
 
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏ ีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

    การศึกษาในหัวขอเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม มีแนวคิด ทฤษฏี และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎี 
    1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา (กุณฑลี รื่นรมย และคณะ, 2548: 98-99) 
    ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีแตละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช
ผลิตภัณฑหรือการบริโภคสินคา ซ่ึงคุณคาหรือประโยชนท่ีไดรับนั้นเทากับหรือสูงกวาระดับความ
คาดหวังของคนๆนั้น ในทางตรงกันขาม ถาผลจากการใชสินคาหรือการไดรับบริการนั้นต่ํากวาคา
ความคาดหวัง บุคคลนั้นยอมจะเกิดความไมพอใจ  

  ความพึงพอใจ = ความคาดหวัง / ผลลัพธท่ีไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ 
  ผลลัพธจากการท่ีลูกคามีความพึงพอใจ ยอมกอใหเกิดสัมพันธภาพในระยะยาวแกองคกร

ธุรกิจและเกิดประโยชนหลายประการ เชน 
  1) ลูกคาจะซ้ือสินคาบอยขึ้นและสรางความภักดีตอตราสินคาขององคกรในระยะยาว 
  2) ลูกคาจะชวยกระจายขาวสารและเสริมภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
  3) ลูกคาจะชักนําผูซ้ือรายใหมๆแกองคกร 

    4) ลูกคาจะไมออนไหวตอการโฆษณาหรือโปรแกรมสงเสริมการขายของคูแขงขัน
ขณะเดียวกันกลับใหขอเสนอแนะขอมูลตางๆแกองคกร 
    ในทางกลับกัน ถาลูกคามีความไมพอใจยอมเกิดผลเสียตอองคกร นอกจากจะไมซ้ือสินคา
หรือบริการ ทําใหองคกรเสียรายไดแลว ยังพบวาลูกคาท่ีไมพอใจเหลานี้รอยละ 95 จะไมตอวาหรือ
รองเรียนองคกรโดยตรง แตกลับบอกตอขาวสาร โดยลูกคา 1 คนจะบอกเพ่ือนหรือคนรูจักตอไป
อีก 11 คน ถึงประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับสินคา ซ่ึงขอเท็จจริงดังกลาวจะถูกบอกตอกันไปในวง
กวางและสรางความเสียหายแกองคกรธุรกิจในท่ีสุด 
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    ในการศึกษาครั้งนี้ใหผูรับบริการประเมินระดับความรูสึกพึงพอใจท่ีเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการกับบริการท่ีไดรับจากแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาล
ลานนา จังหวัดเชียงใหม  
 
    2.  โมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ (Importance-Performance 
Analysis Model) 
     โมเดลวิเคราะหความสําคัญและระดับการดําเนินงาน (ค็อตเลอร ฟลลิป, 2547: 596-598) 
คือ การนําระดับความสําคัญของปจจัยท่ีรับรูโดยผูบริโภค (Customer importance) และระดับการ
ดําเนินงานขององคกร (Company performance) มาสรางเปนแผนภาพ และนําผลการตีความมา
วิเคราะห และอธิบายผลไดจากโมเดล สามารถแบงพ้ืนท่ีแผนภาพออกเปน 4 สวน คือ A B C D ซ่ึง
แตละสวนสามารถอธิบายความไดดังนี ้
 
ภาพ 1  โมเดลวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินงาน 
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    A. (Concentrate here) แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูง แตผูบริโภคไมไดรับ
การบริการในระดับท่ีนาพอใจ กลาวคือ ระดับการบริการท่ีลูกคาตองการหรือคาดหวังไวสูงกวา
ระดับการบริการท่ีลูกคาไดรับ ดังนั้นองคกรตองใหความสําคัญในการแกไขปรับปรุงองคประกอบ
ในกลุมนี้โดยเรงดวน 
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    B. (Keep up the good work) แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูงและผูบริโภค
ไดรับการบริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ ดังนั้นองคกรตองรักษาคุณภาพใหอยูในระดับสูงตอไป 
    C. (Low priority) แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญต่ําและผูบริโภคไมไดรับการ
บริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ อยางไรก็ตามองคกรไมมีความจําเปนตองใหความสนใจแกไข
เนื่องจากเปนองคประกอบมีความสําคัญตอผูบริโภคในระดับต่ํา 
    D. (Possible overkill) แสดงถึงองคประกอบท่ีมีความสําคัญต่ํา แตผูบริโภคไดรับการ
บริการในระดับท่ีนาพึงพอใจ องคกรควรพิจารณาลดทรัพยากรท่ีจัดสรรใหองคประกอบนี้เพ่ือ
นําไปปรับปรุงองคประกอบอ่ืนท่ีสําคัญกวา 
 
    3. แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 434) 
    สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) มี 7 ดาน หรือ 7 Ps เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

  1. ดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑมีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีก็ได อาจเปนผลิตภัณฑ 
สินคาบริการ ความคิด องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนและมีคุณคา 
  2. ดานราคา (Price) ไดแก ราคาของบริการรวมท้ังเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการชําระเงินท่ี
ธุรกิจเปนผูกําหนด 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดแก หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับชองทางการจัดและการ
สนับสนุนบริการเพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะบริการลูกคา รวมถึงชองทางท่ีจะทําใหลูกคาเขาถึง
บริการของธุรกิจ 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก การติดตอส่ือสารในเร่ืองขอมูลการตลาด
และการใหบริการระหวางลูกคากับผูใหบริการ 
  5. ดานบุคลากร (People) หรือ พนักงาน ไดแก คนที่มีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ 
ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรมและการจูงใจเพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
ไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา     มี
ความสามารถในการแกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับธุรกิจได 
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  6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
ไดแก ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ การสรางหรือแสดงใหลูกคาเห็นถึงรูปแบบการบริการ
ไดอยางเปนรูปธรรมเชน ความสะอาด ความรวดเร็วหรือผลประโยชนดานอ่ืนๆ 
    7. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบริการ รวมถึง
วิธีการทํางานซ่ึงเกี่ยวกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา เพ่ือสงมอบคุณภาพในการ
ใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและพึงพอใจ 
  ในวงการวิชาชีพดานการตลาดและส่ือสารการตลาดในชวง 10 ปท่ีผานมา มีการกลาวถึง
ระบบการสงเสริมการตลาดดวยวิธีคิดแบบใหมเรียกกันวา การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
(Integrated Marketing Communication) โดยใชเครื่องมือหลักท่ีใชในการทํางานประกอบดวยการ
โฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การจัดเหตุการณพิเศษ และการตลาดทางตรง โดย
การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเปนกระบวนการที่เนนการผสมผสานเคร่ืองมือการสงเสริม
การตลาดตางๆ ใหสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท และ จิระเสกข ตรีเมธ
สุนทร, 2549: 146-147) สวนประสมการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใน
การศึกษานี้จะใชคําวาการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) 
แทน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
   ภาราดา บุญญศาสตรพันธ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ
เพ่ือตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเคยรับบริการแผนกผูปวยนอก จํานวน 398 ตัวอยาง การ
เลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก ใชแนวคิดความพึงพอใจและแนวคิดสวนประสมการตลาด
บริการ 7 ดาน ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการแผนกผูปวยนอกมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับพึงพอใจมาก และมีความพึงพอใจดานบริการ ดานราคา ดานสถานท่ีใหบริการ ดานการ
สงเสริมการจําหนาย ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานคุณภาพหรือประโยชนของบริการทางกายภาพ 
และดานวิธีการใหบริการอยูในระดับมากทุกดาน 
   พัฒนา โพธิ์สุยะ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลเทพ
ปญญา  จังหวัดเชียงใหม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จากกลุม
ตัวอยางท่ีเขารับบริการท้ังแผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยใน จํานวน 347 ตัวอยาง การเลือกกลุม
ตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบอาศัยความนาจะเปนแบบ Simple random sampling ใช
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แนวคิดความพึงพอใจ แนวคิดสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการของ Philip Kotler และ
แนวคิดคุณภาพการใหบริการของ Parasuraman มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังแสดงในภาพ 2 
    ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมากตอ
ทุกปจจัย และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากตอทุกปจจัย จากการวิเคราะห
ความแตกตางของความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการกับอายุ อาชีพ 
รายไดรวมของครอบครัวตอเดือนพบวาไมมีความแตกตางกัน แตแตกตางกนัตามระดับการศึกษา 
    

ภาพ 2  กรอบแนวคิดในการศึกษาของ พัฒนา โพธิ์สุยะ (2551) 
 
ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดของโรงพยาบาลเทพปญญา 
• การรักษาพยาบาล 
• ราคา 
• ชองทางการจัดจําหนาย      
• การสงเสริมการตลาดและการส่ือสาร    

            การตลาดแบบประสมประสาน    
• บุคลากรท่ีใหบริการ      
• กระบวนการการใหบริการ    
• ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ    ผูใชบริการโรงพยาบาลเทพปญญา 

จังหวัดเชียงใหม 
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
โรงพยาบาลเทพปญญา  
• ภาพลักษณ 
• ความนาเช่ือถือ 
• การตอบสนองลูกคา 
• การใหความม่ันใจ 
• การดูแลเอาใจใส 



  
9 

    สมโภช แซลี้ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปวยตอคลินิกทางเดินอาหาร 
โรงพยาบาลเชียงใหมราม  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการตอบแบบสอบถามดวยตนเองจาก
กลุมตัวอยางท่ีเขารับบริการคลินิกทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเชียงใหมราม จํานวน 366 ตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก ใชแนวคิดความพึงพอใจและแนวคิดสวนประสมการตลาด
บริการ 7 ดาน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามรูจักหรือทราบขอมูลเกี่ยวกับคลินิกทางเดิน
อาหาร โรงพยาบาลเชียงใหมราม จากญาติพ่ีนอง/เพื่อน เหตุผลท่ีใชบริการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงใหมรามคือ มีแพทยเฉพาะทาง และผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานราคา 
สําหรับปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของลูกคาและแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยกําหนดกรอบแนวคิด 2 ดานคือ  

1. กลุมตัวแปรอิสระหรือกลุมตัวแปรแยกประเภท 
การศึกษานี้เปนการศึกษาผลกระทบของกลุมตัวแปรอิสระหรือกลุมตัวแปรแยกประเภทที่

มีตอระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการเพื่อประโยชนในการวางกลยุทธ
การตลาดของโรงพยาบาลลานนา กลุมตัวแปรอิสระประกอบดวย ตัวแปรดานประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตัวแปรดานภูมิศาสตรไดแก ภูมิลําเนา และตัว
แปรดานพฤติกรรมศาสตรไดแก จํานวนครั้งท่ีมาใชบริการ สําหรับตัวแปรหอผูปวยท่ีรับบริการ ผู
ศึกษาตองการเปรียบเทียบผลการดําเนินการของแตละหอผูปวยเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแตละ
หนวยงาน ถึงแมวา พัฒนา โพธ์ิสุยะ (2551) ไดศึกษาพบวา อายุ อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอ
เดือน ไมมีความแตกตางกันของความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลเทพปญญาตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ แตกลุมผูรับบริการของโรงพยาบาลเทพปญญากับกลุมผูรับบริการ
ของโรงพยาบาลลานนามีความแตกตางกันตามตําแหนงทางการตลาดของโรงพยาบาล ผูศึกษาจึง
ตองการศึกษากลุมตัวแปรแยกประเภทดังกลาวดวย 
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2. กลุมตัวแปรตาม 
 กลุมตัวแปรตามประกอบดวยคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการ 7 ดานไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาด
ครบวงจร ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ  

ผูศึกษากําหนดใหมีการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระซ่ึงเปนขอมูลนาม
บัญญัติและตัวแปรตามซ่ึงเปนขอมูลอันตรภาค โดยการทดสอบทางสถิติไดแก การทดสอบ t-test 
สําหรับตัวแปรอิสระท่ีมีกลุมตัวอยาง 2 กลุมและการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระท่ีมีกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ดังแสดงในภาพ 3 

 
ภาพ 3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
           กลุมตัวแปรอิสระ       กลุมตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคลไดแก  
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ 
5. รายได  
6. ภูมิลําเนา 
7. จํานวนคร้ังท่ีมาใชบริการ 
8. หอผูปวยท่ีรับบริการ 
 

ความพึงพอใจตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 7 ดาน  
1. ดานบริการ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการส่ือสารการตลาดครบ
วงจร 
5. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
6. ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการใหบริการ 

t-test 

One-way ANOVA 
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สมมุติฐานท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํากรอบแนวคิดใน
การศึกษาจาก ภาพ 3 มาตั้งเปนสมมติฐานดังนี ้

1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบริการของแผนกผูปวยในท่ัวไป 
โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอผูปวยท่ีรับบริการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานราคาของแผนกผูปวยในท่ัวไป 
โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอผูปวยท่ีรับบริการ 

3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายของแผนก
ผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอผูปวยท่ีรับบริการ 

4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา  ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอ
ผูปวยท่ีรับบริการ 

5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากรของแผนกผูปวยในท่ัวไป 
โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอผูปวยท่ีรับบริการ 

6. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอ
ผูปวยท่ีรับบริการ 

7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอผูปวยท่ีรับบริการ 

8. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในภาพรวมของแผนกผูปวยใน
ท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา ไมแตกตางกันระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีเคยมาใชบริการแผนกผูปวยใน และหอผูปวยท่ีรับบริการ 


