30,000 บาท เป็นกลุ่มลูกค้าหลักท่ีมาใช้บริการกับหน่วยงาน ดังนั้ นจะมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่กลุ่มรายไดอ่ื้นๆ 
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สิทธิทีใ่ช้ในการรับบริการ : 
กลุ่มท่ีช าระเงินเองใหค้วามส าคญัระดบัมาก แต่กลุ่มใชสิ้ทธิเบิกใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 

ส่วนความพึงพอใจให้ระดับมากทั้ งกลุ่มช าระเงินเองและสิทธิเบิก  โดยพบมีผลต่อทั้ งระดับ
ความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัยอ่ย ดงันั้น สิทธิท่ีต่างกนัจึงมีผลต่อระดบัความส าคญั
และความพึงพอใจท่ีต่างกนั 

จะเห็นได้ว่า สิทธิเบิกได้ให้ค่าเฉล่ียความส าคัญ และพึงพอใจมากกว่าช าระเงินเอง 
ดงันั้น สิทธิเบิกไดจึ้งมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ 
 
เหตุผลการมาใช้บริการ: 

ทั้งกลุ่มเพื่อการรักษาและเพื่อตรวจสุขภาพให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดและความพึง
พอใจระดบัมาก  โดยพบมีผลต่อทั้งระดบัความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัย่อย ดงันั้น 
เหตุผลการใชบ้ริการท่ีต่างกนัจึงมีผลต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจท่ีต่างกนั 

จะเห็นไดว้่า กลุ่มเพื่อการรักษาให้ความส าคญัมากกว่าแต่พึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มตรวจ
สุขภาพ ดงันั้น กลุ่มเพื่อการรักษาจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ 

 และเม่ือวิ เคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) แต่ละ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 7  ดา้น ท่ีจ  าแนกแลว้ พบวา่ปัจจยัอยูใ่นแต่ละ Quadrant ดงัน้ี  
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ตารางที่  5.5  แสดงปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7  ด้าน ที่จ าแนกตามเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis: IPA) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

เพศ อายุ อาชีพ 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต า่
กว่
า 2

0  
ปี 

21
-40

 ปี
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 รับ

จ้า
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อื่น
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ดา้นผลิตภณัฑ์ B B B B B B B B B B B B B B B 

ดา้นราคา A C C C C A C C B A C C A C B 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

C B D C B B D B D B B C B C D 

ดา้นส่งเสริมการตลาด C C C C C C C C C C C C C C C 

ดา้นกระบวนการ B B B B B B B B B B B B B B B 

ดา้นบุคคล B B B B B B B B B B B B B B B 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอ ลกัษณะทาง

กายภาพ 
B D B B B D B B B B B D C D D 
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ตารางที ่ 5.5  แสดงปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7  ด้าน ทีจ่ าแนกตามเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis: IPA) (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

  

รายได้ สิทธิช าระ เหตุผลมาใช้ 
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ภา
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ดา้นผลิตภณัฑ์ B B B B B B B B 

ดา้นราคา C C A C C C C C 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

D B B A C B B B 

ดา้นส่งเสริมการตลาด C C C C C C C C 

ดา้นกระบวนการ B B B B B B B B 

ดา้นบุคคล B B B B B B B B 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอ ลกัษณะทาง

กายภาพ 
B B D B B B B B 

 
จากตาราง 5.5 จะเห็นวา่เม่ือใชค้่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญัและความพึงพอใจใน

แต่ละปัจจยัท่ีใชจ้  าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สิทธิท่ีใชใ้นการรับบริการ และเหตุผลการมาใช้
บริการ  มาก าหนดเป็นจุดตดัแกนเพื่อแยก  Quadrant  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีไม่มีความ
แตกต่างกนั มี 4  ปัจจยั ไดแ้ก่   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์   ดา้นกระบวนการ  และดา้นบุคคล  ซ่ึงตกอยูใ่น 
Quadrant B  และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ซ่ึงตกอยูใ่น Quadrants C    

ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความแตกต่างกนั มี 3 ปัจจยัโดยพบวา่ 
ปัจจยัดา้นราคา ท่ีอยูใ่น 

Quadrants A  ไดแ้ก่ เพศชาย  อายุ 60 ปีข้ึนไป  มีอาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ เกษียณ / 
วา่งงาน มีรายได ้30,001-50,000 บาท 
Quadrants B  ไดแ้ก่ อาชีพพนกังานมหาวทิยาลยัและอาชีพอ่ืนๆ 
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Quadrants C  ไดแ้ก่  เพศหญิง อายุต  ่ากวา่ 20 -60 ปี  มีอาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา              รับ
ราชการ  พนกังานบริษทัเอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตวั และ  คา้ขาย / รับจา้ง  มีรายไดน้อ้ย
กวา่ 10,000 -30,000 บาท และ มากกวา่ 50,001  บาท ใชสิ้ทธิช าระเงินเองและเบิกได ้และมา
เพื่อการรักษาและตรวจสุขภาพ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีอยูใ่น 
Quadrants A  ไดแ้ก่ รายไดม้ากกวา่ 50,001  บาท 
Quadrants B  ไดแ้ก่ เพศหญิง อายุ 41-60 ปีข้ึนไป  มีอาชีพรับราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน  เกษียณ / วา่งงาน  มีรายได ้10,000-50,000 บาท 
Quadrants C ได้แก่ เพศชาย  อายุ 21-40 ปี  มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และค้าขาย / 
รับจา้ง และใชสิ้ทธิช าระเงินเอง 
Quadrants D ไดแ้ก่ อายตุ  ่ากวา่ 20  ปี  มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา  พนกังานมหาวทิยาลยั และ 
อาชีพอ่ืนๆ รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีอยูใ่น 
Quadrants B  ไดแ้ก่ เพศชาย  อายุต  ่ากว่า 20 -60 ปี  มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา  รับราชการ
พนกังานมหาวิทยาลยั  พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ พนกังานบริษทัเอกชน  มีรายไดน้้อยกว่า 
10,000 -30,000 บาท และมากกว่า 50,001  บาทใช้สิทธิช าระเงินเองและเบิกได ้และมาเพื่อ
การรักษาและตรวจสุขภาพ 
Quadrants C ไดแ้ก่ อาชีพเกษียณ / วา่งงาน 
Quadrants D ไดแ้ก่ เพศหญิง  อายุ 60 ปีข้ึนไป  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  คา้ขาย / รับจา้ง 
และอาชีพอ่ืนๆ มีรายได ้30,001-50,000 บาท 

  
ทั้งน้ีหน่วยงานควรปรับปรุงคุณลกัษณะท่ีเกิดข้ึนของแต่ละ Quadrants ให้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด  

ซ่ึง Quadrants A  คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ไดรั้บการตอบสนอง
อยา่งเพียงพอ หน่วยงานจึงควรให้ความสนใจเพื่อให้ผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากระดบั
ปานกลางเป็นมากถึงมากท่ีสุดตรงตามความส าคญัท่ีคาดหวงัไว ้
Quadrant B หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกค้าและได้รับการตอบสนองได้เป็นอย่างดี 
หน่วยงานจึงควรรักษาระดบัการบริการน้ีไวต่้อไป  
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Quadrants C คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพต ่าในคุณลักษณะท่ีไม่ส าคัญต่อลูกค้ามากนัก ผู ้
ใหบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงไปภายหลงัได ้   
Quadrants D คือ สินคา้หรือบริการท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ี
ลูกค้าให้ความส าคญัไม่มากนัก ควรพิจารณาระบบการจดัการเพื่อไม่ให้สญเสียทรัพยากรโดยไม่
จ  าเป็นเน่ืองจากผูม้าใชบ้ริการไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั 

โดยจากปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เม่ือจ าแยกแลว้ สามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อ
จบักลุ่มเป้าหมายน้ีได ้ ทั้งน้ีช่วง Quadrants ท่ีจะน ามาปรับปรุง คือ Quadrants A  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ี
มีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ซ่ึงควรได้รับความสนใจและให้
ความส าคญั  ซ่ึงจากผลการจ าแนกประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีต่อเพศชาย  มีอายุ 60  ปีข้ึนไป มี
อาชีพเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจและเกษียณ/วา่งงาน  มีรายได ้30,001-50,000 บาท  และปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อรายไดม้ากกวา่ 50,001 บาท  โดยจากการจ าแนกความส าคญัและความ
พึงพอใจในความแตกต่างกนัแลว้ พบวา่  

 
จ าแนกตามเพศ  : 

ปัจจยัด้านราคา ไม่มีความแตกต่างกนัในแต่ละเพศ ( P>0.05) ถึงแม้เพศชายจะอยู่ใน 
Quadrants A  ท่ีตอ้งใหค้วามสนใจก็ตาม แต่พบวา่ความพึงพอใจในราคามีมากกวา่การให้ความส าคญั 
นัน่หมายถึงวา่ราคา ณ.ปัจจุบนั พึงพอใจและเหมาะสมแลว้  

ดงันั้นกลยุทธ์ดา้นน้ียงัคงเดิม คือ Value-Based Pricing ตั้งตามคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ โดยอยู่
ในระดบัราคามาตรฐาน และจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายในรายการตรวจกลุ่มเพศชายเช่น มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก ไขมนั โดยการใหส่้วนลด หรือ จดัโปรแกรมแลว้แถมรายการตรวจตบัเพิ่ม เป็นตน้ 

 
จ าแนกตามอายุ :  

ปัจจยัด้านราคา มีความแตกต่างกัน ( P<0.05) ทั้ งในระดับความส าคญัและ ความพึง
พอใจ โดยพบว่า อายุ 60 ปีข้ึนไป ตกอยู่ใน Quadrants A  ท่ีต้องให้ความสนใจ ถึงแม้จะมีระดับ
คะแนนเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดในแต่ละช่วงอายุก็ตาม  แต่กลุ่มอายุน้ีถึงไม่ใช่ผูมี้อิทธิพลหลักในการใช้
บริการ แต่มีอ านาจซ้ือสูงและมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมาใชบ้ริการบ่อยเน่ืองดว้ยปัญหาสุขภาพ  
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ดังนั้ นกลยุทธ์ควรท่ีจะใช้ คือ  ตั้ งราคาตามคุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ โดยอยู่ในระดับราคา
มาตรฐาน และสร้างการรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ  จดัโปรแกรมส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา หรือจดัท า
โปรแกรมการตรวจผูสู้งวยั  เป็นตน้ และมกัเป็นกลุ่มเดียวกบัอาชีพเกษียณ/วา่งงาน  
 
จ าแนกตามอาชีพ :  

ปัจจยัดา้นราคา ไม่มีความแตกต่างกนั ( P>0.05) โดยพบวา่ อาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
และ เกษียณ/วา่งงาน  ถึงแมจ้ะอยูใ่น Quadrants A  ท่ีตอ้งให้ความสนใจก็ตาม แต่พบวา่ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจในราคามีมากกวา่การใหค้วามส าคญั หมายถึงวา่ราคา ณ.ปัจจุบนัสามารถท่ีจะจ่ายได ้

 ดังนั้ นกลยุทธ์ควรท่ีจะใช้ คือ ราคาคงเดิม แต่เน้นการส่งเสริมการขาย คือ เน้นการ
มาใช้บริกรให้บ่อยข้ึน เช่น โปรแกรมส าหรับพนกังานรัฐวิสาหกิจในราคาพิเศษ หรือสร้างทางเลือก
ดา้นโปรแกรมการตรวจให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้มาใช้บริการ หรือเพิ่มช่องทางการรับรู้ผ่านส่ือ ใน
กลุ่มอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ     ส่วนกลุ่มเกษียณ/ว่างงาน  เป็นกลุ่มรองจากอาชีพรับราชการ ซ่ึง
ส่วนใหญ่มกัเป็นขา้ราชการบ านาญ อาจเนน้โปรแกรมส่งเสริมการขาย จดัส่วนลด ของแถม เป็นตน้ 

 
จ าแนกตามรายได้ : 

1.ปัจจัยด้านราคา มีความแตกต่างกัน ( P<0.05) ในระดับความพึงพอใจ โดยพบว่า 
รายได้ 30,001-50,000 บาทข้ึนไป ตกอยู่ใน Quadrants A  ท่ีต้องให้ความสนใจ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมี
รายได้ในระดบัท่ีสูงพอควร แต่ก็จะมีรายจ่ายสูงตามมาเช่นกัน จึงให้ความส าคญักบัราคามากกว่า
ความพึงพอใจ และยงัเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลรองจากรายได ้10,000-30,000 บาท 

ดงันั้นกลยุทธ์ควรท่ีจะใช ้คือ เน้นโปรแกรมส่งเสริมการขาย จดัส่วนลด ของแถม เป็น
ตน้ 

2. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   มีความแตกต่างกนั ( P<0.05) ในระดบัความพึง
พอใจ โดยพบว่า รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาท ตกอยูใ่น Quadrants A  ท่ีตอ้งให้ความสนใจ กลุ่มน้ีแม้
จะไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลหลกัในการใชบ้ริการ แต่ก็มีจ  านวนท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีก าลงัซ้ือสูง และแมจ้ะ
ให้ความส าคญัน้อยกว่ารายไดช่้วงอ่ืน แต่ก็มีความพึงพอใจท่ีไม่ค่อยต่างจากรายไดก้ลุ่มอ่ืน เพียงแต่
ตอ้งการความสะดวกสบายมากวา่เดิมในการเขา้ถึงการบริการโดยไม่ตอ้งมาเสียเวลากบัจุดบริการมาก
นกั และมีทางเลือกในการเลือกใชบ้ริการสูง ดงันั้น จึงควรก าหนดช่องทางการเขา้ถึงการบริการใหง่้าย
และสะดวกมากยิง่ข้ีนและมีความชดัเจน 
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ดงันั้นกลยทุธ์ควรท่ีจะใช ้คือ การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการบริการใหส้ะดวก
ในการเขา้ถึง  มีการแสดงป้ายท่ีชดัเจนในการใหบ้ริการ อ่านแลว้เขา้ใจง่าย การจดัล าดบัคิวท่ีดี เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะ และมี
ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ การใหบ้ริการดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของ
ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยน์ั้น แม้จะมีระดับความพึงพอใจท่ีมากแต่ก็ยงัไม่เพียงพอซ่ึงอาจตอ้ง
พิจารณาเพิ่มเติมแยกออกมาในแต่ละปัจจัยย่อยว่า ปัจจัยด้านใดท่ีไม่ได้รับความพึงพอใจแต่
ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมากโดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยท่ีนอ้ยกวา่ 4.00 และควรพฒันาปรับปรุงเพื่อให้มี
ระดบัความพึงพอใจอยา่งนอ้ยระดบั  4.5  ข้ึนไป และควรเนน้การพฒันาจุดแข็งของหน่วยงานใหม้าก
ข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะดา้นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการบริการท่ีดี จิตบริการท่ีพร้อมเสมอ ให้
มีความเช่ียวชาญและความพร้อมในการให้บริการมากยิ่งข้ึนไป ส่วนดา้นการตลาดควรเพิ่มการสร้าง
การรับรู้หรือส่ือสารให้ตรงเป้าหมายเพื่อจะได้มีลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีไม่ได้อ้างอิงหรือผูกติดมากับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีส่งต่อหรือแนะน าเพียงอยา่งเดียว ส่วนปัจจยัใด อยูใ่น Quadrant C  และ Quadrant D ก็
อาจพิจารณา เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้ทรัพยากรท่ีมีเพื่อไม่ให้เกินความจ าเป็นจนเกินไปหากจะ
พฒันาเพิ่มเพราะส่วนน้ีลูกคา้ไม่ค่อยใหค้วามส าคญัมากนกั 

ในดา้นความแตกต่างท่ีมีต่อความส าคญัและความพึงพอใจในแต่ละ เพศ อาย ุอาชีพ และ
รายได ้นั้น หน่วยงานควรสร้างความพึงพอใจให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้หลกัท่ีมาใชบ้ริการ วา่ควรท าอยา่งไรใหมี้ความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อจะไดรั้กษาลูกคา้กลุ่มน้ีให้
คงอยูน่านท่ีสุดหรือมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และจากปัจจุบนั ไดมี้แพทยม์าอยูป่ระจ าเพื่อช่วยตรวจ
ร่างกายและอธิบายผลการตรวจ ส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและไดรั้บประโยชน์ทางการรักษาและ
ติดตามมากข้ึน 

จากผลการศึกษาจึงควรปรับปรุงปัจจยัยอ่ยแต่ละส่วนประสมการตลาดโดยก าหนด 10 
อนัดบัท่ีมีผลต่างของค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจ ในปัจจยัท่ีถือว่าด้อยมาปรับปรุงก่อน 
เพราะมีความคาดหวงัหรือให้ความส าคญัท่ีมากแต่ยงัคงไดรั้บความพึงพอใจไม่เพียงพอหรือนอ้ยกวา่
ท่ีคาดไว ้โดยเรียงล าดบัจากค่าส่วนต่างท่ีมากไปหาน้อย ซ่ีงจากผลปัจจยัท่ีจะปรับปรุง   10 อนัดบั 
ปัจจยัส่วนใหญ่อยูใ่น Quadrant C ส่วนน้ีลูกคา้ไม่ค่อยให้ความส าคญัมากนกั ดงันั้นหากจะพฒันาเพิ่ม
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ตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีเพื่อไม่ให้เกินความจ าเป็นจนเกินไป ส่วนปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B อยูแ่ลว้ลูกคา้
พึงพอใจ ดงันั้นควรรักษาระดบัมาตรฐานไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป  โดยสามารถก าหนดแผนเพื่อด าเนินการ
ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 5.6  ขั้นตอนการด าเนินงานเพือ่ปรับปรุง 
 

ล า
ดับ 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยย่อย 

ค่า 
เฉลีย่
ความ 
ส า 
คัญ 
(X) 

ค่า 
เฉลีย่
ความ
พงึ
พอใจ 
(Y) 

IPA 
Qua
dra
nt 

ส่วน
ต่าง 
(X-
Y) 

รายละเอยีด 
หรือ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 

1 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

สถานท่ีจอดรถ
สะดวก 

3.68 2.83 C 0.85 

จดัหาผูดู้แลพื้นท่ีให้
เพียงพอ (รปภ)โดย
การจดัสรรใหเ้ฉพาะ
ผูท่ี้มาใชบ้ริการ
เท่านั้นและคอยดูแล
ประสานงานหากมี
ท่ีจอดเตม็ก็สามารถ
ใหค้  าแนะน าท่ีจอด
อ่ืนได ้

2 
ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

ส่วนลดส าหรับ
ขา้ราชการ 

3.77 3.53 C 0.24 

ตอ้งศึกษาความเป็น 
ไปไดก่้อนเน่ืองจาก
ลูกคา้ไม่ค่อยให้
ความส าคญัมากนกั 
และรับ ทราบอยู่
แลว้วา่หน่วยงาน
ของรัฐมีขอ้จ ากดั
อยา่งไรซ่ึงจะเห็นวา่
มีระดบัการให้
ความส าคญัท่ีนอ้ย 
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ตารางที ่ 5.6  ขั้นตอนการด าเนินงานเพือ่ปรับปรุง (ต่อ) 
 

ล า
ดบั 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัย่อย 

ค่า 
เฉลีย่
ความ 
ส า 
คัญ  
(X) 

ค่า 
เฉลีย่
ความ
พงึ
พอใจ 
(Y) 

IPA 
Qua
dran

t 

ส่วน
ต่าง 
(X-
Y) 

รายละเอยีด 
หรือ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 

3 
ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

บรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ณ.จุดพกัรอ 

4.11 3.91 C 0.20 

จดับริเวณพ้ืนท่ีรอ
ตรวจใหเ้ป็นสดั ส่วน
และมีท่ีนัง่เพียงพอ
ตกแต่งผนงัหอ้งให้
ดึงดูดมีขอ้มูลท่ี
น่าสนใจ 

4 
ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

มีป้ายน าทางหรือ
บอกทางชดัเจน 

4.13 3.93 C 0.20 

จดัเปล่ียนต าแหน่ง
ป้ายน าทางใหม้อง 
เห็นชดัเจนข้ึนเช่น ไม่
ติดสูงเกินไป 

5 
ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

การจดักิจกรรม
ส่งเสริม 
การขาย 

3.70 3.52 C 0.18 

มีการประชาสมั  
พนัธ์ใหท้ราบถึง
กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายท่ีจดัข้ึน 

6 ดา้นกระบวนการ 
มีการช้ีแจงแนะน า

ขั้นตอน 
การบริการ 

4.32 4.15 B 0.17 

จดัเจา้หนา้ท่ีอยูป่ระจ า
เพ่ือแนะน าขั้นตอน
การบริการโดยเฉพาะ
ในเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการ
จ านวนมาก ส่วนเวลา
นอกเหนือจากน้ีให้
เจา้หนา้ท่ีประจ าจุด
บริการดูแล 
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ตารางที ่ 5.6  ขั้นตอนการด าเนินงานเพือ่ปรับปรุง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยย่อย 

ค่า 
เฉลีย่
ความ 
ส าคั
ญ  

(X) 

ค่า 
เฉลีย่
ความ
พงึ
พอใจ 
(Y) 

IPA 
Qua
dra
nt 

ส่วน
ต่าง 
(X-
Y) 

รายละเอยีด 
หรือ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 

7 ดา้นบุคคล 

ค าแนะน าปรึกษา
จาก 

นกัเทคนิค
การแพทย ์

4.43 4.26 B 0.17 

จดัใหมี้นกัเทคนิค
การแพทยอ์ยูป่ระจ า
จุดโดยใส่ใจและ
สนใจใหค้  าแนะน า
ปรึกษากบัผูใ้ช ้
บริการทุกรายอยา่ง
ละเอียดและเขา้ใจ
ง่าย 

8 
ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

มีการ
ประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบังาน
บริการ 

3.90 3.74 C 0.16 

จดัประชาสัมพนัธ์
ใหท้ราบถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการขายท่ีจดั
ข้ึน 

9 
ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

มีป้ายแสดงการ
ใหบ้ริการ 

ท่ีชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย 

4.29 4.14 B 0.15 

จดัแสดงป้ายใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็น
ง่าย และใชค้  าท่ี
สามารถเขา้ใจไดไ้ม่
คลุมเครือ 

10 
ดา้น

กระบวนการ 

มีป้ายแจง้ให้
ทราบ 

ก่อนเวลาบริการ 
4.29 4.14 B 0.15 

จดัแสดงป้ายแจง้ให้
ทราบในต าแหน่งท่ี
ชดัเจนมองเห็นง่าย
ทุกคร้ัง 
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ตารางที ่ 5.6  ขั้นตอนการด าเนินงานเพือ่ปรับปรุง (ต่อ) 

ล า
ดับ 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยย่อย 

ค่า 
เฉลีย่
ความ 
ส า 
คัญ  
(X) 

ค่า 
เฉลีย่
ความ
พงึ
พอใจ 
(Y) 

IPA 
Qua
dra
nt 

ส่วน
ต่าง 
(X-
Y) 

รายละเอยีด 
หรือ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 

45 ดา้นราคา 

สามารถช าระเงิน

ไดห้ลาย

ทางเลือก 

4.12 4.15 A 
-

0.03 

ในดา้นน้ี ท าไดดี้

มาก คือ เกินความ

คาดหวงัท่ีผูใ้ช ้

บริการตั้งไว ้ ดงันั้น

ใหรั้กษานระดบัน้ี

ต่อไป 

 

แต่จากปัจจยัยอ่ย 10 อนัดบัท่ีถือวา่ดอ้ยนั้น ส่วนใหญ่ถือเป็นขอ้จ ากดัของหน่วยงานท่ีจะ
ท าการปรับปรุงไดเ้พียงพอโดยเฉพาะปัญหาดา้นพื้นท่ีท่ีคบัแคบโดยพื้นท่ีส าหรับให้บริการจ ากดั ไม่
สามารถขยายไดอี้กในบริเวณปัจจุบนั จึงไม่เสนอเป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง แต่ทั้งน้ีจะขอน าเสนอใน
ส่วนของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  ด้านราคา (Price) และด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เน่ืองจากเม่ือไดท้  าการศึกษาความแตกต่างทั้งตามเพศ อายุ อาชีพ รายได ้แลว้ พบวา่ มีความแตกต่าง
เกิดข้ึนในแต่ละกลุ่ม 

ทั้งน้ีพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price)  และดา้นส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขโดยก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และสามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายกวา่ โดยจากผลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่าง
ในการให้ความส าคญัและความพึงพอใจเกิดข้ึนในกลุ่มอายุ อาชีพ รายได ้และเพศ ท่ีต่างกนั ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงขอเสนอเป็นโมเดลการจดัชุดโปรแกรมการตรวจสุขภาพหรือจดัท าเป็นแพคเกจท่ีสามารถ
เลือกไดต้ามระดบัช่วงอายุ และอาชีพ ในแต่ละเพศ ของผูม้าใช้บริการ  โดยก าหนดตามอตัราอา้งอิง
ราคาปกติ แต่ให้ส่วนลดในราคาพิเศษ (Special price ) เม่ือลูกคา้ซ้ือตามแต่ละแพคเกจ ดงัตาราง 5.7-
5.8 น้ี 
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ตารางที ่5.7 แสดงโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามกลยุทธ์ความแตกต่างตามเพศ และ อายุ  

ล า
ดับ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
 Health Check-up Program 

 ราคา  

ต า่กว่า  
20 ปี 

21-40 ปี 41-60 ปี 60 ปี ขึน้ไป 

รายการ List 

ชาย/
หญิง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

No 
Price 

Male/ 
Female 

Male Female Male Female Male  Female 

1 
ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด  
Complete Boood Cell Count (CBC) * 

90               

2 
ตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด  
Fasting Blood Sugar-Glucose (FBS) * 

40               

3 
ตรวจระดบัไขมนัในเลือด 
 Lipid Profile - Cholesterol,Triglyceride * 

120               

4 
ตรวจการท างานของไต 
 Kidney Function Test - BUN,Creatinine * 

100               

5 
ตรวจการท างานของตบั Liver Function 
Test 

                

  AST * 50               

  ALT * 50               

  Alkaline phosphatase * 50               

  Total protein 55               

  Albumin 55               

  Globulin 85               

  Total bilirubin 55               

  Direct bilirubin 55               

6 ตรวจระดบักรดยริูค  Uric Acid *  60               

7 
ตรวจแยกชนิดไขมนั High Density 
Lipoprotein, Low Density Lipoprotein  
(HDL- C , LDL- C) 

330               

8 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี 
Hepatitis B surface antigen detection (HBs 
Ag / HBs-Ab) 

290               

9 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดซี  
Hepatitis C detection (Anti - HCV) 

270               
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ตารางที ่5.7 แสดงโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามกลยุทธ์ความแตกต่างตามเพศ และ อายุ (ต่อ) 

ล า
ดบั 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
 Health Check-up Program 

 ราคา  

ต ่ากว่า  
20 ปี 

21-40 ปี 41-60 ปี 60 ปี ขึน้ไป 

รายการ List 

ชาย/
หญิง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

No
. 

Price 
Male/ 

Female 
Male Female Male Female Male  Female 

10 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งตบั Alpha-fetoprotein 
(AFP) 

375               

11 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งกระเพาอาหาร,ล าไส้ 
Carcinoembrionic (CEA) 

400               

12 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งต่อมลูกหมาก  
Prostate Specific Antigen (PSA)  

450               

13 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งมดลูก 
 Human chorionic gonadotropim (B-HCG) 

350               

14 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งเตา้นม  
Carbohydrate Antigen 153 (CA15-3) 

545               

15 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งรังไข่  
Carbohydrate Antigen 125  (CA125) 

680               

16 
ตรวจภาวะไทรอยด์ 
 Thyroid Function Test  (FT4 , TSH) 

560               

17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (U/A) * 50               

18 
ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิ Stool Examination 
* 

40               

19 ตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool occult blood 30               

20 
ตรวจเอก็ซเรย ์เพื่อดูสภาพปอด Chest X-Ray 
* 

170               

21 น ้าตาลสะสม A1C 250               

  
ราคาพเิศษเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ  

Special price 
        467  3,240 4,280 3,395 3,867 3,172 4,143 

  รายการพิเศษเพิม่เติม      plus plus plus plus plus plus 

22 
ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ  
Electrocardiogram EKG 

350  -  3,540 4,580 3,695 4,167 3,472 4,443 

23 
อลัตราซาวน์ช่องทอ้งทั้งหมด 
 Ultrasound Whole Abdomen 

1500  -  5,040 6,080 5,195 5,667 4,972 5,943 

24 ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม (Mammogram) 2300 - - 8,380 - 7,967 - 8,243 
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ตารางที ่5.7 แสดงโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามกลยุทธ์ความแตกต่างตามเพศ และ อายุ (ต่อ) 

ล า
ดบั 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
Health Check-up Program ราคา 

ต ่ากว่า 
 20  ปี 21-40 ปี 41-60 ปี 60 ปี ขึน้ไป 

รายการ List price 

ชาย/
หญิง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

No
. 

 

Male/ 
Female 

Male Female Male Female Male  Female 

25 ตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry) 3000 - 8,040 11,380 8,195 10,967 7,972 11,243 
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ตารางที ่5.8 แสดงโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามกลยุทธ์ความแตกต่างตามเพศ และ อาชีพ  

ล า
ดับ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  
Health Check-up Program  ราคา  

ราชการ 
รัฐวสิาห

กจิ 

รายการ List 
ชาย/หญิง ชาย/หญิง 

No Price Male/ 
Female 

Male/ 
Female 

1 
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
Complete Boood Cell Count (CBC) * 

90     

2 
ตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด Fasting Blood Sugar-Glucose 
(FBS) * 

40     

3 
ตรวจระดบัไขมนัในเลือด  
Lipid Profile - Cholesterol,Triglyceride * 

120     

4 
ตรวจการท างานของไตKidney Function Test - 
BUN,Creatinine* 

100     

5 ตรวจการท างานของตบั Liver Function Test       
  AST * 50     
  ALT * 50     
  Alkaline phosphatase * 50     
  Total protein 55     
  Albumin 55     
  Globulin 85     

 
Total bilirubin 55 

  
 

Direct bilirubin 55 
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ตารางที ่ 5.8 แสดงโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามกลยุทธ์ความแตกต่างตามเพศ และ อาชีพ (ต่อ) 
 

ล าดั
บ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
 Health Check-up Program 

 ราคา  
ราชการ 

รัฐวสิาห
กจิ 

รายการ List 
ชาย/หญิง 

ชาย/
หญิง 

No. 
Price 

Male/ 
Female 

Male/ 
Female 

6 ตรวจระดบักรดยริูค  Uric Acid *  60     

7 
ตรวจแยกชนิดไขมนั High Density Lipoprotein, Low Density 
Lipoprotein  (HDL- C , LDL- C) 

330     

8 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี 
 Hepatitis B surface antigen detection (HBs Ag / HBs-Ab) 

290     

9 
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดซี  
Hepatitis C detection (Anti - HCV) 

270     

10 ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งตบั Alpha-fetoprotein (AFP) 375     

11 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งกระเพาอาหาร,ล าไส้ 
 Carcinoembrionic (CEA) 

400     

12 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งต่อมลูกหมาก  
Prostate Specific Antigen (PSA)  

450     

13 
ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งมดลูก 
 Human chorionic gonadotropim (B-HCG) 

350     

14 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งเตา้นม  
Carbohydrate Antigen 153 (CA15-3) 

545     

15 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งรังไข ่ 
Carbohydrate Antigen 125  (CA125) 

680     

16 ตรวจภาวะไทรอยด ์Thyroid Function Test  (FT4 , TSH) 560     

17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (U/A) * 50     

18 ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิ Stool Examination * 40     

19 ตรวจหาเลือดในอจุจาระ Stool occult blood 30     

20 ตรวจเอก็ซเรย ์เพื่อดูสภาพปอด Chest X-Ray * 170     

21 ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ Electrocardiogram EKG 350 
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ตารางที ่5.8 แสดงโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามกลยุทธ์ความแตกต่างตามเพศ และ อาชีพ (ต่อ) 

ล า
ดับ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  
Health Check-up Program  ราคา  

ราชการ 
รัฐวสิาห

กจิ 

รายการ List 

ชาย/หญิง ชาย/หญิง 

No
. 

Price Male/ 
Female 

Male/ 
Female 

                    ราคาพเิศษเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ Special price   1,430 3,447 

 
รายการอ่ืนเพิ่มเติม 

 
plus plus 

22 อลัตราซาวน์ช่องทอ้งทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen 1500 2,930 4,947 

23 ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม (Mammogram) 2300 3,730 5,747 

24 ตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry) 3000 4,430 6,447 

 

จะเห็นไดว้่าจากผลการศึกษาดงักล่าว นอกจากจะท าให้ทราบความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของคลินิกเทคนิคการแพทยแ์ลว้ยงัสามารถน าผลการประเมินความ
พึงพอใจท่ีไดม้าปรับปรุงงานบริการของคลินิกให้ดียิ่งข้ึนพร้อมตอบสนองความตอ้งการท่ีมีของลูกคา้
ไดอี้กดว้ย ดงัน าเสนอไวใ้นขอ้เสนอแนะและการจดัตวัอย่างแพคเกจการตรวจสุขภาพดงัโปรแกรม
ตามอาย ุและ อาชีพ ดงัตารางท่ีกล่าวมา 
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บรรณานุกรม 

เกียรติพงษ ์มูลโพธ์ิ.2555.ความพงึพอใจของผู้เช่าพืน้ทีต่่อส่วนประสมการตลาดบริการของ  
 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต. การคน้ควา้แบบอิสระปริญญา
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
กิตติพงศ์ จิรวสัวงศ์.2554.มาตรฐานการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10004 มาตรฐานการวัด
 ความพงึพอใจของลูกค้า: ระบบออนไลน์ 
ชูชัย สมิทธิไกร .2555.พฤติกรรมผู้บริโภค.พิมพ์ค ร้ังท่ี  2 กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ .2553.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน ้าประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด          
 สุราษฎรธานี.ภาคนิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ,บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี:ระบบออนไลน์ 
นพมาศ แก้ววงศ์วาน.2555.ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกและการพัฒนางาน
 บริการแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ .การคน้ควา้แบบอิสระ
 ป ริญญ าศึ กษ าศ าสต ร์มห าบัณ ฑิ ต  ส าข าวิช าอ าชี ว ศึ กษ า ,บัณ ฑิ ตวิท ย าลัย 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
บุญมี พนัธ์ไทย.2545.ระเบียบวธีิวจัิยการศึกษาเบือ้งต้น มหาวทิยาลยัรามค าแหง : ระบบออนไลน์  
พิรียาพร ธรรมแงะ.2554.การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสาธารณสุข
 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กรณีศึกษา :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 บ้านนาเม็ง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่,คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มนทิพพา นิมานนัท์.2553.ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการงานผู้ป่วยในของ
 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  .การค้นคว้าแบบอิสระ
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ,บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการดา้นอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดลอ้มการ
 เรียนรู้.ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 2555 
ร าย ง าน ก ารสั ม ม น าศู น ย์บ ริ ก าร เท ค นิ ค ก า ร แพ ท ย์ค ลิ นิ ก  คณ ะ เท ค นิ ค ก ารแพ ท ย ์
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 2556 : ผลการด าเนินงานคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 
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รุ่งระวี มีทองค า.2548.ความพึงพอใจต่อการบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสันทราย  
 จังหวัดเชียงใหม่ .การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
รักษ์เกียรติ จิรันทร,ณรงค์ศักด์ิ สิงห์ไพบูลย์พร และคณะ .2549.การประเมินความพึงพอใจของ
 ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษางานแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชน
 เมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา.สงขลานครินทร์เวชสาร ปีท่ี 24 ฉบบั
 ท่ี 6:ระบบออนไลน์ 
วณัฐพร ศิลปธรรมวานิช.2553.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ 
 ความจงรักภักดี และการส่ือสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการเอไอเอส เซเรเนดใน
 เขตจังหวดชลบุรี.ภาคนิพนธ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจ. ระบบออนไลน์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2541.ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ:ระบบออนไลน์ 
ศุภชัญา บวัประเสริฐยิ่ง.2555.ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริการทางการแพทย์ของคลินิกร่วม
 ใจ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ .แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหาเศรษฐกิจ
 ปัจจุบนั,คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ศู น ย์พัฒ น าน วัต ก รรม เพื่ อ ก ารจัด ก ารค วาม รู้แล ะก าร เรี ยน รู้  คณ ะวิท ย าก ารจัด ก าร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : 
 แรงจูงใจในการท างาน / ภาวะผู้น า / การบริหารงานคุณภาพ :ระบบออนไลน์  
ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท์.2554.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
 บริการที่ได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
 เอ ก ชน ใน เข ต ก รุ ง เท พ มห าน ค ร .KKU Res. J.(be) 2011; 10(2):160-172:ระบ บ
 ออนไลน์ 
ส านกัการคา้บริการและการลงทุน.2554.สถานะความพร้อมธุรกิจบริการสาขาสุขภาพและวิชาชีพที่
 เกีย่วเน่ือง.กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ:ระบบออนไลน์ 
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ภาคผนวก 

เลขท่ีแบบสอบถาม ................ 

แบบสอบถามเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลนิิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ส าหรับ
ผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
ก ารตล าดบ ริก ารข อ งศู น ย์บ ริก าร เท ค นิ ค ก ารแพ ท ย์ค ลิ นิ ก  คณ ะ เท ค นิ ค ก ารแพ ท ย ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวม โดยไม่ระบุวา่เป็นของ
บุคคลใด และผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะน ามาใช้ในการปรับปรุง และพฒันาการบริการของคลินิก
เทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูม้าใชบ้ริการ  
 แบบสอบถามนีแ้บ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา สถานภาพ 
รายได ้ภูมิล าเนา  
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่  การรู้จกัหน่วยงาน  สถานภาพการใช้
บริการ (เก่า-ใหม่)  สิทธิท่ีใช้ในการช าระค่าบริการ  การบอกต่อ  เหตุผลท่ีมาใช้บริการ  การรับการ
รักษากบัหน่วยงานใด 
ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix:7Ps) ของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านกระบวนการ(Process) 
ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation)   
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน  (   )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

1. ภูมิล าเนา 

(     ) เชียงใหม่   (     ) ต่างจงัหวดั 

2. เพศ 

(     ) ชาย    (     ) หญิง 

3. อาย ุ
(     ) ต ่ากวา่  20 ปี  (     ) 21 – 40 ปี    

(     ) 41-60 ปี   (     ) 60 ปีข้ึนไป 
4. สถานภาพสมรส 

(     ) โสด   (     ) สมรส   (     ) หมา้ย /หยา่ร้าง 
5. การศึกษา 

(     ) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  (     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช  
(     ) อนุปริญญา / ปวส.   (     ) ปริญญาตรี 
(     ) ปริญญาโทข้ึนไป 

6. อาชีพ 

(     ) นกัเรียน / นกัศึกษา    (     ) รับราชการ 
(     ) พนกังานมหาวทิยาลยั   (     ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(     ) พนกังานบริษทัเอกชน   (     ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
(     ) เกษียณ / วา่งงาน    (     ) คา้ขาย/รับจา้ง 
(     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...…….……… 

7. รายได ้
(     ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   (     ) 10,000 – 30,000 บาท 
(     ) 30,001 – 50,000 บาท   (      )  มากกวา่ 50,001 บาท 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน  (   )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

1. ท่านรู้จกัศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยไ์ดอ้ยา่งไร (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(     ) การบอกต่อจากคนรู้จกั   (     ) แพทย ์/ คลินิกแพทย ์

(     ) แผน่พบั / โบชวัร์    (     ) เดินผา่น 

(     ) เวบ็ไซต ์     (     ) หนงัสือพิมพ ์

(     ) หนงัสือประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงาน (     ) วทิย ุ

(     ) ป้ายประชาสัมพนัธ์ดา้นหนา้อาคาร  (     ) อ่ืนๆ ................................ 

2. ท่านเคยใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยห์รือไม่ 

(     ) เคย  (ลูกคา้เก่า)   (     ) ไม่เคย (ลูกคา้ใหม่) 

3. สิทธิท่ีใชใ้นการช าระค่าบริการ 
(     ) ช าระเงินเอง  (     ) เบิกสิทธิราชการ (     ) เบิกสิทธิรัฐวสิาหกิจ 
(     ) เบิกประกนัชีวติ  (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)................ 

4. เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ 
(     ) ตรวจสุขภาพเพื่อการรักษา (Treat / Follow up)  (ตอบขอ้5) 
(     ) ตรวจร่างกายประจ าปี (Check-up)   (ขา้มไปขอ้ 6) 

5. กรณีมาใชบ้ริการเพื่อการรักษา ท่านรับการรักษากบัหน่วยงานใดมาก่อน 
(     ) คลินิกแพทย ์ (     ) ศูนยศ์รีพฒัน์ (     )โรงพยาบาล 

6. ท่านจะบอกต่อผูอ่ื้นใหม้าใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการเทนิคการแพทยห์รือไม่ 
(     ) บอกต่อ  (     ) ไม่บอกต่อ  (     ) ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการของคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่วงระดบัความคิดเห็นท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดเก่ียวกบั
ความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7Ps) ของคลินิก
เทคนิคการแพทย ์

 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 (Product) 

ความส าคัญ/ 
 ความคาดหวงั 

ความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความหลากหลายของ           
โปรแกรมการตรวจ                     

2. ความหลากหลายของชนิด
รายการตรวจ                     

3. มีผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ดึงดูด                     

4. มีการบริการท่ีดีและมืออาชีพ                     

5. ผลการตรวจวเิคราะห์ถูกตอ้ง                     

6. มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
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2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ปัจจัยด้านราคา 
 (Price) 

ความส าคัญ/ 
 ความคาดหวงั 

 
ความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม                     

2. ราคาถูก                     
3. สามารถช าระเงินไดห้ลาย

ทางเลือก                     

4.  มีการแสดงราคาในแต่ละ
รายการตรวจชดัเจน                     

 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ปัจจัยด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

 (Place) 

ความส าคัญ/ 
 ความคาดหวงั 

 
ความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการ

ใหบ้ริการ                     

2. ท่ีตั้งอยูใ่นจุดท่ีมองเห็นง่าย                     
3. ความสะดวกในการเขา้ถึงการบริการ                     

4. มีป้ายแสดงการใหบ้ริการท่ีชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย                     

5. ช่องทางท่ีหลากหลายในการรับรู้งาน
บริการ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์เวปไซต ์ฯ                     
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4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยด้าน 
ส่งเสริมการตลาด 
 (Promotion) 

ความส าคัญ/ 
 ความคาดหวงั 

ความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
งานบริการ                     

2. มีการแจง้ข่าวสารผา่นส่ือ                     

3. การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย                     

4. ส่วนลดส าหรับขา้ราชการ 
           

5. ปัจจัยด้านกระบวนการ(Process) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) 

ความส าคัญ/ 
 ความคาดหวงั 

 
ความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีป้ายแจง้ใหท้ราบก่อน
เวลาบริการ                     

2. กระบวนการใหบ้ริการมี
ล าดบัขั้นตอนชดัเจน                     

3. มีการช้ีแจง แนะน า
ขั้นตอนการบริการ                     

4. ความสะดวก รวดเร็วของ
การใหบ้ริการ                     

5. ใหบ้ริการครบถว้น 
ถูกตอ้ง                     
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ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) 

ความส าคัญ/ 
ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6. การไดรั้บผลตรวจตรง
เวลา           

7. การรักษาความลบั 

          8. มีกล่องรับขอ้ร้องเรียน 
และขอ้เสนอแนะ                     

 
6. ปัจจัยด้านบุคคล (People) 

ปัจจยัด้านบุคคล 
 (People) 

ความส าคญั/ 
 ความคาดหวงั 

 
ความพงึพอใจ 

มา
ก
ที่
สุ
ด 

ม
า
ก 

ปา
น
กล
าง 

น้
อ
ย 

น้
อย
ที่
สุ
ด 

มา
ก
ที่
สุ
ด 

ม
า
ก 

ปา
น
กล
าง 

น้
อ
ย 

น้
อย
ที่
สุ
ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. บริการดว้ยความสุภาพและมีไมตรีจิต พดูจาและ

ตอ้นรับอยา่งเป็นมิตรใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส                     
2. บริการดว้ยความกระตือรือร้น                     

3. บริการดว้ยความรวดเร็ว ทนัท่วงที                     
4. ความเอาใจใส่และความพร้อมในการใหบ้ริการ                     

5. ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีเจาะเลือด                     

6. เจา้หนา้ท่ีจุดรับลงทะเบียนสามารถตอบค าถาม 
และแนะน าไดดี้                     

7. ค าแนะน าปรึกษาจากนกัเทคนิคการแพทย ์                     

8. เจา้หนา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ                     
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7. ปั จ จั ย ด้ าน ก ารส ร้ างและน า เสน อลั กษณ ะท างก ายภ าพ  (Physical Evidence and 
Presentation) 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

 (Physical Evidence and Presentation) 

ความส าคัญ/ 
 ความคาดหวงั 

 
ความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การแต่งกายและความสุภาพ
เรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ี                     

2. สถานท่ีจอดรถสะดวก                     

3. บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ณ.จุดพกัรอ                     

4. มีป้ายน าทาง หรือบอกทางชดัเจน 
          5. มีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 

เช่น แอร์ โทรทศัน์ น ้าด่ืม ชากาแฟฯ                     

6. ความสะอาดของสถานท่ีและความ
เป็นระเบียบ                     

7. ความสะอาดของอุปกรณ์เจาะเลือด                     

8. บริการดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม                     

9. ความน่าเช่ือถือต่อการใหบ้ริการ                     

10. ความเช่ือมัน่ในผลการตรวจท่ีไดรั้บ                     
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณส าหรับการเสียสละเวลาของท่านในการตอบค าถาม 

หนังสือยนิยอมให้ข้อมูลเพือ่การศึกษา และเผยแพร่ผลการศึกษา 
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    เขียนท่ี คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

       วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี ต าแหน่ง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย ์ 
ตั้งอยู่เลขท่ี 110 ถ. อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอท าหนังสือฉบบัน้ีเพื่อเป็นหลกัฐาน
แสดงวา่ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและยินยอมให้ นางสาว เดือนเพญ็ ปัญญาศกัด์ิ รหสันกัศึกษา 561532187  
สังกดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ผูท้  าการคน้ควา้แบบอิสระ/วิทยานิพนธ์ เร่ือง 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดของคลินิกเทคนิคการแพทย ์ ศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทยค์ลินิก  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เขา้มาศึกษาและเก็บขอ้มูล ณ 
หน่วยงานของขา้พเจา้ตามค าช้ีแจงของผูศึ้กษา  และอนุญาตใหน้ าผลการศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณะได ้

ทั้งน้ีหากผูศึ้กษาไดก้ระท าภายในขอบเขตอ านาจของหนงัสือยินยอมฉบบัน้ีให้มีผลสมบูรณ์
และชอบดว้ยกฎหมายทุกประการและหากมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายข้ึนจะไม่มีการเรียกร้อง
แต่อยา่งใด 

เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งความยนิยอมน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราไวต่้อหนา้พยาน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวเดือนเพญ็ ปัญญาศกัด์ิ 
 
วนัเดือนปีเกดิ   20 พฤษภาคม 2521 
 
ประวตัิการศึกษา  
พ.ศ  2543 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ  2553  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ 2545-2550  นกัเทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก   
 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
พ.ศ 2550-2553 หวัหนา้นกัเทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก  
 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
พ.ศ 2553-2557  หวัหนา้คลินิกเทคนิคการแพทย ์ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก 
 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
พ.ศ 2557-ปัจจุบนั นกัเทคนิคการแพทย ์ประจ าแขนงวชิาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  
 ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 


