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บทคัดยอ 

 

 การคนควาแบบอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม วิธี

การศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูเคยรับบริการท่ีแผนกผูปวย

ในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จํานวน 400 ราย การเลือกตัวอยางแบบตามสะดวกและนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย การวิเคราะหความสําคัญ

และการดําเนินการ และใชสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดแก การทดสอบ t-test และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุไมเกิน 30 ป 

การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มี

ภูมิลําเนาอยูอําเภออ่ืนๆในจังหวัดเชียงใหม รับการรักษาแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม เคยมาใช

บริการแผนกผูปวยในมากกวา 3 ครั้ง การเบิกคารักษาพยาบาลใชสิทธิบริษัทประกัน และเหตุผลท่ี

เลือกใชบริการโรงพยาบาลลานนาคือ เคยมาใชและชอบในบริการ  

 ผลการศึกษาขอมูลความสําคัญและความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอปจจัยดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการ
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จัดจําหนาย ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ อยู

ในระดับมากและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน  สวนปจจัยสวนประสม 

การตลาดดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก แตมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

  การวิเคราะหโดยใชโมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการพบวา ปจจัยดาน

บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ อยูในชองตารางท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญสูงและความพึงพอใจสูง ดังนั้น

โรงพยาบาลตองรักษาคุณภาพใหอยูในระดับสูงตอไป เม่ือวิเคราะหเทียบกับปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการอ่ืนๆ พบวาปจจัยดานกระบวนการ อยูในชองตารางท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีมี

ความสําคัญสูง แตผูรับบริการไมไดรับการบริการในระดับท่ีนาพอใจ ซ่ึงโรงพยาบาลตองให

ความสําคัญในการแกไขปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการโดยเรงดวน โดยเฉพาะปจจัยยอยดาน

ขั้นตอนการทําเรื่องกลับบานมีความรวดเร็วและเหมาะสม ผูรับบริการใหความสําคัญอยูในระดับ

มาก แตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานราคาและปจจัยดานการส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจร อยูในชองตารางแสดงถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญต่ําเม่ือเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ

และผูรับบริการไมไดรับการบริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ โรงพยาบาลไมมีความจําเปนตองรีบ

แกไขอยางเรงดวน แตควรดําเนินการแกไขในลําดับตอไป 

  การศึกษาขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจในปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการไมมีความแตกตางกันตามลักษณะอายุ อาชีพ จํานวนครั้งท่ีมาใชบริการ และหอ

ผูปวยท่ีรับบริการ แตมีความแตกตางของคาเฉล่ียความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการตามเพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยผูรับบริการเพศหญิงมีระดับ

ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ดานมากกวาเพศชาย ผูรับบริการท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดเชียงใหม มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานบริการและปจจัยดานราคา

มากกวา ผูรับบริการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมากกวา 

ผูรับบริการการศึกษาปริญญาตรี และผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีระดับ

ความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการมากกวาผูรับบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 

บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ABSTRACT 

 

The objective of this independent study was to study the level of customer satisfaction 

towards service marketing mix of the General In-patient Department at Lanna Hospital, Chiang 

Mai Province. The data were collected by using questionnaires which were distributed to 400 

people who used to receive service provided by the General In-patient Department at Lanna 

Hospital. The group of samples was selected according to conveniences sampling. The collected 

data were analyzed by using descriptive statistics; such as frequency, percentage, average, and 

the importance-performance analysis. The inferential statistics were used for hypothesis testing; 

such as t-test and one-way ANOVA analysis as well.  

Results of the study found that most of the questionnaire respondents was female, aged 

under 30 years old, had a below Bachelor Degree level of education, self employed/freelance, 

earned under 15,000 baht of income, originated from various districts in Chiang Mai, received 

medical care only through internal medicine division, received these cares through this 

department for more than 3 times, claimed the medical expenditures from life insurance 
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companies, and the reason for using the service from Lanna Hospital was “used to come for a 

service” and “like the service”. 

The study result about the importance and satisfaction of the service receivers towards 

service marketing mix factors found that the service receivers ranked high level in the importance 

on service factor, price factor, channel of distribution factor, people factor, physical evidence 

factor, and process factor, and ranked high level in the satisfaction on those factors as well. For 

the marketing mix factor on integrated marketing communication, the service receiver ranked the 

importance as high level, but put their satisfaction as moderate level. 

The analysis which was done through the importance-performance analysis found that 

service factor, channel of distribution factor, people factor, and physical evidence factor were in 

the quadrant that indicated highly important factors and highly satisfied factors. Therefore, the 

hospital must maintain its quality in the high level. By comparing with other service marketing 

mix factors, it was found that the process factors were in the quadrant indicating that they were 

important, but the service receivers did not receive the satisfactory service. This showed that the 

hospital must immediately pay more attention to improve the process factor, especially the sub-

factors of prompt and suitable procedure for checking out to return home. The service receivers 

ranked the importance as high level, but ranked the satisfaction as moderate level. For price and 

integrated marketing communication factors, they were in the quadrant indicating low importance 

when compared with other factors. The service receivers did not receive the service at the 

satisfactory level. There was no need for the hospital to solve the situation at once, but should 

proceed on improving this incident in the following order. 

The comparison of  the service receivers’ satisfaction towards service marketing mix 

factors by sorting from personal factors found that the average satisfaction value in service 

marketing mix factors were not different in age, occupation, number of service received, and 

ward that service was provided. But, the difference showed in the average satisfaction value in 

service marketing mix factors on sex, hometown, level of education, and monthly income. 
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Female service receivers had higher satisfaction level towards all seven service marketing mix 

factors than male. The service receivers whom hometown was outside Chiang Mai had higher 

satisfaction level towards service and price factors than the service receivers whom hometown 

was inside Muang District, Chiang Mai. The service receivers who had a below Bachelor Degree 

level of education had higher satisfaction level towards integrated marketing communication 

factor than the service receivers who had a Bachelor Degree level of education. And, the service 

receivers who earned a monthly income under 15,000 baht had higher satisfaction level towards 

process factor than the service receivers who earned between 15,001–30,000 baht of monthly 

income. These differences were statistically significance at 0.05 level. 

 


