ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจัยด้านการให้บริ การ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานคร
Marketing Mix (7Ps) and Service Factors Affecting to the
Satisfaction of Patients of Huachiew Traditional chinese medicine
Clinic In Bangkok.

นาย ฤทธิ์เจตน์ ริ นแก้วกาญจน์

วิทยานิพนธ์น้ ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
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ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

(จ)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานคร ได้
สาเร็จลุล่วงอย่างเรี ยบร้อยเป็ นอย่างดีอนั เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุ นทั้ง
ในด้านการให้คาปรึ กษาและข้อเนะนาอีกทั้งการให้รายละอียดข้อมูล รวมถึงข้อคิดเห็นและกาลังใจ
จากบุคคลหลายท่านซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ให้สมบูร์์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต้อ งขอขอบพระคุ์ ดร.ชิตวร ลีละผลิน อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผคู ้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ ที่มี
ความกรุ ์าเสี ยสละเวลาและให้คาปรึ กษา คาแนะนา และข้อ คิดเห็ นที่เป็ นประโยชน์ในการทา
วิทยานิ พ นธ์ ทุก ขั้นตอน และขอขอบพระคุ ์ ค์ะกรรมการตรวจวิท ยานิ พนธ์ทุกท่า นที่กรุ ์ า
เสี ยสละเวลาและให้คาแนะนารวมถึงตรวจวิทยานิ พนธ์ให้ถู กต้องสมบูร์์ยงิ่ ขึ้น ขอขอบพระคุ ์
ท่านค์บดีบ์ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิ ช ที่ให้การสนับสนุ นใน
การทาวิทยานิ พนธ์ครั้งนี้ รวมถึ งผูอ้ านวยการคลินิกและค์ะกรรมการบริ หารของคลินิกหัวเฉี ยว
การแพทย์แผนจีนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลต่างๆและสถานที่ รวมไปถึงผูท้ ี่มาใช้
บริ การทุกท่านที่ได้ตอบแบบสอบถามและได้ให้ความอนุ เคราะห์ช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือใน
การเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุ์ค์าจารย์ทุกท่านแห่งมหาวิทยาลัยสยามที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่
ผูว้ จิ ยั รวมถึงครู อาจารย์ทุกท่านที่เคยอบรมสั่งสอนผูว้ ิจยั ทั้งการให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และ
ความช่วยเหลือกาลังใจที่ทุกท่านให้แก่ผวู ้ จิ ยั
ท้ายสุด ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุ์ทุกท่านทั้งที่ได้กล่าวนามและไม่กล่าวนาม ์. ที่น้ ี ที่
ได้กรุ ์าส่งเสริ ม สนับสนุน และเป็ นกาลังใจที่สาคัญยิง่ ของผูว้ จิ ยั ตลอดมาจนการศึกษาครั้งนี้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ฤทธิ์เจตน์ ริ นแก้วกาญจน์
ธันวาคม 2561

(ฉ)

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3 สมมุติฐานการวิจยั
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจยั
1.5 ขอบเขตในการวิจยั
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
1.7 นิยามคาศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านการให้บริ การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
4.2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
หัวเฉียวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.3 ข้อมูลความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.4 ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.5 การทดสอบสมมุติฐาน
บทที่ 5 สรุ ปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ตารางข้อคาถามหาค่า IOC ตารางข้อคาถามหาค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเชื่อมัน่ (Alpha Croncbach Score) แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประวัติผวู ้ ิจยั
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200
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206
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258
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 จานวนและร้อยละของผูใ้ ช้บริ การที่แสดงความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการมาใช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานคร
2 ลาดับขั้นการตอบสนองในโมเดลทั้ง 5 รู ปแบบ
3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม
4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการศึกษา
7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพสมรส
8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
10 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียวกรุ งเทพมหานคร
11 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านราคาของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
12 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
13 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
14 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านบุคลากรของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาพของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
16 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านกระบวนการของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียว กรุ งเทพมหานคร
17 ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ ผูใ้ ช้บริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
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สารบัญตาราง(ต่ อ)
ตารางที่
18 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียว กรุ งเทพมหานคร
19 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียวกรุ งเทพมหานคร
20 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การความรู ้ของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
21 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียว กรุ งเทพมหานคร
22 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน กรุ งเทพมหานคร
23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
24 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
25 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
26 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร ในเรื่ องผลที่ได้รับหลังการรักษา
จาแนกตามวุฒิการศึกษาเป็ นรายคู่
27 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส
28 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ
29 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
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สารบัญตาราง(ต่ อ)
ตารางที่
30 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานครในเรื่ องชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของ
คลินิก จาแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็ นรายคู่
31 แสดงค่าค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
7Ps กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
32 ผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression Analysis ทดสอบความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
การแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
33 แสดงค่าค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยด้านการให้บริ การ กับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากบริ บทของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่มี สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพแวดล้อ มภายนอกคื อ เศรษฐกิ จ ได้เ ข้า สู่ เ ศรษฐกิ จ แบบดิ จิ ตอลและ
ประชาชนชาวไทยมี พฤติกรรมทางสังคมและการบริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว รวมถึ ง
โครงสร้างของประชากรภายในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ(Aging Society)
รวมไปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง สิ่ งต่างๆเหล่านี้
ทาให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ โดยรัฐบาลไทยได้มีนโยบายผลักดันภายใต้ ทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 โดยมุ่งที่จะให้ความสาคัญกับ
ทิศทางของการพัฒนาให้มุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่ตกอยูใ่ นรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง โดยให้สงั คมอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความ
ผาสุข โดยมีแนวทางสาคัญในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาในภาพรวมของเศรษฐกิจ 2) การ
พัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 3) การพัฒนาการเกษตรมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านอาหาร 4) การพัฒนา
ศักยภาพของมนุ ษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถสนับสนุ นการเจริ ญเติบโตของประเทศได้ 5)
การสร้างความเสมอภาคทางสังคมเพือ่ รองรับสังคมผูส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพ 6) การพัฒนาพื้นที่ของ
ภาคต่างๆและเชื่ อ มโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน 7) การสร้างความเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมโดยเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ, 2559)
ปั จจัยด้านหนึ่ งที่รัฐบาลให้ความสาคัญมากคือ การแก้ไ ขปั ญหาด้านสุ ขภาพและลด
ค่ า ใช้จ่ า ยภาครั ฐ ในด้า นสุ ข ภาพลง และเสริ ม สร้ า งเพิ่ ม คุ ณ ภาพการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพให้กับ
ประชาชนภายในประเทศและสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั ระบบการประกันดูแลสุ ขภาพของ
ประเทศไทย ในอีกมุมหนึ่งนั้นเนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีเสน่ ห์
และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่อ งเที่ยวและใช้บริ การภายในประเทศไทย เพื่อ ให้การ
ส่งเสริ มและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับประเทศ โดย
ยึดหลักการที่ว่าการมี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนตามกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การยึดคนเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา โดยความรับผิดชอบของกรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ สังกัดกระทรวง
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สาธารณสุขจึงได้จดั ทายุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) (พ.ศ.2560 - 2569) ประกอบด้วย 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริ การเพื่อส่ งเสริ ม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริ การสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริ การวิชาการ
และงานวิจยั (Academic Hub) และ 4) ศูนย์กลางยาและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมีการ
เตรี ยมความพร้ อ มสู่ การพัฒนาให้ป ระเทศไทยได้มุ่ ง สู่ การเป็ นศู นย์ก ลางสุ ขภาพนานาชาติ ที่
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยอาศัยศักยภาพความข้มแข็งของระบบบริ การสุ ขภาพของ
ประเทศให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามารับบริ การเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศไทย
โดยตลาดกลุ่มสิ นค้าและธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ มีการติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อ ง
ปั จจุบนั มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนรายได้จากผูร้ ับบริ การชาว
ไทยต่อ ชาวต่างชาติ อยูป่ ระมาณร้อยละ 75 ต่อ 25 และคาดว่าภายหลังจากที่มีการเปิ ดการค้าเสรี ที่
เรี ยกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) แล้วจะกระตุน้ ให้มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยจากัด, 2558 อ้างถึงใน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ, 2559)
ซึ่งผลดังกล่าวข้างต้น มาจากการขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนทั้ง
ในกรุ งเทพและพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในต่างจังหวัด เพือ่ รองรับผูร้ ับบริ การทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
ปรับตัวและมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นตามลาดับ โดยจานวนชาวต่างประเทศที่เข้ามารับบริ การด้านการ
รักษาพยาบาล รวมแล้วทั้งสิ้น 1.2 ล้านครั้ง (กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ ,2557) โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ที่เป็ น Medical Tourism คิดเป็ นร้อยละ 80 โดยตลาดกลุ่มลูกค้าหลักของประเทศไทย ได้แก่ พม่า
ญี่ปุ่น ประเทศตะวันออกกลาง และยุโรป ส่ วนกลุ่มตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสู ง ได้แก่ CLMV
และจีน โดยกลุ่มที่เป็ น Expatriate คิดเป็ นร้อยละ 20 ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน
และทางานอยูใ่ นประเทศไทยมากขึ้น อาทิ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป ซึ่งกลุ่ม
นี้มีผตู ้ ิดตามเข้ามาด้วย เช่น คู่สมรส หรื ออาจจะเป็ นบุตรหลานที่ได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยด้วย
โดยความได้เปรี ยบนี้ พบว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับว่า เป็ นผูน้ าด้านบริ การสุ ขภาพในระดับ
โลก แต่คาดการณ์ ในอนาคตจะมีการแข่งขันในอุ ตสาหกรรมนี้ กันอย่างรุ นแรง ในกลุ่มประเทศ
ต่างๆที่ประกาศนโยบายด้าน Medical Tourism เช่นเดี ยวกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย โดยชาวต่างชาติไ ด้ให้ความสาคัญต่อ การเข้ามาลงทุนในธุ รกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ AEC ที่อ นุ ญาติให้
สัดส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในธุรกิจบริ การสัญชาติอาเซี ยน สู งได้ถึงร้อยละ 70 รวมทั้ง สามารถลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้อ ย่างเสรี โดยในปี พ.ศ. 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ได้มีรายงานว่ามู ลค่าหุ ้นในตลาดของธุรกิจโรงพยาบาล ปั จจุบนั มีจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 15
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บริ ษทั โดยมีรายได้เพิม่ สูงขึ้น ส่วนด้านธุรกิจสปาและนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านสปา
ภายในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีอตั ราเติบโตเพิม่ ขึ้น มีมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านบาท จากความต้องการใช้
บริ การด้านสปา ของทั้งลูกค้าภายในประเทศและกลุ่มนักเดินทางที่มาท่องเที่ยว โดยชาวต่างชาติที่
เข้ามาในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น ทาให้ความต้องการที่จะซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ธุรกิจสปานั้นมีจานวนเพิ่มสู งขึ้น คาดการณ์กนั ว่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ดา้ นสปา มีมูลค่าถึง 2,240
ล้านบาท (สานักส่งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตร, 2558 ; บริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยจากัด,2558 อ้าง
ถึงใน กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ, 2559)
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ท้ งั 7 ที่จะผลักดันให้นโยบายการเป็ น medical Hub ดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมาย โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ท้งั 7 ดังกล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริ การ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อ ก เพื่อ ส่ งเสริ มและสนับสนุ น บริ การรั กษาพยาบาลด้า น
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีความเป็ นเลิศโดดเด่น มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตาม
ภูมิปัญญาไทย วิถีชีวติ มีมูลค่าเพิม่ มีชื่อเสียง ในระดับโลกโดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ระดับสากลและมีผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
รองรับ นอกเหนือจากนี้ยงั ต้องการให้ประเทศไทยมีสถานบริ การสุขภาพที่ให้บริ การด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ผา่ นการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานจนสามารถเป็ นบริ การ
รักษาพยาบาลหลักของประเทศ(กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ, 2559)
โดยการแพทย์แผนจีนก็อีก เป็ นสาขาหนึ่ ง ที่อ ยู่ภายใต้ในแผนนโยบายดังกล่ าว โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ม อบให้ก รมพัฒ นาการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ทางเลื อ ก ซึ่ ง มี
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในสังกัดคือสถาบันการแพทย์ไทย-จีนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ให้เป็ น
หน่ วยงานรั บผิดชอบ โดยได้ด าเนิ น การพัฒ นาการแพทย์แผนจี นในประเทศไทยโดยได้สร้ า ง
มาตรฐานหลักสู ตรด้านการแพทย์แผนจีน , แนวปฎิ บตั ิทางคลินิกของแพทย์จีน ,มาตรฐานยาและ
สมุนไพรจีน ,มาตรฐานวัสดุและเครื่ องมือแพทย์ เช่นมาตรฐานเข็มฟิ ลิฟอร์ม ,มาตรฐานตาราและ
สารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีนขึ้นซึ่ งล้วนเป็ นการสร้างวางรากฐานด้านมาตรฐานบุคลากรด้าน
วิชาการ และมาตรฐานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อต่อยอดพัฒนาด้านอื่นต่อไป (เย็นจิตร เตชะ
ดารงสิน,2556)
โดยผลที่มาจากยุทธศาสตร์ชาติดงั กล่าวข้างต้น จากแหล่งข้อมูลโดยในปี พศ.2558 มี
สถานพยาบาลของทั้งภาครัฐและเอกชนได้เปิ ดให้บริ การด้านการแพทย์แผนจีนรวมแล้วทั้งสิ้ น 468
แห่ งทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นสถานพยาบาลภาครัฐ 357 แห่ ง ที่เหลื ออี ก 111 แห่ งอยู่ในภาคเอกชน
บริ การรักษาด้านการแพทย์แผนจีนที่เปิ ดให้ดาเนิ นการในประเทศไทยในขณะนี้ ส่ วนใหญ่แล้วจะ
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เป็ นการฝังเข็มเพือ่ บรรเทาอาการปวดต่างๆ โดยมีผปู ้ ระกอบการโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนนี้
ขึ้นทะเบียนทัว่ ประเทศแล้วทั้งสิ้นรวม 835 คน (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมด้านการให้บริ การการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยนั้น ยัง
อยูใ่ นวงจากัดและเพิง่ อยูใ่ นระยะเริ่ มต้นโดยมีจานวนสถานประกอบการไม่มากนักไม่รวมที่อยูใ่ น
โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยคลินิกที่ได้เปิ ดดาเนิ นการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
มีอยูจ่ านวน 66 แห่ง โดยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร 31 แห่ ง ที่เหลืออยูใ่ นต่างจังหวัด (โรงพยาบาล
ราชวิถี, 2559)
จากข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่รายล้อมธุรกิจด้านการให้บริ การการแพทย์แผนจีนนั้น
จะเห็ นได้ว่าบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนที่ผลิตออกมาในประเทศไทยนั้นไม่ สมดุ ลกับสถาน
ประกอบการที่ให้บริ การและความต้องการของตลาดภายในประเทศ ในปั จจุบนั ประเทศไทยที่ยงั อยู่
ในระยะเริ่ มต้น โดยบริ การด้านการแพทย์แผนจีนยังไม่ เป็ นที่รู้จกั ในบางพื้นที่ รวมถึงประชาชน
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้และความเข้าใจ และไม่มีความเชื่อมั่น รวมถึงยังไม่ เกิดการยอมรับในวง
กว้าง จึงทาให้การผลักดันการแพทย์แผนจีนในไทยนั้นเป็ นไปได้ชา้ ประกอบกับการให้บริ การที่
ส่วนใหญ่เป็ นฝังเข็มคล้ายคลึงกันคือรักษาอาการปวดเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างจึงเกิดการ
แข่งขันในด้านราคาขึ้น นอกจากนี้ ข้อ มู ล ในด้า นการบริ หารจัดการการตลาดก็ยงั มี อ ยู่น้อ ยที่จ ะ
เผยแพร่ ในวงกว้างให้กับผูท้ ี่สนใจที่จะเข้ามาในธุ รกิ จนี้ แต่ยงั มี กรณี ศึกษาที่น่าสนใจคือ คลิ นิก
การแพทย์แ ผนจีน หัวเฉี ยวผูใ้ ห้บริ ก ารด้า นการแพทย์แผนจี นรายใหญ่ที่ มี บริ ก ารครบวงจรและ
หลากหลายสาขา และได้รับการยอมรับมีชื่อเสี ยงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและจีนซึ่ งเปิ ด
ดาเนิ นการมาเป็ นระยะเวลานานถึ ง22ปี รวมถึ งยังมี ก ารเติบโตอย่างต่อ เนื่ อ งในทุกปี และมี การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริ หารดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพือ่ รับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จึ ง น่ า ที่ จ ะน าไปศึ ก ษาวิจ ัย ในด้า นข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด7Ps ซึ่ งใช้กับ ธุ ร กิ จ
ให้บริ การและปั จจัยด้านการให้บริ การที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ โดย
ผลวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน ผูป้ ระกอบการและนัก
ลงทุนที่สนใจ และอยูใ่ นอุตสาหกรรมบริ การด้านการแพทย์แผนจีนนาไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุ ง
พัฒนาการบริ หารจัดการด้านการตลาดและคุณภาพการให้บริ การรวมถึงส่ งผลให้ประชาชนได้รับ
การบริ การด้านการแพทย์แผนจี นที่ดี มี คุณภาพยิ่งขึ้น และสร้างการเติบโตในด้านเศรษฐกิ จใน
อนาคตต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.2.2 เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลเชิ งบวกต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.3 สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานการวิจยั 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่ งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สมมุติฐานการวิจยั 2 ปั จจัยด้านการให้บริ การส่ งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (independent variables)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
( Marketing Mix '7Ps)
- ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product )
- ด้านราคา ( Price )
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place )
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion )
- ด้านบุคลากร( People )
- ด้านหลักฐานทางกายภาค ( Physical Evidence )
- ด้านกระบวนการ( process )

ตัวแปรตาม (dependent variables)
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
(Customer Satisfaction)
- การให้บริ การของพนักงานที่ตอบสนอง
อย่างรวดเร็ ว
- ผลที่ได้รับหลังการรักษา
- ผลิตภัณฑ์และบริ การของคลินิก
- ชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิก

ปัจจัยด้ านการให้ บริการ
(Service factors)
- บุคลิกภาพ ( Personality )
- ลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Relationship )
- อบรมและให้บริ การความรู ้ (training)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ที่มา: อ้างอิงจาก Kotler and Keller(2016),Marketing management ; Armstrong and Kotler(2015),
Marketing : An Introduction.
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1.5 ขอบเขตในการวิจัย
การศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรู
พ่ายฯ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 รายของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
1.5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหาในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) มี 2 ตัวแปรหลักและ 10 ตัวแปรย่อย
ดังนี้
1.1) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
(2) ราคา (Price)
(3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
(4) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
(5) บุคลากร (People)
(6) หลักฐานทางกายภาค (Physical Evidence)
(7) กระบวนการ(Process)
1.2) ปั จจัยด้านการให้บริ การประกอบด้วย
(1) บุคลิกภาพ (Personality)
(2) ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship)
(3) การอบรมและให้บริ การความรู ้ (training )
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ประกอบด้วย ตัวแปรย่อย 4 ตัวแปรดังนี้
(1) ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(2) ความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับหลังการรักษา
(3) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริ การของคลินิก
(4) ความพึงพอใจต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของคลินิก
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1.5.3 ขอบเขตด้ านสถานที่
สถานที่ศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ คลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรู พา่ ยฯ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.5.4 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาเริ่ มตั้งแต่เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึ งเดือ น มิถุนายน
พ.ศ. 2561
1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1.6.1 จากการศึกษาวิจยั ถึงถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการ
ให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การที่คลิ นิก การแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัด
กรุ ง เทพมหานครฯ ท าให้คลิ นิ กการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว และคลิ นิกการแพทย์แผนจีนที่ เปิ ด
ให้บ ริ ก ารในที่อื่ นๆ สามารถนาข้อ มู ล ที่ไ ด้ไ ปใช้ในการพิจารณาแก้ไ ขปรั บปรุ ง พัฒ นาในด้า น
การตลาดและการบริ หารจัดการ เพือ่ ดึงดูดจูงใจให้ผใู ้ ช้บริ การมีความสนใจ เชื่อมัน่ และมาใช้บริ การ
การแพทย์แผนจีนในการรักษาดู แลสุ ขภาพของตนเองเพิ่มจานวนมากขึ้น และส่ งผลต่อ ไปเป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
1.6.2 ทาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพการแพทย์แผนจีน ด้านสาธารณสุ ขหรื อผูป้ ระกอบการ
และนักลงทุนที่มีความสนใจในธุ รกิ จการให้บริ การการแพทย์แผนจีนนั้นมี ขอ้ มู ล ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนและเข้ามาสู่ธุรกิจการแพทย์แผนจีน เพื่อเพิ่มจานวนผูป้ ระกอบการและนัก
ลงทุนในด้านการแพทย์แผนจีน ในประเทศไทย ให้สอดคล้อ งกับนโยบายภาครัฐที่ตอ้ งการเป็ น
ศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub)และนโยบายส่ งเสริ มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ ก เพื่อ เพิ่ม รายได้แ ละความมั่น คงให้กับ ประชาชนและส่ ง ผลบวกต่ อ ภาพรวมในทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
1.6.3 เพื่อให้เกิดการผลักดันส่ งผลต่อเนื่ องไปยังอุ ตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับบริ การ
ด้านการรักษาทางการแพทย์แผนจีนคือ ด้านยาสมุนไพรและเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แผน
จีนที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจรักษาเช่น เข็ม อุปกรณ์เครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้าและอื่นๆ เกิดการเติบโต
ขึ้นมาและสร้างรายได้และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั ประชาชนในประเทศไทย
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1.7 นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาศัพท์เพื่อนาไปใช้สร้างเครื่ องมือ วิจยั ให้ไ ด้
คาตอบตาม วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps หมายถึง กลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านการตลาด
ในลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ที่ไ ม่ สามารถจับ ต้อ งได้เช่ นธุ รกิ จการให้บ ริ การประเภทโรงพยาบาล
คลิ นิ ก โรงแรม โรงเรี ย นและสถานศึก ษา โดยมี ปั จจัย ส่ ว นประสมที่น ามาพิจ ารณา 7 ด้าน คื อ
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่อ งทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาค
กระบวนการ ดังนี้คือ
1. ผลิตภัณฑ์(Product) หมายถึง สิ นค้าและบริ การอันประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์หลัก
และผลิ ตภัณฑ์เสริ ม ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการสร้างข้อได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ
2. ราคา (Price) หมายถึง ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในรู ปของเงินและเวลา รวมไปถึงความ
พยายามที่เกิดขึ้นในการซื้อและการใช้บริ การ
3. ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย(Place) หมายถึ ง เป็ นการตัด สิ นใจถึ ง การที่ จะส่ งมอบ
บริ การให้กบั ลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการที่จะส่ งมอบบริ การเท่าไหร่ และเกิดขึ้นสถานที่
ไหนและส่งมอบกันอย่างไร ซึ่งก็คือช่องทางการจัดจาหน่ายทางด้านกายภาคหรื ออิเล็กทรอนิคส์
4. การส่งเสริ มการตลาด(Promotion) หมายถึง เป็ นกิจกรรมด้านการออกแบบสิ่ งจูงใจ
และการสื่ อ สารด้านการตลาดเพื่อ สร้างความพึงพอใจให้เกิ ดขึ้นกับลู ก ค้าสาหรับการธุ รกิ จการ
ให้บริ การประเภทใดประเภทหนึ่ง
5. บุคลากร(People) หมายถึ ง ปั จจัยทางด้านบุคลากรทั้งหมดที่ไ ด้มี ส่วนร่ วมกันใน
การกิจกรรมการส่งมอบบริ การ โดยจะมีผลกระทบต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การของลูกค้าด้วย ซึ่ งใน
ที่น้ ีบุคลากรจะนับรวมไม่เพียงแต่บุคลากรของธุรกิจนั้น แต่ยงั รวมไปถึงผูม้ าใช้บริ การและลูกค้าราย
อื่นๆ ทีร่ วมกันอยูใ่ นสถานที่ให้บริ การนั้นอีกด้วย ธุรกิจให้บริ การที่สามารถจะประสบความสาเร็ จ
จะต้องใช้ความพยายามในการวางแผนทั้งด้านกาลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรและการ
ฝึ กอบรมพัฒนา รวมถึงยังต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6. หลักฐานทางกายภาค(Physical Evidence) หมายถึง สถานที่และสิ่งแวดล้อมรวมถึง
องค์ประกอบต่างๆที่สามารถจับต้อ งได้และสิ่ งอานวยความสะดวกอานวยที่ให้ความสะดวกต่อ ผู ้

10
ปฎิ บตั ิงานและลู กค้าที่มาใช้บริ ก าร รวมถึ งช่ วยสื่ อ สารการบริ การนั้นให้ลูกค้ารับรู ้คุณภาพการ
บริ การอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย
7. กระบวนการ(Process) หมายถึ ง ขั้นตอนกระบวนการที่จาเป็ นในการทางานและ
ให้บริ การแก่ลูกค้า รวมถึงวิธีในการทางานสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบ
และปฎิบตั ิให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิ ทธิผลโดยมีความเกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและเสนอ
บริ การนั้นๆให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ(Kotler and Keller , 2016 ; Armstrong and Kotler, 2014)
ปั จ จั ย ด้ า นการให้ บริ ก าร หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ หรื อ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ
มาตรฐานงานด้านบริ การ ซึ่ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละอุคสาหกรรมและประเภทของงานบริ การ
โดยปั จ จัย ดัง กล่ า วเป็ นปั จ จัย ที่ ผูม้ าใช้บ ริ ก ารให้ค วามส าคัญ ในอัน ดับ ต้น ๆ เช่ น งานบริ ก าร
รักษาพยาบาลนั้นผูม้ าใช้บริ การจะให้ความสาคัญการตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อการส่ งมอบบริ การ
หรื อความน่าเชื่อถือโดยดูจากบุคลิกภาพแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การ หรื อด้านการตอบหรื อแก้ไขปั ญหา
ข้อร้องเรี ยนด้านสุขภาพในงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นต้น (Zeithaml, bitner and Gremler,2013)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นมาจากความแตกต่างหรื อการนามา
เปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้จ ริ งในคุ ณค่าผลิ ต ภัณฑ์กับ ความคาดหวังของลู กค้า (Kotler and
Armstrong, 2014)
สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่ งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชี พเวชกรรม การประกอบวิช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
ทันตกรรม การประกอบวิชาชี พกายภาพบ าบัด ตามกฎหมายว่าด้ว ยวิช าชี พกายภาพบ าบัด การ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย หรื อการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ขอื่นตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นทั้งนี้ โดยกระทาเป็ นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ (พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2559)
คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่ได้รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน กล่าวคือ ผูป้ ่ วยจะ
มารับบริ การจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ เช่น มารับการตรวจสุ ขภาพและได้รับการรักษาแต่จะไม่ได้มา
นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541)
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คลินิกการประกอบโรคศิลปะ หมายถึง คลิ นิกที่จดั ให้มีการประกอบโรคศิลปะตาม
กฏหมายว่ า ด้ว ยการประกอบโรคศิ ล ปะ ซึ่ งด าเนิ น การโดยผู ้ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขานั้ น
(พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541)
การแพทย์ แผนจีน หมายถึ ง การกระทาต่อ มนุ ษย์หรื อ มุ่ งหมายจะกระทาต่อ มนุ ษย์
เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การป้ อ งกันโรค การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟู
สุขภาพโดยใช้ความรู ้ในแบบแพทย์แผนจีน (พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะฉบับที่ 4 พ.ศ.
2556)
การแพทย์ ทางเลือก (Alternative Medicine) Alternative Medicine คือ การแพทย์
ทางเลือกที่สามารถนาไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปั จจุบนั เนื่องจากไม่สามารถบาบัดรักษาได้ดว้ ย
การแพทย์แผนปั จจุบนั ได้ในขณะนั้น เช่นกรณี ผูป้ ่ วยแพ้ยาจนไม่ สามารถรักษาได้ดว้ ยยาเป็ นต้น
หรื อผูป้ ่ วยอยูใ่ นระยะสุ ดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้ดว้ ยการแพทย์แผนปั จจุบนั โดยการจาแนกตาม
กลุ่มของการแพทย์ทางเลือก (CAM) แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. Systematic CAM หรื อ การแพทย์ ทางเลือกที่เป็ นระบบ ซึ่ งมีการเรี ยนการสอนใน
ระดับปริ ญญา มีสมาคมหรื อสภาวิชาชีพมาดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับยอมรับให้มีสถานะทาง
กฎหมายและระบบประกันสุขภาพในหลายประเทศทัว่ โลก ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่มดังนี้
1.1 Traditional Medicine หรื อ การแพทย์ประจาชาติหรื อการแพทย์ดงั่ เดิมในแต่
ละประเทศ เช่น การแพทย์แผนจีน อายุรเวช การแพทย์โฮมีโฮพาธีย ์ เป็ นต้น
1.2 Nontraditional Medicine หรื อการแพทย์ทางเลือก ที่มีการต่อยอดและพัฒนา
ต่อยอดมาจาก การแพทย์ด้ งั เดิมของหลายๆ ชาติ มาผสมผสานกับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่น ธรรมชาติบาบัด (Naturophathy) ออสทีโอพาธีย ์ (Osteopathy) เป็ นต้น
2. Nonsystematic CAM หรื อ การแพทย์ ทางเลือกที่ไม่ จัดระบบ อาจเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเทคนิคการบาบัดของการแพทย์ทางเลือกที่เป็ นระบบแล้ว หรื ออาจจะเป็ นศาสตร์เพียงลาพัง ยัง
ไม่ มี ส ภาวิช าชี พหรื อ สมาคมวิชาชี พ เป็ นการเฉพาะ และไม่ ถู กจัดให้อ ยู่ในการศึก ษาในระดับ
ปริ ญญา (เทวัญ ธานีรัตน์, 2558)
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ นํามาประกอบการ
นําเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาํ หนด
ไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับราคา
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่าย
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาด
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลากร
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักฐานทางกายภาค
2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านการให้ บริการ
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวบุคลิกภาพ
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมและให้บริ การความรู ้
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในปั จจุ บนั ประเทศไทย โดยรัฐ บาลไทยมี นโยบายที่ สํา คัญ หลายด้านโดยหนึ่ งใน
นโยบายที่สาํ คัญนั้นคือ มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยได้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ หรื อ ที่เรี ยก
นโยบาย นี้ กันโดยทัว่ ไปว่านโยบายการมุ่ งสู่ การเป็ น Medical Hub โดยมี ผูร้ ับผิดชอบโดยกรม
สนับสนุนบริ การสุขภาพเป็ นผูจ้ ดั ทํายุทธศาสตร์ชาติจวบจนถึงปั จจุบนั นี้มีอยูด่ ว้ ยกันจํานวน 3 ฉบับ
คือ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2547
-2557)
2. ยุทธศาสตร์การเป็ นศูนย์กลางบริ การด้านสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2557-2561)
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ นศู น ย์ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
(พ.ศ. 2559-2568)
โดยในหัวข้อ3. จัดเป็ นยุทธศาสตร์ล่าสุดที่มีการดําเนิ นการโดยมีกรอบของระยะเวลา
ทั้งหมด 10 ปี โดยยึดหลักการของการมีส่วนร่ วมของทุกๆภาคส่วน ตามกรอบแนวคิดและหลักการ
ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12( พ.ศ.2560-2564) โดยให้ความสําคัญกับ
มนุษย์โดยยึดได้ยดึ เอาคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งหมด โดยมีเนื้อหาและสาระสําคัญ เพื่อให้
ยกระดับคุณภาพของบริ การด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชนในประเทศไทย และการที่
จะมุ่งสู่การเป็ นศูนย์กลางด้านสุ ขภาพในระดับนานาชาติสากล จากการที่มีการพัฒนาและส่ งเสริ ม
อย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด ทําให้ประเทศไทยมี ชาวต่างชาติหลัง่ ไหลเดินทางเข้ามารับบริ การด้าน
สุ ขภาพทางการการแพทย์แล้วกว่า 1.2 ล้านครั้ง และสร้างรายได้ที่มี มูล ค่าทางเศรษฐกิ จถึ งกว่า
107,000 ล้า นบาท โดยประเทศไทยได้เป็ นเป้ า หมายติ ด ในอัน ดับ ต้น ของชาวต่ า งประเทศและ
นานาชาติที่จะเลื อกเดิ นทางเข้ามาท่อ งเทียวเชิ งสุ ขภาพ ประเทศไทยประสบความสําเร็ จ อย่า ง
มากมายในหลายๆปี ที่ผา่ นมานี้ อันเนื่องมาจากการสนับสนุ นและส่ งเสริ มจากภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึ งการมี บุ ค ลากรทางการแพทย์พ ยาบาลและทุ กด้า นที่มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามหลากหลาย
เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง มีอ ัตราค่า ใช้จ่ายบริ การและรักษาพยาบาลที่ถู กกว่าประเทศเพื่อ นบ้านเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับคุณภาพ มีความคุม้ ค่าจากการใช้บริ การ มีอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย นอกเหนื อ จากนี้ ยัง มี ก ารบริ ก ารต้อ นรับ จากชาวไทยที่ ดี มี ไ มตรี จิ ต รวมถึ ง มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนที่สวยงาม (สยามมีเดีย, 2559)
โดยเป้าประสงค์จากยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้คือ
1. ศูนย์กลางบริ การสุ ขภาพ(Medical Service Hub) เป็ นการพัฒนามาตรฐานในการ
บริ การทางการแพทย์และบริ การห้องปฎิบตั ิการ เช่น การตรวจสุ ขภาพด้วยเทคโนโลยีช้ นั สู ง ด้าน
เสริ มสร้างความงาม และการตกแต่งศัลยกรรม การจัดบริ การในโรงพยาบาลที่เฉพาะทางด้านแพทย์
แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทย การจัดบริ การในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านแพทย์ทางเลือกและ
คลินิกแพทย์ทางเลือก เป็ นต้น
2. ศูนย์กลางบริ การเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ(Wellness Hub) เป็ นการพัฒนาในเรื่ องของ
มาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุ ข ภาพ เช่ น บริ การนวดไทยเพื่อสร้างสุ ขภาพและสปาเพื่อ
สุขภาพ บริ การแบบ Rehabilitation Center เป็ นต้น
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3. ศูนย์กลางบริ การวิช าการและงานวิจยั (Academic Hub) เป็ นการพัฒนาทางด้า น
การศึ ก ษาและงานด้า นการวิ จ ัย เช่ น การจัด การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาและหลัง ปริ ญ ญา
(Professional and post graduate) และการจัดการศึกษาหลักสู ตรของนานาชาติท้ งั ในระดับปริ ญญา
และหลังปริ ญญา (Undergraduate and Post graduate training) รวมถึงการจัดการศึกษาระดับ
แรงงานที่มี ทกั ษะฝี มื อ (Skill labor) อาทิเช่ น ผูใ้ ห้บริ การ(Therapist) และผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุ( Care
worker) รวมไปถึ งการผลิ ตบุคลากรที่ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย และศาสตร์
การแพทย์ทางทางเลือกใหม่ๆ นอกเหนือไปจากนี้ ยังใช้ประเทศไทยให้เป็ นเวทีในการจัดประชุมใน
ระดับนานาชาติ (MICE) การจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับ World Congress ในประเทศ
ไทย และการเข้าร่ วมในการเป็ นเจ้าภาพจัดการประมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Bidding)
4. ศูนย์กลางด้านยาและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) เป็ นการพัฒนายาแผน
ปั จจุบนั และผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาจากสมุนไพรไทย เครื่ องสําอาง
และผลิตภัณฑ์เสริ มสุขภาพเป็ นต้น (กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ , 2559)
ในส่วนของด้านสถานการณ์ของการแพทย์แผนจีนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่น้ นั
รัฐบาลจีนได้จดั วางยุทธศาสตร์ สนับสนุ นการแพทย์แผนจีน อย่างต่อ เนื่ อ งเพื่อ สร้างการยอมรับ
ให้กบั การแพทย์แผนจีนดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนามาตรฐาน และทําการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ โดย
กําหนดแผนการดําเนินการตั้งแต่พ.ศ.2549-2563 ไว้วา่ จีนจะมีผลงานด้านการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ที่เป็ นที่ยอมรับ และมีการสร้างนวัตกรรมการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์แผนจีน ให้ได้ในระดับ
สากล โดยใช้งบประมาณกว่า 740 ล้านหยวน (92.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการสร้างศูนย์วิจยั ทาง
การแพทย์แผนจีน และการสร้างศูนย์แลกเปลี่ ยนด้านข้อมู ลข่าวสาร โดยมี ทาํ งานร่ วมกันของ 16
หน่ ว ยงาน คื อ กรมการควบคุ ม แพทย์แ ผนโบราณ กรมการควบคุ ม อาหารและยาแห่ ง ชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการกิ จ การชนชาติ แห่ งชาติ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงวัฒ นธรรม กรมตรวจและ
ควบคุ มคุณภาพของผลิตภัณฑ์แห่ งชาติ คณะกรรมการประชากรและวางแผนครอบครัวแห่ งชาติ
สภาวิศวกรรมแห่งประเทศจีน กรมควบคุมทรัพยากรป่ า กรมสิทธิและทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติ
สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และคณะกรรมการกองทุนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
2. รั ฐ บาลกลางของจี น กํา หนดให้รั ฐ บาลระดับ ท้อ งถิ่ น ในทุ ก ระดับ เพิ่ม การ
สนั บ สนุ น ทางด้ า นงบประมาณในการพัฒ นาด้ า นการแพทย์แ ผนจี น ทั้ง ด้ า นการลงทุ น
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันในการสร้างระบบมาตรฐานการแพทย์
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แผนจีนทั้งระบบทั้งในเรื่ องของการรักษาพยาบาล การผลิตยา การวิจยั และงานพัฒนา รวมไปถึงการ
สร้างการยอมรับและสร้างตลาด
3. กระทรวงสาธารณสุขของจีนได้ออกกฎหมายเพือ่ รับรองการรักษาพยาบาลโดย
ใช้การแพทย์แผนจีน โดยกําหนดมีเป้ าหมายในการสร้างระบบการให้บริ การรักษาการแพทย์แผน
จีน ให้ครอบคลุมพื้นในเขตเมืองและชนบท ภายในปี พ.ศ.2556
4. รัฐบาลจีนกําหนดให้โรงงานผลิตยาทุกแห่ งในประเทศต้องผ่านเกณฑ์รับรอง
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 ถ้าไม่ได้รับมาตรฐาน
ดังกล่าว ร้านค้าหรื อโรงงานเหล่านั้นจะไม่สามารถผลิตหรื อจัดจําหน่ายได้
5. ประเทศจีนได้ทาํ ข้อตกลงร่ วมกับต่างประเทศ เช่น ประเทศอิตาลี ในงานวิจยั
และพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงเสริ มสร้างความร่ วมมือกันทางด้านธุรกิจ และการศึกษาเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนจีน (แสนดี สีสุทธิโพธิ์, 2550)
ในประเทศจี น (ข้อ มู ล เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี พ.ศ. 2557) ผลสํา รวจทั่ว ประเทศจี น พบว่ า
โรงพยาบาลที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการแพทย์แ ผนจี น นั้น ประกอบด้ว ย โรงพยาบาลการแพทย์แ ผนจี น
โรงพยาบาลที่มีการผสมผสานทั้งการแพทย์แผนปั จจุบนั และแผนจีน โรงพยาบาลการแพทย์ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 3,732 แห่ง มีเตียงผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลที่ให้บริ การการแพทย์แผนจีน
ถึง 755,000 เตียง มีผปู ้ ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนจีนและผูช้ ่วยแพทย์แผนจีนถึง 398,000 คน
ในปี พ.ศ. 2557 มีผมู ้ าเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริ การการแพทย์แผนจีนถึ ง 531
ล้านคน(ครั้ง) ซึ่งเข้ามารับการรักษาทั้งโรคทัว่ ไปโรคเรื้ อรัง โรคติดต่อ และได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากประชาชนชาวจีนเป็ นอย่างมาก และในปี พ.ศ. 2557 ผูป้ ระกอบการผลิตยาสมุนไพร
จีนนั้นมีจาํ นวนถึง 3,813 ราย มีมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมนี้ ถึง 730,200 ล้านหยวนจีน โดย
แพร่ กระจายไปยังพื้นที่ใน 183 ประเทศ โดยในปั จจุบนั รัฐบาลจีนได้มีการวางกรอบของแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาการแพทย์และยาสมุนไพรจีน (พ.ศ. 2559-2573) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างทางประชากรที่มีผสู ้ ูงอายุเพิม่ ขึ้นอย่างมหาศาล และความต้องการด้านการรักษาพยาบาล
ทางการแพทย์ รวมถึ ง แก้ปั ญ หาการขาดแคลนทรั พ ยากรด้า นบุ ค ลากรด้า นการแพทย์แ ผนจี น
ระดับสูงและแหล่งเพาะปลูกยาสมุนไพร รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรจีนและยาที่ผลิต
ออกมาไม่สมดุลและคุณภาพของการบริ การและยาสมุนไพรที่ดอ้ ยลง (The State Council of the
People’s republic of China ,2559) ในส่ วนของประเทศไทยนั้น ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ของการแพทย์ทางเลือกอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีนโยบายที่ชดั เจนในการ
พัฒนาระบบการแพทย์ทางเลือก อาทิเช่ น การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกอื่ นๆโดย
กําหนดเป็ น แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไทย ฉบับที่1(พ.ศ. 2550-2554)
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โดยมีคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ ภายใต้คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
เป็ นแกนหลักในการผลักดันยุทธศาสตร์ฯ ตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และในช่วงปี พ.ศ.2555 ก็ไ ด้
จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไทย ฉบับที่2(พ.ศ.2555-2559) โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีความต่อเนื่องจากฉบับที่ 1
โดยเป้าประสงค์คือ ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆให้ได้มาตรฐาน
ตั้งแต่องค์ความรู ้ สถานที่ บุคลากร เวชปฎิ บตั ิ ระบบด้านข้อมู ลและให้อยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของ
ด้านหลักประกันสุขภาพทุกระบบ และระบบยาของประเทศให้มีความมัน่ คงบนพื้นฐานของระบบ
ยาจากสมุ นไพร รวมไปถึ งส่ งเสริ มให้ป ระชาชนและชุ ม ชนต่า งๆ ได้ใช้และมี อ งค์ค วามรู ้ ด้า น
การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม นอกเหนื อจากนี้ ภูมิ
ปั ญญาการแพทย์แผนไทยยังต้องได้รับการดู แลคุ ม้ ครองตั้งแต่ในระดับท้อ งถิ่ น ประเทศไทยไป
จนถึ งระดับ นานาชาติ ในขณะที่ปัจจุบนั ได้มีแผนนโยบายยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิปัญญาไท
สุขภาพวิถีไทฉบับที่3 (พ.ศ.2560-2564) โดยได้มีการจัดตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อทําการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผล โดยได้กาํ หนดบทบาทของคณะอนุ กรรมการฯ เน้นการทํางานเชิงรุ กเพื่อ
เชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนรวมถึงประชาสังคม เพื่อสนับสนุ น
และเสนอแนะต่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของไทย และดึงภาคประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการส่ งเสริ มการทํางานเพื่อทําให้ยทุ ธศาสตร์ น้ ี สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แท้จริ งและเป็ นกลไกนําไปสู่ การเอื้ อ ให้เกิ ดสถาบันวิจยั หรื อ แผนงานวิจยั ระบบการแพทย์และ
สมุ นไพรไทย เพื่อทําให้การแพทย์แผนไทย พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลื อ ก ได้มีคุณภาพและ
เข้มแข็ง พร้อมกับสร้างและพัฒนาศักยภาพรวมถึงขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และ
เครื อข่ายในอนาคต (กลุ่มงานสื่อสารสังคม สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560)
โดยการแพทย์แผนจีนก็อีก เป็ นสาขาหนึ่ ง ที่อ ยู่ภายใต้ในแผนนโยบายดังกล่ าว โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ม อบให้ก รมพัฒ นาการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ทางเลื อ ก ซึ่ ง มี
หน่ วยงานหลักที่รับผิดชอบในสังกัดคือ สถาบันการแพทย์ไ ทย-จี นเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้
ดําเนินการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย โดยได้แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน
2. การจัดการความรู ้การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
3. การกําหนดมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
4. การบูรณาการเข้าสู่ระบบบริ การสุขภาพ
5. การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปั จจุบนั
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โดยได้สร้างมาตรฐานหลักสู ตรด้านการแพทย์แผนจี น,แนวทางปฎิ บตั ิคลิ นิกของ
แพทย์จีน,มาตรฐานยาและสมุ นไพรจีน รวมถึงมาตรฐานวัสดุและเครื่ องมือแพทย์ เช่นมาตรฐาน
เข็มฟิ ลิฟอร์ม, มาตรฐานตําราและเอกสารสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน สิ่งเหล่านี้ เป็ นการสร้าง
วางรากฐานด้านมาตรฐานบุคลากรด้านวิชาการและมาตรฐานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมา เพือ่ ต่อยอด
พัฒนาโดยผลจากยุทธศาสตร์ชาติดงั กล่าว จากการสํารวจข้อมูลการกระจายสถานบริ การในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เ ปิ ดให้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์แ ผนจี น ในปี พศ.2555 พบว่า ยัง ไม่ มี ก าร
ให้บริ การการแพทย์แผนจีนด้านการใช้ยาสมุนไพรจีนในสถานบริ การที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุ ข
มีเพียงการให้บริ การฝังเข็มโดยแพทย์แผนปั จจุบนั เท่านั้น เมื่อพิจารณาแยกตามระดับสถานบริ การ
พบว่ามีการให้ บริ การฝังเข็มในโรงพยาบาลศูนย์ท้งั 25 แห่ง(ร้อยละ100) โรงพยาบาลทัว่ ไป 56 แห่ ง
(ร้อยละ 81.16) และโรงพยาบาลชุมชน 85 แห่ง (ร้อยละ 11.47) ( เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2556 )
โรงพยาบาลถือว่าเป็ นองค์การประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่ให้การบริ การทางด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลของสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่บริ หารจัดการโดยส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงกับการบริ หารราชการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการแบ่ง
ระดับของการให้บริ การโดยยึดหลักตามจํานวนเตียงโดยโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)มีจาํ นวนเตียงตั้งแต่
500 เตียงขึ้นไปโรงพยาบาลทัว่ ไป(รฟท.)มีจาํ นวนเตียง 200-500 เตียงและโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่มีขนาดและจํานวนเตียง 90 -150 เตียง นอกจากการจัดแบ่งตามขนาดของจํานวนเตียงแล้ว ยัง
แบ่งตามเกณฑ์การแบ่งระดับตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(Geographic Information System:
GIS)คือ(ประกาศสภาการพยาบาล เรื่ อง มาตรฐานบริ การการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิ
และระดับตติยภูมิ,2548)
1)หน่วยบริ การระดับปฐมภูมิ (Primary care) เป็ นสถานบริ การตั้งแต่ระดับของ
สถานีอนามัยศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาล
ศูนย์หรื อหน่วยบริ การอื่นๆ ทั้งหน่วยบริ การของภาครัฐและเอกชนมีภารกิจด้านงานส่งเสริ มสุขภาพ
ฟื้ นฟูสุขภาพป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลให้บริ การสิ้นสุดที่บริ การผูป้ ่ วยนอก(OPD) ซึ่งควร
เป็ นหน่วยบริ การที่อยูใ่ กล้จุดศูนย์กลางของตําบลที่สุด และประชาชนในตําบลนั้นสามารถเดินทาง
เข้าถึงบริ การสะดวกที่สุด
2)หน่วยบริ การระดับทุติยภูมิ (Secondary care) จําแนกเป็ น 3 ระดับ คือ
2.1)หน่ วยบริ การระดับทุ ติยภูมิ ร ะดับต้น หมายถึ ง โรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ หรื อหน่วยบริ การอื่นๆทั้งหน่ วยบริ การของภาครัฐและเอกชน
ที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้นอนรักษาพยาบาลมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผูป้ ่ วยใน
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(IPD)รักษาโรคพื้นฐานทัว่ ไป(Common problem)ไม่ ซับซ้อ นมาก โดยแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป เวช
ปฏิบตั ิครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์หรื อระบาดวิทยาทําหน้าที่ดูแล
2.2)หน่ วยบริ การระดับทุติยภูมิระดับกลาง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ หรื อหน่ วยบริ การอื่นๆทั้งหน่ วยบริ การของภาครัฐและ
เอกชนมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้แพทย์
เฉพาะทางสาขาหลักได้แก่สาขาสู ติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิ ดิกส์ และวิสญ
ั ญีแพทย์
2.3)หน่ วยบริ การระดับทุติยภูมิ ระดับสู ง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์หรื อหน่ วยบริ การอื่นๆทั้งหน่ วยบริ การของภาครัฐและ
เอกชนซึ่ งขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และจําเป็ นต้องใช้แพทย์
เฉพาะทางสาขารองนอกจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลัก อาทิเช่น จักษุวทิ ยา โสตนาสิ กวิทยา จิต
เวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู เวชบําบัดวิกฤต
3)หน่วยบริ การระดับตติยภูมิ(Tertiary care) จําแนกเป็ น 2 ระดับดังนี้
3.1) หน่วยบริ การระดับตติยภูมิ ( Tertiary care ) หมายถึง โรงพยาบาลทัว่ ไป
บางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรื อจะหน่ วย
บริ การอื่นๆทั้งหน่วยบริ การของภาครัฐและเอกชน

ซึ่งภารกิจของหน่วยบริ การระดับนี้จะขยาย

ขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จาํ เป็ นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาเช่นโรคไต โรคหัวใจ โรคทางเดิน
หายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ เป็ นต้น และเฉพาะทางด้าน
ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา ทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์ ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก
หลอดเลือด ตกแต่งเป็ นต้น
3.2) หน่วยบริ การตติยภูมิระดับสูง( Excellence center )หมายถึง โรงพยาบาล
ศูนย์บางแห่ง อาทิเช่นโรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางหรื อโรงพยาบาลอื่นๆทั้งหน่ วยบริ การ
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งภารกิจนอกจากจะทําหน้าที่หน่วยบริ การระดับตติยภูมิแล้ว ยังกําหนดให้เป็ น
ศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ตอ้ งใช้ทรัพยากรระดับสูง
ในปี พ.ศ.2558 มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เปิ ดให้บริ การการแพทย์
แผนจีนรวมทั้งหมด 468 แห่ งทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นสถานพยาบาลของภาครัฐ 357 แห่ ง ที่เหลืออีก
111 แห่ งอยู่ในภาคเอกชน การบริ การรักษาด้านการแพทย์แผนจีนที่เปิ ดดําเนิ นการในประเทศ
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ขณะนี้ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะเป็ นการฝั ง เข็ม เพื่อ ลดและบรรเทาอาการปวดต่ า งๆ มี บุ ค ลากรที่
ประกอบการโรคศิลปะสาขานี้ข้ นึ ทะเบียนทัว่ ประเทศแล้วทั้งหมด 835 คน ( ฐานเศรษฐกิจ, 2560 )
แต่เนื่ องจากอุตสาหกรรมด้านการให้บริ การการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยนั้นยัง
อยูใ่ นวงจํากัดและเพิง่ อยูใ่ นระยะเริ่ มต้นยังมีคลิ นิกที่เปิ ดดํา เนิ นกิจการไม่ มาก ซึ่ งคลิ นิกที่เปิ ดให้
ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็ นจํานวน 66 แห่ง โดยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นจํานวน
31 แห่ง ที่เหลืออยูใ่ นเขตต่างจังหวัด (โรงพยาบาลราชวิถี, 2559 )
จากข้อมูลและสภาพเวดล้อมที่รายล้อมธุรกิจด้านการให้บริ การการแพทย์แผนจีนนั้น
จะเห็ นได้ว่าบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนที่ผลิ ตออกมาในประเทศไทยนั้นไม่ สมดุ ล กับความ
ต้องการของตลาดภายในประเทศไทยที่ยงั อยูใ่ นระยะเริ่ มต้นโดยบริ การด้านการแพทย์แผนจีนยังไม่
เป็ นที่รู้จกั ในบางพื้นที่ รวมถึงประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความเข้าใจและไม่มีความเชื่อมัน่ รวมถึง
ยังไม่ เกิ ดการยอมรับในวงกว้าง จึงทําให้การผลักดันการแพทย์แผนจีนในไทยนั้นเป็ นไปได้ช้า
ประกอบกับการให้บริ การที่ส่วนใหญ่เป็ นฝังเข็มคล้ายคลึงกันให้บริ การรักษาอาการพื้นๆเช่นอาการ
ปวด โดยไม่มี ความแตกต่าง จึงทําให้เกิ ดการแข่งขันในด้านราคาขึ้นนอกจากนี้ ขอ้ มูลในด้านการ
บริ หารจัดการการตลาดก็ยงั มีอยูน่ ้อ ยที่จะเผยแพร่ ในวงกว้างให้กบั ผูท้ ี่สนใจที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้
แต่ยงั มีกรณี ศึกษาที่น่าสนใจคือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวผูใ้ ห้บริ การด้านการแพทย์แผนจีน
รายใหญ่ที่มีบริ การครบวงจรและหลากหลายสาขา และได้รับการยอมรับมีชื่อเสี ยงอย่างกว้างขวาง
ทั้งในประเทศไทยและจีน ซึ่ งเปิ ดดําเนิ นการมาเป็ นระยะเวลานานถึง 20 ปี รวมถึงยังมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจัดเป็ นคลินิกที่อยูใ่ นข่ายสถานพยาบาลที่ไม่
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2542 โดยการควบคุมดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยได้ดาํ เนินงานมาเป็ นเวลา 20 ปี แล้ว (เริ่ มเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538)
โดยเป็ นผูน้ าํ ในการให้บริ การทางการแพทย์แผนจีนครบวงจรในประเทศไทยตั้งแต่การให้การรักษา
โดยการใช้ยาสมุนไพร การฝังเข็มรมยา และการนวดทุยหนา รวมถึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริ การ
ตรวจรักษาให้แก่ผทู ้ ี่มารับบริ การโดยแบ่งออกเป็ นแผนกต่างๆ เช่นแผนกอายุรกรรม ฝังเข็ม ทุยหนา
กระดูก ซึ่ งครอบคลุมและครบวงจร โดยคลินิก หัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนได้กาํ หนดพันธกิจที่จะ
ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์แ ผนจี น ที่ ไ ด้ม าตรฐานประหยัด และบริ ห ารงานให้ บ ริ ก ารอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของผูม้ ารับบริ การ โดยปั จจุบนั เนื่ องจากรัฐมนตรี ได้ลงนาม
ให้ออกกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2558 จํานวน 4 ฉบับ หลังจากที่คณะอนุ กรรมการมาตรฐานกรรมการวิชาชีพและ
ทีมงานจากสมาคมฯ ได้ดาํ เนินการจัดทํารายละเอียดคลินิกการแพทย์แผนจีนเพื่อทําประชาพิจารณ์
จนในที่สุดได้ประกาศใช้สาํ หรับคลินิกการแพทย์แผนจีนทัว่ ประเทศ ทําให้อุตสาหกรรมด้านการ
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ให้บริ การการแพทย์แผนจีนนั้นเริ่ มมีการขยายวงกว้าง เนื่องจากผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีน
ที่ ไ ด้ใ บประกอบโรคศิ ล ปะสาขาการการแพทย์แ ผนจี น สามารถจะเปิ ดคลิ นิ ก ให้บ ริ ก ารด้า น
การแพทย์แผนจีนได้อ ย่างถู กต้อ งตามกฎหมาย โดยแต่เดิมคลินิกหัวเฉี ยวมี ชื่อเรี ยกว่า “คลิ นิกหัว
เฉี ยวไทย-จีน แพทย์แผนไทย” ก็ไ ด้เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น “คลิ นิ กการประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน ”อย่างเป็ นทางการและได้ใช้ชื่อย่อว่า “คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว” ตาม
ระเบียบใหม่ของสํานักพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี พ.ศ. 2559 คลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียวมีผมู ้ าใช้บริ การถึง 151,479 คนต่อปี ซึ่ งถือว่าเป็ นคลินิกด้านการแพทย์แผนจีนที่ให้บริ การ
ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (สมชาย จิรพินิจวงศ์ และคณะ, 2560)
นอกเหนื อจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ที่ผวู ้ ิจยั ได้เลือกมาศึกษาแล้ว จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ยังพบว่ามีปัจจัยในด้านบริ การอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีน โดยจากการสํารวจความ
คิดเห็นของผูม้ าใช้บริ การในแผนกต่างๆของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
เป็ นการสํารวจโดยให้ผมู ้ าใช้บริ การตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ จํานวน 50 คน โดยเป็ น
แบบสอบถามทั้งที่เป็ น checklist และคําถามปลายเปิ ด โดยสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยบริ การด้านใดที่
คิดว่ามีความสําคัญรวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ นการคัดเลือกตัวแปรหรื อปั จจัยอื่นๆที่อาจส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ นอกเหนื อ จากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps จากการรวบรวมข้อ มู ลใน
เบื้องต้น พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่ผใู ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ คือ ปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การความรู ้
(34%) ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ (20%) ปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์(14%) ปั จจัยด้านความปลอดภัย(12%)
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ(8%)และปั จจัยอื่นๆ(12%)
พบว่า ปั จจัยด้านอบรมและ
ให้บริ การความรู ้ ปั จ จัย ด้านบุค ลิ ก ภาพ และปั จ จัย ด้านลู ก ค้า สัม พันธ์ มาเป็ นสามอัน ดับ แรกที่
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกปั จจัยสามปั จจัยดังกล่าวเข้ามาเป็ นตัวแปรในการศึกษา
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผูใ้ ช้บริ การที่แสดงความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยที่ส่งผลต่อ ความพึง
พอใจในการมาใช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ความคิดเห็นต่ อปัจจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
1. ปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การความรู ้
2. ปั จจัยด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริ การ
3. ปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์
4. ปั จจัยด้านความปลอดภัย
5. ปั จจัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. ปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น ประกันสังคม
รวม

จานวน
17
10
7
6
4
6
50

ร้ อยละ
34
20
14
12
8
12
100

การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงตัวแปรอิสระคือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
ซึ่งแบ่งออกเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุ ค ลากร ด้า นหลัก ฐานทางกายภาค ด้า นกระบวนการ และปั จ จัย ด้า นการให้บ ริ ก ารคื อ ด้า น
บุคลิกภาพ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และด้านการอบรมและให้บริ การความรู ้ ซึ่ งส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ซึ่งเป็ นตัวแปรตาม เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เพื่อ
เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาให้ประโยชน์ท้ งั กับผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจลงทุนในธุ รกิ จ
ดังกล่าว ซึ่งทําให้เกิดการยอมรับและนําไปสู่การรักษาส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนชาวไทยต่อไป
2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
Payne (1993:26) ได้กล่าวว่า มีนกั วิชาการทางด้านการตลาดหลายท่านได้วิจารณ์ส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps แบบดั้งเดิมที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย และ
การสื่ อสารด้านการตลาด นั้นไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมที่จะใช้กบั การบริ การ เนื่ อ งจากการ
บริ การโดยทัว่ ไปมีความแตกต่างจากสินค้าธรรมดาทัว่ ๆไป และได้มีการเสนอในเรื่ องแนวคิดใหม่
ในเรื่ อง “ส่วนประสมการตลาดบริ การ” ขึ้นมาโดยเฉพาะส่วนประสมการตลาดบริ การดังกล่าวต้อง
ประกอบไปด้วย ส่ วนประสมการตลาดแบบเดิมคือ 4Ps ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่อ งทางการจัด
จําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ร่ วมกับองค์ประกอบที่เพิ่มเติมขึ้นมาอี ก 3 ส่ วนคือบุคลากร
หลักฐานทางกายภาค และกระบวนการ(Zeithaml and Bitner ,2000:18-21) และเนื่ อ งจากการที่
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บริ การนั้นมีลกั ษณะพิเศษที่มีความแตกต่างไปจากสินค้าทัว่ ไป คือ บริ การเป็ นสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้และ
ไม่ มี ตวั ตน นอกเหนื อจากนี้ บริ การยังขึ้นกับเวลาเป็ นหลัก ดังนั้นส่ วนประสมการตลาดบริ การ จะมี
องค์ ประกอบเพิ่ มขึ้ นมาจากส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าทั่วไป โดยจะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนประสม ทั้ง 7 อย่าง ดังนี้ ( Kotler and Keller, 2016 ; Armstrong and Kotler ,2014)
1. ผลิตภัณฑ์(Product) หมายถึง สิ นค้าและบริ การอันประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์หลัก
และผลิ ตภัณฑ์เสริ ม ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการสร้างข้อได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ
2. ราคา (Price) หมายถึง ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในรู ปของเงินและเวลา รวมไปถึงความ
พยายามที่เกิดขึ้นในการซื้อและการใช้บริ การ
3. ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย(Place) หมายถึ ง เป็ นการตัด สิ นใจถึ ง การที่ จะส่ งมอบ
บริ การให้กบั ลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการที่จะส่ งมอบบริ การเท่าไหร่ และเกิดขึ้นสถานที่
ไหนและส่งมอบกันอย่างไร ซึ่งก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายทางด้านกายภาคหรื ออิเล็กทรอนิคส์
4. การส่งเสริ มการตลาด(Promotion) หมายถึง เป็ นกิจกรรมด้านการออกแบบสิ่ งจูงใจ
และการสื่ อ สารด้านการตลาดเพื่อ สร้างความพึงพอใจให้เกิ ดขึ้นกับลู ก ค้าสําหรับการธุ รกิ จการ
ให้บริ การประเภทใดประเภทหนึ่ง
5. บุคลากร(People) หมายถึ ง ปั จจัยทางด้านบุคลากรทั้งหมดที่ไ ด้มี ส่วนร่ วมกันใน
การกิจกรรมการส่งมอบบริ การ โดยจะมีผลกระทบต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การของลูกค้าด้วย ซึ่ งใน
ที่น้ ีบุคลากรจะนับรวมไม่เพียงแต่บุคลากรของธุรกิจนั้น แต่ยงั รวมไปถึงผูม้ าใช้บริ การและลูกค้าราย
อื่นๆ ทีร่ วมกันอยูใ่ นสถานที่ให้บริ การนั้นอีกด้วย ธุรกิจให้บริ การที่สามารถจะประสบความสําเร็ จ
จะต้องใช้ความพยายามในการวางแผนทั้งด้านกําลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรและการ
ฝึ กอบรมพัฒนา รวมถึงยังต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6. หลักฐานทางกายภาค(Physical Evidence) หมายถึ ง สถานที่และสิ่ งแวดล้อ ม
รวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่สามารถจับต้องได้และสิ่งอํานวยความสะดวกอํานวยที่ให้ความสะดวก
ต่อผูป้ ฎิบตั ิงานและลูกค้าที่มาใช้บริ การ รวมถึงช่วยสื่ อสารการบริ การนั้นให้ลูกค้ารับรู ้คุณภาพการ
บริ การอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย
7. กระบวนการ(Process) หมายถึ ง ขั้นตอนกระบวนการที่จาํ เป็ นในการทํางานและ
ให้บริ การแก่ลูกค้า รวมถึงวิธีในการทํางานสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบ
และปฎิบตั ิให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิ ทธิผลโดยมีความเกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและเสนอ
บริ การนั้นๆให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ
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นอกจากการกําหนดส่วนประสมทางการตลาด7Ps ในมุมมองของผูป้ ระกอบการแล้ว
ยังต้องคํานึ งถึงส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าหรื อ ผูม้ าใช้บริ การนั้นๆด้วย ส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การในมุมมองของลูกค้าโดยต้องตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้ มี
ดังนี้คือ (ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล และคณะ,2546 :116)
1. คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (Customer Value) หมายถึง ผูม้ าใช้บริ การใช้การเปรี ยบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับกับเงินที่ตนเองต้อ งเสี ยไปหรื อ ได้ใช้จ่ายไปกับการซื้ อ บริ การนั้น ๆ
เพราะเหตุน้ ี ผูป้ กระกอบการหรื อ ธุ ร กิ จ ควรที่ จะนํา เสนอบริ การที่ สามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้านั้นๆ
2. ต้นทุนสู่ ลูกค้า (Cost to Customer) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายไปเพื่อซื้ อ
บริ การอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็ นต้นทุนของลูกค้า โดยลูกค้านั้นจะมีความคาดหวังที่เพิ่มสู งขึ้น
ไปกับบริ การนั้นๆ หากเมื่อได้จ่ายเงินซื้อบริ การในราคาสูง
3. ความสะดวก (Convenience) หมายถึง ธุ รกิ จจะต้อ งส่ งมอบความสะดวกสบาย
ให้กับผูม้ าซื้ อ และใช้บริ การ เช่น การส่ งมอบบริ การไปถึงสถานที่ที่ลูกค้าอาศัยอยูก่ ็ได้ ในกรณี ที่
ลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริ การที่สถานบริ การนั้นๆ
4. การติดต่อสื่ อ สาร(Communication) หมายถึง การให้ขอ้ มูล ข่าวสารในด้านต่างๆ
ให้แก่ ลูกค้าที่ตอ้ งมี ความครบถ้วนและถู กต้อ ง ต้อ งกระทําอย่างรวดเร็ วดังนั้นกิ จการต้อ งใช้สื่อ
(media) ที่ มี ค วามเหมาะสมและตรงกับ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต ้อ งการให้ ม าใช้บ ริ ก ารด้ว ย โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพือ่ ให้ขอ้ มูลและตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงการได้รับข้อมูลมาจากลูกค้าด้วย
5. การเอาใจใส่ดูแล (Caring) ลูกค้าที่เข้ามารับบริ การต้องการความเอาใจใส่ ดูแลจาก
ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งหากมีการดูแลเอาใจใส่ อย่างดีแล้วก็จะส่ งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซํ้าต่อไปอีก
รวมถึงการบอกแบบปากต่อปาก (words of mouth)ให้กบั บุคคลรอบข้างที่ใกล้ชิดอีกด้วย
6. ความสําเร็จต่อการตอบสนองความต้องการ (Completion) หมายถึง ลูกค้าต้องการ
ความสมบูรณ์ในการได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองเมื่อได้มาใช้บริ การ และลูกค้าไม่
สนใจว่าขั้นตอนในการให้บริ การของกิจการจะยุง่ ยากซับซ้อนเพียงใด ลูกค้าจะสนใจเฉพาะแค่ว่า
ตนเองได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์แล้วหรื อไม่
7. ความสบาย (Comfort) หมายถึ ง สิ่ งแวดล้อ มและสถานที่ตอ้ งอํานวยสร้างความ
สบายให้แก่ผมู ้ ารับบริ การ อาทิเช่น ด้านตัวอาคาร ป้ายบอกทาง ห้องนํ้า ทางเดินและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายอื่นๆ เป็ นต้น
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2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1) ความหมายของผลิตภัณฑ์
Payne(1993:124) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ คือแนวความคิดในการนําเอาวัตถุ
และกระบวนการมารวมเข้าด้วยกัน โดยเมื่อนําสองสิ่งนี้ มาผูกรวมเข้าด้วยกันจะทําให้เกิดคุณค่าขึ้น
ซึ่งส่งต่อและมอบให้แก่ลูกค้า โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ สินค้า และการบริ การ
Kotler and Keller (2016: 389-391,422) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ ง
หนึ่ ง สิ่ ง ใดก็ ไ ด้ อาทิ เ ช่ น สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารหรื อ จะเป็ นด้า นความคิ ด ไอเดี ย และข้อ มู ล ข่ า วสาร
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ บุคลากร องค์กร อื่นๆโดยสิ่ งเหล่านี้ จะตอบสนองความต้องการด้าน
ต่างๆ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับผูบ้ ริ โภค โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นแค่สิ่งที่จบั ต้องได้ โดยจะมี
องค์ประกอบปั จจัย 3 ส่ วน คือ รู ปลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ส่ วนประสมด้านบริ การและ
คุณภาพการบริ การ และการกําหนดราคาซึ่งตั้งขึ้นโดยใช้เกณฑ์คุณค่า และยังแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น
ลําดับ ชั้น 5 ระดับ โดยแต่ล ะระดับ ชั้นนั้น สามารถที่ จะสร้ างคุ ณ ค่าให้เกิ ด ขึ้นต่อ ลู กค้า โดยเรี ย ง
ตามลําดับชั้นดังนี้
1. ผลประโยชน์ห ลัก (Core benefit) หมายถึ ง บริ การหรื อ ประโยชน์ข้ นั
พื้นฐานที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมาจากการซื้อสินค้าหรื อบริ การนั้นๆจริ ง
2. ผลิตภัณฑ์พ้นื ฐาน (Basic product) หมายถึง เป็ นการแปลงผลประโยชน์
ในขั้นพื้นฐานให้มาอยูใ่ นรู ปของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้โดยมีรูปพรรณสันฐานทาง
กายภาคซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสรับรู ้ได้และสัมผัสถึ งได้ อาทิเช่น รู ปร่ างและลักษณะ,สไตล์,
คุณภาพ,บรรจุภณั ฑ์,ยีห่ อ้ หรื อแบรนด์สินค้า และรวมถึงลักษณะอื่นๆทางกายภาคด้วย
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) หมายถึง กลุ่มคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่ผซู ้ ้ือหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังว่าจะต้องได้รับเมื่อทําการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) คือ ผลิตภัณฑ์หรื อผลประโยชน์ที่
จะใส่ เพิม่ เติมลงไปหรื อเสริ มให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการเพิม่ เติมหรื อเสริ มผลประโยชน์
หรื อคุณค่าซึ่งอยูเ่ หนือเกินความคาดหวังหรื อไม่อยูใ่ นความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งจะทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น
5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product) คือ การคิดหาแนวทางหรื อ
หนทางใหม่ๆที่ให้เพิม่ เติมลงไปใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรื อทําให้เกิดได้
คุณสมบัติใหม่ โดยเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
และเพือ่ ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันในข้อเสนอที่ให้กบั ลูกค้า เพื่อทําการตอบสนองลูกค้าใน
อนาคต
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ในหลายบริ ษทั นั้น พบว่ามีความลําบากในการที่จะแบ่งแยกความแตกต่าง
ในผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้อ งได้ แต่บริ ษทั พบว่าจะเป็ นการง่ายกว่าถ้าจะแบ่งแยกความแตกต่างในด้าน
บริ การ โดยจัดประเภทของผลิ ตภัณฑ์ตามเกณฑ์ส่วนประสมด้านการบริ การซึ่ งอาจเป็ นส่ วนหลัก
หรื อส่วนเสริ มในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกมาได้เป็ น5ประเภท
1. สิ นค้าที่จบั ต้อ งได้ท้ งั หมด ประกอบด้วยสิ นค้าที่มีลักษณะที่สามารถ
สัมผัสจับต้องได้ ไม่ มีบริ การเข้ามาเกี่ ยวข้อ งเลยได้เป็ นตัวสิ นค้าที่สามารถจับต้อ งได้ลว้ นๆเช่ น
สบู่,ยาสีฟันเป็ นต้น
2. สิ นค้าที่จบั ต้องได้และมีบริ การเพิ่มเติม ประกอบด้วยสิ นค้าที่สัมผัสได้
เป็ นหลักแล้วก็มีบริ การเสริ ม
3. ผลิตภัณฑ์จบั ต้องได้ร่วมกับบริ การซึ่งมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน
4. เป็ นบริ การส่วนใหญ่โดยมีสินค้าและบริ การเสริ มเพิม่ เข้าไป
5. เป็ นการบริ การทั้งหมด โดยมีแต่บริ การล้วนๆไม่มีสินค้าเลย เช่นบริ การ
นวด บริ การด้านจิตบําบัด
ดังตัวอย่างเช่น ในร้านอาหารจานด่วนที่มีองค์ประกอบของสิ่ งที่จบั ต้องได้
และจับต้องไม่ได้ใกล้เคียงกันเป็ นต้น โดยการที่แบ่งในลักษณะนี้ เป็ นการแยกให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การที่ชดั เจน โดยสามารถที่จะใช้องค์ประกอบของสิ่ งที่สามารถจับ
ต้องได้และจับต้องไม่ไ ด้มาวัดว่าองค์ประกอบไหนมีสัดส่ วนมากกว่ากัน(Shostack,1977 อ้างใน
Hoffman and Bateson, 2006:6) โดยได้มีการนิยามลึกลงไปว่า สิ นค้า(goods)คือสิ่ งที่จบั ต้องได้และ
สามารถทําให้เป็ นมาตรฐานหรื อสามารถผลิตให้เหมือนกันได้ การผลิตสามารถทําการแบ่งแยกจาก
การบริ โภคได้ สิ นค้าสามารถคงสภาพได้ในช่วงเวลาหนึ่ ง ส่ วนบริ การ(services)นั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถจับต้องได้และการผลิ ตบริ การแต่ล ะครั้งไม่ เหมื อ นกันโดยการผลิ ต และการบริ โภคจะ
เกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน บริ การนั้นไม่สามารถคงสภาพหรื ออยูท่ นทานได้ ความหมายคือ
ไม่สามารถเก็บรักษาหรื อไปขายหรื อนําไปคืนกลับได้(Zeithaml,Bitner and Gremler,2013:20-23)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( 2560 : 339 ) ได้กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ถา้ มองในแง่ของ
ส่ วนที่ประกอบกันขึ้นเป็ นผลิตภัณฑ์ จะประกอบด้วยหลักใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์หลักและผลิ ตภัณฑ์
เสริ ม เป็ นผลประโยชน์ซ่ ึ งประสานสอดคล้องกันทํางาน ที่ให้การบริ การสร้างมูลค่าหรื อคุณค่าแก่
ผูบ้ ริ โภค สร้างความได้เปรี ยบด้านการแข่งขัน โดยตอบสนองด้านความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์มีท้งั สินค้าและบริ การโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็ นบริ การนั้น นอกเหนื อไปจากผลิตภัณฑ์หลักที่
ตอบสนองด้านผลประโยชน์หลักแล้วยังมี ผลิตภัณฑ์เสริ มที่ตอบสนองด้านผลประโยชน์เพิ่มเติม
ขึ้นมาอี ก ด้วยนอกเหนื อ จากนี้ ย งั มี ก ารกล่ าวในแง่มุ ม ที่น่า สนใจอี ก ว่า “แนวคิด ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
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ทั้งหมด” นั้นมองมาจากว่า ผูบ้ ริ โภคนี้ ต้อ งการไม่ ใช่ แค่ซ้ื อ ที่แ ค่ตวั สิ นค้าหรื อ บริ การ แต่ ลู กค้า
ต้อ งการที่ จ ะซื้ อ ผลประโยชน์ และคุ ณ ค่า ที่ จ ะได้รั บ เฉพาะจากข้อ เสนอที่ ร วมกัน ทั้ง หมด โดย
นําเสนอโดยผูข้ ายสิ นค้าหรื อ บริ การนั้นๆ จากพื้นฐานแนวคิดที่เป็ นมาดังกล่ าวนี้ แนวคิดด้า น
ผลิตภัณฑ์ที่อยูล่ อ้ มรอบผลิตภัณฑ์หลัก ก่ อให้เกิ ดความแตกต่างให้กบั ตรายีห่ ้อ แบรนด์ผลิตภัณฑ์
บริ การของบริ ษทั นั้น โดยปั จจัยที่เป็ นสิ่งสําคัญต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าที่จะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อบริ การ
คือผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นๆที่ลอ้ มรอบผลิตภัณฑ์หลักไม่ใช่เป็ นที่ตวั ผลิตภัณฑ์หลัก (ธีรกิติ นวรัตน ณ
อยุธยา,2558 : 93,96-97)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ( 2546 : 53-55 ) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิ จ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิ ด
ความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สิ นค้า บริ การ และ ชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ต ภัณฑ์อ าจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุ คคลหรื อ
ความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และ สแตนตัน. 2001: 9) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมี ตวั ตน
หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง ประกอบด้วย สินค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ( Product Differentition ) และ(หรื อ)ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน( Competitive Differentiation )
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ ( Product Component ) เช่น
ประโยชน์ พื้นฐาน รู ปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ( Product Positioning ) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพือ่ แสดงตําแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ( Product Development ) เพื่อ ให้ผลิ ตภัณฑ์มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ( New and Improved ) ซึ่ งต้องคํานึ งถึ งความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
5. กลยุทธ์เ กี่ ยวกับ ส่ วนประสมผลิ ต ภัณฑ์ ( Product Mix ) และสาย
ผลิตภัณฑ์( Product Line )คุณสมบัติที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์
5.1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ ( Product Quality ) เป็ นการวัดการทํางานและวัด
ความคงทนของ ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่
เหนื อ กว่าคู่แข่งขัน ถ้าสิ นค้าคุ ณภาพตํ่าผูซ้ ้ื อ จะไม่ ซ้ื อ ซํ้า ถ้าสิ นค้าคุ ณภาพสู งเกิ นอํานาจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคสินค้าก็ขายไม่ได้ นักการตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุน
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เท่าใดจึงจะเป็ นที่พอใจของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งคุณภาพสิ นค้าต้องสมํ่าเสมอและมีมาตรฐานเพื่อที่จะ
สร้างการยอมรับ
5.2 ลักษณะทางกายภายของสิ นค้า ( Physical Characteristics of Goods )
เป็ นรู ปร่ างลักษณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ และสามารถรับรู ้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รู ป
รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น รู ปร่ าง ลักษณะ รู ปแบบ การบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
5.3 ราคา ( Price ) เป็ นจํานวนเงินซึ่งแสดงเป็ นมูลค่าที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเงิน
เพือ่ แลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรื อบริ การ การตัดสิ นในด้านราคาไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
ราคาสูงหรื อตํ่า แต่เป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในคุณค่า ( Perceived Value )
5.4 ชื่อเสี ยงของผูข้ ายหรื อตราสิ น ค้า ( Brand ) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณ์
การออกแบบหรื อ ส่ วนประสมของสิ่ งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสิ นค้าและบริ การของผูข้ ายรายใดราย
หนึ่งหรื อกลุ่มของผูข้ าย เพือ่ แสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง
5.5 บรรจุภณั ฑ์ ( Packaging ) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
และการผลิตสิ่งบรรจุหรื อสิ่งห่อหุม้ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสิ่ งที่ให้เกิดการรับรู ้ คือการมองเห็น
สิ นค้าเมื่ อผูบ้ ริ โภค เกิ ดการยอมรับในบรรจุภณ
ั ฑ์ก็จะนําไปสู่ การจูงใจให้เกิ ดการซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์
ดังนั้นบรรจุภณั ฑ์จึงต้องมีความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงตําแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้นให้ชดั เจน
5.6 การออกแบบ ( Design ) เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบ ลักษณะ การ
บรรจุหีบห่ อ ซึ่ ง ปั จจัยเหล่านี้ จะมี ผลกระทบต่อ พฤติกรรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูผ้ ลิ ตที่มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จึงต้องศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพือ่ ออกแบบสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5.7การรั บ ประกั น (warranty)เป็ นเครื่ องมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการแข่ ง ขั น
โดยเฉพาะสินค้าพวก รถยนต์ เครื่ องใช้ในบ้าน และเครื่ องจักร เพราะเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการ
ซื้ อ สิ นค้าของลู กค้าและ รวมทั้งการสร้างความเชื่ อ มั่น ฉะนั้นผูผ้ ลิ ตหรื อ คนกลางอาจเสนอการ
รับประกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยคําพูด โดยทัว่ ไปการรับประกันจะระบุเป็ นประเด็นสําคัญ
3 ประเด็น คือ
5.7.1 การรับประกันต้องให้ขอ้ มู ลที่สมบูรณ์ ว่า ผูซ้ ้ื อ จะร้องเรี ยนที่ไ หน
กับใคร อย่างไร เมื่อสินค้ามีปัญหา
5.7.2 การรับประกันจะต้องให้ผบู ้ ริ โภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ
5.7.3 การรับประกันจะต้องระบุเงื่อนไขการรับประกันทางด้านระยะเวลา
ขอบเขตความรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ
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5.8 สี ของผลิตภัณฑ์ (Color) เป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิดการซื้ อเพราะสี ทาํ ให้เกิ ด
อารมณ์ดา้ นจิตวิทยา ช่วยให้เกิดการรับรู ้ และสนใจในผลิตภัณฑ์
5.9 การให้บริ การ (Serving ) การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ขึ้นอยู่
กับการให้บริ การแก่ลูกค้าของผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิต คือ ผูบ้ ริ โภคมักจะซื้ อสิ นค้ากับร้านค้าที่ให้บริ การดี
และถูกใจ เช่น การบริ การหลังการขาย เป็ นต้น
5.10 วัตถุดิบ(Raw Material) หรื อวัสดุที่ใช้ในการผลิต ( Material ) ผูผ้ ลิต
มีทางเลื อ กที่จะใช้วตั ถุ ดิบหรื อวัสดุ หลายอย่างในการผลิ ต ซึ่ งจะต้อ งคํานึ งถึ งความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคว่าพอใจแบบใด ตลอดจนต้อ งพิจารณาถึ งต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการ
จัดหาวัตถุดิบด้วย
5.11ความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Safety) และภาระจาก
ผลิตภัณฑ์ ( Product Liability ) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งสําคัญที่ธุรกิจต้องเผชิญและยัง
เป็ นปั ญหาทางจริ ยธรรมทั้งทางธุรกิจและผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทําให้ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ าย
เกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้เกิดการทํางานหรื อเป็ นอันตราย
สําหรับผูผ้ ลิตที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5.12 มาตรฐาน ( Standard ) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นจะต้องคํานึ งถึง
ประโยชน์แ ละมาตรฐานของเทคโนโลยีน้ ัน ซึ่ งต้อ งมี การกําหนดมาตรฐานการผลิ ตขึ้นจะช่ ว ย
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคได้
5.13 ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็ นการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนําไปใช้ได้ดีในทางปฏิบตั ิโดยไม่เกิดปั ญหาใน
การใช้
5.14 คุณค่าผลิตภัณฑ์ ( Product Value ) เป็ นลักษณะผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งเปรี ย บเที ย บระหว่า งคุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จากความพึง พอใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าต้นทุนหรื อราคาที่จ่ายไป
5.15 ความหลากหลายของสินค้า ( Variety ) ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากจะพอใจที่
จะเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าที่ มี ใ ห้เ ลื อ กมากในรู ป ของสี กลิ่ น รส ขนาดการบรรจุ หี บห่ อ แบบ ลัก ษณะ
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผูผ้ ลิตจึงจําเป็ นต้องมีสินค้าหลากหลายเพื่อ
เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
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2) ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริการและประเภทของบริการในโรงพยาบาล
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2559 :63-65) ได้กล่าวว่า บริ การถือเป็ นผลิตภัณฑ์
ชนิ ด หนึ่ ง แต่ มีล ักษณะเป็ นอาการนาม จับต้องไม่ ได้ เช่ นความสะดวกรวดเร็ ว ความสบาย การให้
ข้อคิดเห็น ให้คาํ ปรึ กษาหารื อ โดยการบริ การนั้นจะมีคุณภาพ เช่นเดียวกับสินค้าทัว่ ๆไป แต่คุณภาพ
บริ การนั้นได้มาหรื อสร้างมาจากหลากหลายปั จจัยทั้งด้านความรู ้ ความสามารถและเชี่ยวชาญ อัน
รวมไปถึงประสบการณ์ของบุคคล ความทันสมัยของเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ อีกทั้งยังเกี่ยวข้อง
กับความเร็วและต่อเนื่องของกระบวนการส่งมอบการให้บริ การ รวมไปถึงความงดงามทางด้านของ
ตัวอาคารและสถานที่ พร้อมทั้งอัธยาศัยและไมตรี จิตของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฎิบตั ิงานบริ การนี้ ดว้ ย บริ การ
จะมี 3 ประเภท ได้แก่ การบริ การหลัก บริ การที่เสริ มเข้ามา และบริ การอื่นๆ ซึ่ งบริ การที่กล่าวมานี้
ทั้งหมดควรจักต้องมีคุณภาพ โดยตัวบริ การที่สร้างรายได้หลักให้มาสู่ธุรกิจ คือบริ การหลักและควร
ต้องที่จกั ต้องมีคุณภาพสูงที่สุด ในส่ วนบริ การเสริ มนั้นต้องไม่ควรที่จะมาลดบทบาทของบริ การที่
เป็ นหลักอยู่ ในส่ วนบริ การเสริ มจะมี ได้ก็ต่อเมื่ อ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจต่อ บริ การหลักของ
กิจการแล้ว ส่วนบริ การอื่นๆยังจักต้องมีส่วนเสริ มสร้างความสะดวกสบายให้มากยิง่ ขึ้นต่อผูบ้ ริ โภค
การแบ่งบริ การตามความจําเป็ น สามารถที่จะแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้คือ
1. บริ การที่จาํ เป็ น เป็ นบริ การที่เกิดขึ้นโดยผูใ้ ช้บริ การมีความจําเป็ นที่
จะต้องมาใช้บริ การอันมีเหตุผลเนื่ องจากสภาพร่ างกาย สุ ขภาพ รวมถึงด้านเวลา เพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากไม่มารับบริ การอาจจะส่งผลทําให้สุขภาพไม่ดี อ่อนแอ ไม่กลับ
สู่ ภ าวะที่ เ ป็ นปกติ แ ละทํา ให้ เ สี ย เวลา บริ ก ารประเภทนี้ เช่ น บริ ก ารด้า นการแพทย์แ ละการ
รักษาพยาบาล รวมไปถึงบริ การด้านประกันภัยและด้านประกันชีวติ
2. บริ การที่ฟุ่มเฟื อย เป็ นบริ การที่เกิดขึ้นได้โดยเกิดขึ้นมาเป็ นครั้งคราว
แต่ผใู ้ ช้บริ การไม่มีความจําเป็ นหรื อมีความเร่ งด่วนที่จกั ต้องมาใช้บริ การประเภทนี้ สาเหตุที่ตอ้ งใช้
บริ การก็เพื่อต้องการให้เกิ ดความสวยงามและมีความทันสมัยเกิดขึ้นกับตนเอง เช่นการผ่าตัดเพื่อ
ทําศัลยกรรมเพือ่ ความสวยงาม การบริ การทําสีเส้นผมและการบริ การทําเล็บมือเท้า และอาจรวมถึง
การเดินทางเพือ่ การพักผ่อนท่องเที่ยวด้วย
หากมาดู วงจรชี วิตของการบริ การนั้นมี วงจรชี วิตที่ยาวนานกว่าสิ นค้า
ธรรมดาทัว่ ไป เนื่ องจากบริ การเป็ นสิ่ งไม่มีตวั ตนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะช้ากว่าสิ นค้าธรรมดา
ทัว่ ๆไป โดยช่ วงระยะเวลาของการถดถอยของบริ การจะกินเวลายาวนานกว่า แต่บริ ษทั ยังคงต้อ ง
สร้างความแปลกใหม่ให้การบริ การอยูเ่ รื่ อยๆ เนื่องจากพฤติกรรมการบริ โภคของผูม้ าใช้บริ การนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอๆ
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ศิริว รรณ เสรี รัต น์ (2560:334-337) ได้ก ล่ าวว่า บริ ก ารเป็ นกิ จกรรมที่
เสริ มสร้างความพึงพอใจเพื่อสนองต่อความจําเป็ นและต้องการแก่ลูกค้า ได้แก่ธุรกิจโรงพยาบาล
โรงเรี ยนเป็ นต้น โดยลักษณะของการบริ การนั้นมีลกั ษณะสําคัญอยู่ 4 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. สัมผัสจับต้องไม่ได้ (Intangibility) เป็ นลักษณะสําคัญของการบริ การ
ว่าไม่ สามารถสัมผัสได้เหมื อนสิ นค้าธรรมดาทัว่ ๆไปที่ มีลักษณะกายภาคที่จบั ต้อ งได้โดยผูซ้ ้ื อ
ต้องการคุณภาพและผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการซื้ อบริ การ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจ
และลดปั ญหาด้านความเสี่ยง ดังนั้นผูข้ ายจักต้องหาหลักประกันให้กบั ผูซ้ ้ือเพือ่ ให้สามารถทําให้การ
ตัดสินใจซื้อบริ การได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น สิ่ งที่ว่านี้ อาจเป็ น ด้านราคาและสัญลักษณ์ ด้านบุคลากร วัสดุ
และอุปกรณ์ สถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. ไม่ สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) ธรรมชาติของการบริ การมี
การผลิ ตและบริ โภคเกิดขึ้นพร้อ มๆกันและมี ความต่อ เนื่ อ งไปด้วยกัน นอกเหนื อ ไปจากนี้ ยงั ไม่
สามารถแบ่งแยกบริ การออกจากผูท้ ี่ทาํ การให้การบริ การได้เลย โดยจะมีการแบ่งปั นร่ วมกันในด้าน
ประสบการณ์อยูเ่ สมอ
3. แปรผันและไม่มีความแน่นอน(Variability) คุณภาพการให้บริ การจะ
ผันแปรอยู่เสมอโดยขึ้นอยูก่ บั ทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ ยังเกี่ยวข้องไปถึ งปั จจัยเงื่อนไขด้าน
เวลาและสถานที่ๆแตกต่างกันออกไป โดยการที่จะควบคุมรักษาคุณภาพมาตรฐานทําได้ 2 วิธีคือ
3.1 ดําเนินการคัดเลือก ตรวจสอบและฝึ กอบรมพนักงานให้บริ การ
อยูเ่ สมอ รวมถึงด้านทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของผูใ้ ห้การบริ การ
3.2 สร้างความพึงพอใจโดยการรับฟั งข้อ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผูม้ าใช้บริ การ การจัดทําสํารวจด้านข้อมูลต่างๆของผูใ้ ช้บริ การ และทําการพิจารณาในการนํา
ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบวิเคราะห์เพื่อ การปรับปรุ งพัฒนา และแก้ไขให้งานด้านบริ การของตนนั้นดี
ยิง่ ขึ้น
4. ไม่ทนทานและไม่สามารถเก็บไว้ได้(Perishability) เป็ นลักษณะของ
บริ การซึ่ งไม่ สามารถเก็บรักษาไว้ไ ด้โดยเก็บไว้เพื่อ ทําการขายหรื อ ใช้ในภายหลัง ไม่ ไ ด้และไม่
สามารถผลิตสะสมไว้หรื อนํามาคืนกลับได้
Dharmesh and Vijay(2014:21) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ คือ การบริ การที่มีหลากหลายซึ่ งสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่คือ (1)บริ การ
หลัก(line services) จะประกอบด้วยบริ การด้านการรักษาพยาบาลเป็ นหลัก เช่นบริ การผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยใน บริ การผูป้ ่ วยฉุกเฉิน บริ การผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ(ICU) และบริ การในห้องผ่าตัด
ซึ่งทั้งหมดเป็ นบริ การหลักที่ผปู ้ ่ วยต้องการ (2)บริ การสนับสนุ น(supportive services) เป็ นบริ การที่
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เสนอโดยทีมแพทย์และผูช้ ่วยด้านการแพทย์ซ่ ึ งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการบริ การ และสุ ดท้ายคือ
(3)บริ การเสริ ม (auxiliary services)ซึ่ งรวมถึ งบริ การด้านการขนส่ งเคลื่ อ นย้ายผูป้ ่ วย บริ การด้า น
โภชนาการอาหารของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล บริ การด้านเวชระเบียน บริ การด้านการบํารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์ในโรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดมีส่วนสนับสนุนการบริ การให้เกิดประสิทธิผล
Coculescu , Purcarea and Coculescu(2016) ได้กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ของ
ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์พ้นื ฐาน(Basic product) คือกิจกรรมหลักขององค์กรด้านการ
บริ การทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของผูป้ ่ วย เป็ นผลประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยต้องการ
และได้รับจากการใช้บริ การ
2. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง(The expected product) เป็ นผลิตภัณฑ์ข้ นั ถัดไปที่
ผูป้ ่ วยคาดหวังจากผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งเป็ นเงื่อนไขขั้นตํ่าที่ถูกพิจารณาว่าจําเป็ นสําหรับผูป้ ่ วยที่จะได้รับ
ผลประโยชน์เช่น การตอบสนองด้านบริ การต่อผูป้ ่ วยที่รวดเร็ วและทันท่วงที การให้ความเอาใจใส่
กับการตรวจและรักษา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ดีของโรงพยาบาล รวมถึงความพร้อม
ของเครื่ องมือและอุปกรณ์
3. ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นา (Improved product) คือ บริ การที่กล่าวทั้งสองข้างต้น
และสิ่งอื่นที่จบั ต้องได้ และมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เมื่อถูกนํามาส่งเสริ มการตลาดโดยนักการ
ตลาดที่เน้นให้เห็นชัดเจนถึงข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันซึ่งสร้างขึ้นมาจากองค์กรด้านการแพทย์ ทํา
ให้เพิม่ ชื่อเสียงให้กบั องค์กรหรื อสถาบันนั้นๆ
โดยองค์กรที่ประสบความสําเร็ จไม่เพียงตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผูป้ ่ วยเท่านั้น แต่ยงั ต้อ งมี สิ่งอํานวยความสะดวกอื่ นๆอี กมากมาย ดัง นั้นการ
บริ ก ารด้า นสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ในปั จ จุ บ ัน จะต้อ งสร้ า งความได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน และ
คุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อที่ไม่ เพียงแค่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยพึงพอใจแต่ตอ้ งทําให้ผูป้ ่ วยมี ความสุ ขเบิกบานใจ
ด้วย รวมถึงวางตําแหน่งทางการตลาดให้ดีข้ นึ โดยเสนอบริ การที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยต้องยึดเกณฑ์อยู่ 3
หลักใหญ่คือ
1. คุณภาพ(Quality)
2. ผลิตภาพการผลิต(Productivity)
3. ระดับของความหลากหลาย (Degree of diversity)
โดยคุ ณภาพเป็ นสิ่ งที่สําคัญที่สุดเมื่ อ เทียบกับเกณฑ์อื่ นอี ก 2 เกณฑ์ โดย
คุณภาพสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ แต่การเติบโตอย่างต่อเนื่ องของคุณภาพบริ การ
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ด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพเป็ นเป้ าประสงค์ทางกลยุทธ์ที่ยากจะบรรลุในส่ วนที่จะดึงดูดและรักษา
บุคลากรมืออาชีพทางด้านการแพทย์ให้มีส่วนร่ วมในข้อกําหนดด้านการบริ การสุ ขภาพนี้ ซึ่ งภารกิจ
ขององค์กรบ่งบอกเป็ นนัยถึงความคาดหวังที่ยากที่จะเข้าใจได้ของผูป้ ่ วยและข้อกําหนดของบริ การ
ขั้น พื้นฐานที่อ ยู่ใ นระดับสู ง เป็ นสิ่ งสํา คัญที่ ก ารให้บริ ก ารด้า นการแพทย์จ ะต้อ งตรงกับความ
ต้อ งการของผูป้ ่ วยตามวัตถุ ประสงค์และอาจเกิ นความต้องการหรื อ การเรี ยกร้อ งของผูป้ ่ วยด้วย
คุณภาพของทีมแพทย์ในระดับที่สูงจะต้องมีความแม่นยําถูกต้องและทันท่วงที รวมถึงมีความเป็ น
มืออาชีพและความมีชื่อ เสี ยงทั้งในโรงพยาบาลหรื อ คลินิกและตัวแพทย์ เป็ นต้น และระดับของ
การปฎิสมั พันธ์ของผูป้ ่ วยกับผูใ้ ห้บริ การเป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการส่ งมอบบริ การ
เพือ่ ที่จะอยูใ่ นตําแหน่งที่สามารถแข่งขันได้ในบริ การด้านสุขภาพ องค์กรด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ต้องเสนอราคาตํ่าเท่าที่จะเป็ นไปได้และในเวลาเดียวกันต้องค้นหาการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิ ต
โดยสามารถนํากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งมาทําการปรับใช้ เช่นการฝึ กสอนอย่างต่อเนื่องให้กบั บุคลากร
ทางการแพทย์ในองค์กร พัฒนาและทําให้การให้บริ การด้านสุ ขภาพนั้นมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
โดยการจัดหาเครื่ องอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ล้ าํ สมัย การทําให้ตน้ ทุนของบริ การทาง
การแพทย์ให้มีมาตรฐาน ซึ่งจะเพิ่มการเข้าถึงสถานพยาบาลของผูป้ ่ วยโดยการเพิ่มจํานวนของการ
ให้บริ การด้านสุขภาพ เป็ นต้น
3) ความสั มพันธ์ ของผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อสิ นค้า
3.1) ความหมายและความสาคัญของตรายี่ห้อ
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558:95-96) ได้รวบรวมความหมายของตรา
ยีห่ อ้ ไว้ดงั นี้
Aaker(1991) ได้กล่าวว่า ตรายี่ห้อคือ ชื่อและ/หรื อสัญลักษณ์ อาทิเช่ น
เครื่ อ งหมายทางการค้า หรื อ อาจเป็ นการออกแบบทางด้า นบรรจุ ภ ัณฑ์ เพื่อ ต้อ งการสื่ อ สารให้
ผูใ้ ช้บริ การได้ทราบว่า ผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งผลก็คือ ทําให้สินค้าและ
บริ การของบริ ษทั นั้นๆสร้างความโดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง
Pickton and Broderick(2001:23) กล่าวสรุ ปว่า ตรายีห่ ้อนั้นเป็ นผลรวมที่
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การใช้ประกอบในการพิจารณาก่อนที่จะทําการตัดสินใจซื้อบริ การนั้นๆ
Payne (1993:127) ได้กล่าวถึง มุมมองของผลิตภัณฑ์ที่ลึกซึ้ งลงไป โดย
ให้ความสําคัญกับเรื่ องของตราสินค้าซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์ โดยว่า
หากผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ว่ า นั้ น มี ต รายี่ห้ อ ที่ ดี แ ละมี ค วามแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ขัน ก็ จ ะสามารถทํา ให้
ผูป้ ระกอบการหรื อ ธุ รกิ จนั้นๆสามารถที่จะตั้งราคาค่าบริ การที่สูงกว่าปกติไ ด้ ซึ่ งตรายี่ห้อ ดี จะ
เสริ มสร้างและช่วยให้ลูกค้านั้นเกิดความมัน่ ใจว่าจะได้รับการบริ การที่ดีและมีคุณภาพ โดยลูกค้า
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ยินดีที่จะจ่ายค่าบริ การที่แพงขึ้น เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นจากจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ไป นอกจากนี้ตรายีห่ อ้ ที่ดียงั ช่วยให้มีมูลค่าเพิม่ มากขึ้นในสายตาของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากเกิดการรับรู ้
แล้วว่าการบริ การของบริ ษทั นั้นมีคุณค่าเพิม่ มากขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือช่วยเสริ มสร้างการบริ การให้
มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันที่ในอยูใ่ นอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกเหนือจากนี้การสร้างภาพลักษณ์ของ
ตราโรงพยาบาลนั้นหากมี ภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาผูม้ าใช้บริ การแล้วจะทําให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ด
ความจงรักภักดีกบั โรงพยาบาลนั้นๆอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์ของตราโรงพยาบาลนั้นมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกค้า (Vinodhini and Kumar , 2010 ; Chao-Chan ,
2011)
3.2) แนวคิดในการสร้ างคุณค่าตรา
3.2.1) แนวคิดของการสร้างคุณค่าตราของ Aaker (Aaker model)
การสร้างคุณค่าตราในมุมมองของ Aaker นั้น มองเห็นว่าเป็ นเรื่ อง
ของการสร้างอัตลักษณ์ของตรา(Brand identity) โดยการสร้างจุดยืนของตราซึ่ งสิ่ งนี้ เป็ นการให้
สัญญาไปในตัวกับลูกค้า และทําให้เกิดความผูกพันกับตราที่มีเอกลักษณ์น้ ี โดยอัตลักษณ์ของตรา
ที่ว่านี้ ประกอบด้วยไปด้วยอัตลักษณ์ หลัก(core identity) และส่ วนขยายของอัตลักษณ์ (Extended
identity)โดยคุณค่าตราในมุมมองของ Aaker ประกอบด้วย
(1)การรู ้จกั ตรา (Brand awareness) เป็ นความสามารถที่จะระบุว่า
ตรามีความแตกต่างซึ่งเกิดจากการจดจําและระลึกได้ในการทํางาน
(2)ความภักดี ในตรา(Brand loyalty) หมายถึ ง ความชอบของ
ผูบ้ ริ โภคต่อตราใดตราหนึ่งที่เฉพาะที่ทาํ ให้เขาซื้อตรานั้นอย่างต่อเนื่อง ( Belch and Belch,2015)
(3)ความผูกพันกับตรา(Brand association) เป็ นความคิด ความรู ้สึก
การรับรู ้ภาพลักษณ์ ประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ ที่สมั พันธ์กบั ตรา
(4)การรับรู ้ในคุณภาพ( Perceived quality) เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่
ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความ เกี่ยวกับสิ่ งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อ
สร้างภาพที่มีความหมายออกมา
(5)สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ อื่ นๆ(Other proprietary) ได้แ ก่
สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และความสัมพันธ์ทางช่องทาง
ซึ่งอัตลักษณ์ของตราตั้งอยูใ่ นมุมมอง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1)ตราเป็ นผลิ ตภัณฑ์(Brand-as-product) ประกอบด้วย ขอบเขต
ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์ คุณภาพ/คุณค่า การใช้ ผูใ้ ช้ ประเทศที่เป็ นแหล่งผลิต
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(2)ตรา เป็ น อ งค์ ก าร (Brand-as-organization) ประ ก อ บด้ ว ย
ลักษณะขององค์การ ความเป็ นท้องถิ่นหรื อความเป็ นระดับโลก
(3)ตราเป็ นเช่นบุคคล(Brand-as-person) ประกอบด้วย บุคลิกตรา
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตรา
(4)ตราเป็ นสัญ ลักษณ์ (Brand-as-symbol) ประกอบไปด้ว ยการ
จินตนาการในการมอง/การเปรี ยบเทียบ การสืบทอดของตรา
3.2.2) โมเดลผลสะท้อนจากตรา (Brand resonance model)
เป็ นโมเดลที่ ม องตราเป็ นเสมื อ นขั้น บัน ไดจากส่ ว นล่ า งไปสู่
ส่วนบนดังนี้ โดยการสร้างคุณค่าตราตามโมเดลนี้ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆที่สมั พันธ์กนั ดังต่อไปนี้
(1)การสร้างอัตลักษณ์ตรา(Identity) ตราจะต้องมีเอกลักษณ์ที่ดีใน
สายตาลูกค้าโดยยึดหลักความโดเด่นเฉพาะของตรา เพือ่ ให้ลูกค้ารู ้จกั ตราอย่างลึกซึ้งและอย่างมาก
(2)การสร้ า งความหมายที่ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ ลู ก ค้า ตราจะต้อ งมี
ความหมายที่ดีโดยยึดหลักใช้ลกั ษณะการทํางานซึ่งเป็ นการใช้หลักเหตุผลสนับสนุ น (Rational) และ
ตราจะต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า (Image) ซึ่ งทั้ง2 ประเด็นนี้ จะก่อให้เกิดจุด
ความแตกต่างและความเหมือน ซึ่งจะนําไปสู่การตอบสนองของลูกค้าต่อตราในขั้นต่อไป
(3)การตอบสนองของลู กค้ า ที มี ต่ อ ตรา(Response)เป็ นการ
ตอบสนองโดยใช้วิจารณญานโดยใช้หลักเหตุผลและความรู ้สึกที่ดีของลูกค้า ซึ่ งทั้ง2ประการนี้ จะ
ส่งผลต่อปฎิกิริยาเชิงบวก ซึ่งจะนําไปสู่การส้รางความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
(4)ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ระหว่ า งตราและลู ก ค้ า (Relationships)
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตรากับลูกค้าจะส่งผลสะท้อนจากตรา ทําให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีเชิงรุ กและมีการซื้อซํ้าอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการบอกต่อในเชิงบวก
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4.ความสัมพันธ์ระหว่างตรา
สิ นค้ากับลูกค้า(Relationships)

4.ผล
สะท้อน
จากตรา
สิ นค้า

4.ความภักดีเชิงรุ กอย่างมาก
(Intense,active loyalty)

3.1 วิจารณญาณ (Judgements)
3.2 ความรู ้สึกที่ดีของลูกค้า

3.ปฎิกิริยาเชิงบวก
(Positive,accessible reactions)

2.1 ลักษณะการทํางาน(Performance)
2.2 ภาพพจน์(Imagery)

2.จุดของความเหมือนและความ
แตกต่าง (Point of Parity and
difference)

3.การตอบสนองของลูกค้าที่มี
ต่อตราสิ นค้า (Response)

2.การสร้างความหมายที่มี
ความสําคัญต่อลูกค้า(Meaning)

1.การสร้างอัตลักษณ์ตรา
(Identity)

1.ความโดดเด่นเฉพาะของตรา (Salience)

1.การรู ้จกั ตราอย่างลึกซึ้ง
และอย่างมาก (Deep broad
brand awareness)

ภาพที่ 2 โมเดลผลสะท้อนจากตรา( Brand Resonance model)
ที่มา: อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2560). การบริ หารการตลาดยุคใหม่.
3.2.3) โมเดลการสร้างตราบริ การ( A Service Branding Model )
โมเดลนี้เป็ นการสร้างคุณค่าตราโดยมาจากเหตุผลว่าแบรนด์บริ การที่เข้มแข็งจะ
เพิม่ ความเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การซึ่งเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ โดยการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การจะส่ งผลต่อการสร้างคุณค่าตราบริ การนั้น (Berry and
Seltman, 2017:189)
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2.1) กร
แบรนด์ที่นาํ เสนอโดยองค์
(Organization‘s Presented Brand)

การรับรู ้ของตรา
(Brand Awareness)

การสื่ อสารภายนอกด้านแบรนด์

คุณค่าตรา

(External Brand Communication)

ประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้จากองค์การ
(Customer Experience with
Organization)

(Brand Equity)
ความหมายของตรา
(Brand Meaning)

ภาพที่ 3 โมเดลการสร้างตราบริ การ (A Service Branding model)
ที่มา: อ้างอิงจาก Berry and Seltman(2017).Management lessons from MAYO CLINIC.
Tanveer and Lodhi (2016:12) ได้กล่าวไว้ ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการ
สร้างคุณค่าในตราสิ นค้า(brand equity) มีความสัมพันธ์และส่ งผลถึงคุณค่าตราสิ นค้าทั้งหมดและ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้วย และยังได้แยกแยะลงไปถึ งปั จจัยหรื อองค์ประกอบ 5 อย่างที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างคุ ณค่าในตราสิ นค้าให้ประสบความสําเร็ จ ให้มี ภาพลักษณ์ที่เป็ นบวกในตรา
สินค้าคือความเชื่อถือ ความพึงพอใจ คํามัน่ สัญญาในความสัมพันธ์ ความภักดี และการรู ้จกั ในตรา
สิ นค้า ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เกิดมาจากการบริ หารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี (Kyung et al., 2008) ในธุรกิจ
การแพทย์แผนจีนนั้นเข้าใจกันดีวา่ เป็ นการบริ การที่ช่วยในด้านการบํารุ งและปรับสมดุลของร่ างกาย
เป็ นหลัก ซึ่งผูบ้ ริ โภคหรื อผูอ้ ุดหนุนร้านที่ให้บริ การการแพทย์แผนจีน นั้นไม่เฉพาะประชากรที่เป็ น
คนจีนอีกต่อไป โดยปั จจัยสําคัญที่จะเลือกใช้บริ การร้านการแพทย์แผนจีน ดูจากคุณภาพและราคา
เป็ นหลัก ในขณะที่ความเชื่ อถือในตัวผูป้ ระกอบการหรื อผูด้ ูแลบริ หารกิจการของร้านนั้นถือเป็ น
องค์ประกอบหลักในการเลือกร้านที่จะเข้ารับการบริ การของลูกค้า (Tan and Freathy , 2011)
4) ความสั มพันธ์ ของผลิตภัณฑ์ กับฉลากและบรรจุภัณฑ์
Sheng ,Tung and Huang (2017) ได้สรุ ปว่า ความสําคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์
คือเป็ นตัวกลางหรื อสื่ อกลางในการสื่ อสารข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ไปถึงผูบ้ ริ โภค ซึ่ งส่ งผลไป
ถึงการรับรู ้และสร้างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นอกเหนื อจากนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั กระตุน้
ให้เกิดการบริ โภคขึ้นด้วย ได้ยกตัวอย่างอาทิ เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารสามารถดึงดูดความสนใจ

37
ของผูบ้ ริ โภคและกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อที่จุดสั่งซื้ อด้วย งานศึกษาวิจยั ยังได้แสดงให้เห็น
ว่ารู ปลักษณะของบรรจุภณั ฑ์เช่นฟอนต์ของตัวอักษร ขนาด สี สัน รู ปร่ าง ความสมบูรณ์และตําหนิ
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อ การรับรู ้และความชอบของผูบ้ ริ โภครวมถึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมี
แนวโน้มที่จะมี ความคิดเห็นที่หลากหลายต่อผลิ ตภัณฑ์ อีกทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็ นการแสดงถึงการ
ตัดสินใจวางตําแหน่งทางการตลาดขององค์กรอีกด้วย ซึ่งเป็ นผลดีหากบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั สื่ อสารข้อมูล
ไปถึ งผูบ้ ริ โภคอย่างชัดเจนตรงตามเป้ าหมายขององค์กร แต่ถ ้าบรรจุภณ
ั ฑ์สื่อสารออกไปมีความ
คลุมเคลือก็จะเกิดผลเสียหายได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท้ งั หมดเป็ นผลจากบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้
และความชอบของผูบ้ ริ โภค
Silva et al.(2017) ได้กล่าวไว้ว่า ฉลากเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่สามารถ
ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงคุณภาพและกระบวนการพัฒนาด้านความยัง่ ยืนของผลิตภัณฑ์ โดย
การวิจยั นี้ ไ ด้ศึกษาถึงผลกระทบของฉลากที่บ่งบอกถึ งความยัง่ ยืนในการทําธุรกิ จ โดยในฉลากมี
รายละเอียดของแหล่ งที่เพาะปลูกและคุ ณภาพ รวมถึ งสรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้การเกษตรแบบ
ยัง่ ยืนซึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและการรับรู ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
5) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ในแง่ ข องธุ ร กิ จ โรงพยาบาลนั้ นจํา เป็ นต้อ งมี ค วามหลากหลายของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ซ่ ึ งก็ คื อ การแยกเป็ นแผนกสาขาเฉพาะทางเนื่ อ งจากความต้อ งการของผูป้ ่ วยที่ มี
หลากหลาย รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับฤดูกาล และยังเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามารับการรักษา
ซึ่งก็มีความเป็ นฤดูกาลเหมือนกัน โดยสามารถเปรี ยบได้กบั บางธุรกิจบริ การที่มีความต้องการที่ไม่
แน่ นอนและสัมพันธ์เกี่ยวข้อ งกับฤดูกาล เช่น จากการศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการที่ไ ม่
แน่นอน(demand)ของนักท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรมซึ่ งเป็ นธุรกิจด้านบริ การประเภทหนึ่ งกับความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์(Product varieties) ซึ่ งผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าความต้องการที่ไม่แน่ นอน
ของนักท่องเที่ยวนั้นส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจโรงแรมทําให้ธุรกิจโรงแรมต้องมีการปรับและ
ขยายตัวให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึ้น (Chen, Yeh and Hu , 2011)
France and Grover(1992) ได้กล่ าวไว้ว่า ภาพรวมทั้งหมดผลิ ตภัณฑ์ที่
นําเสนอโดยโรงพยาบาลจะต้องทําให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่ งความแตกต่างนี้ เป็ นกุญแจ
สําคัญในการประสบความสําเร็ จทางการตลาดและในทางปฎิบตั ิความแตกต่างนี้ ก็คือ กลุ่มของ
องค์ประกอบต่างๆหรื อปั จจัยทรัพยากรต่างๆที่มีอยูใ่ นองค์กรซึ่ งนํามาประสมประสานกันนั่นเอง
และเมื่ อ เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ที่มีความเข้ม แข็งแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ ของตราโรงพยาบาลที่มี ความ
แตกต่างจากคู่แข่งได้ และโรงพยาบาลยังควรต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริ การอย่างต่อเนื่ องอีก
ด้วย (Omachonu and Einspruch ,2010)
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับราคา
1) ความหมายของราคา
Monroe (1990:5) ได้กล่าวว่า ราคาเป็ นเงินจํานวนหนึ่ งที่ผูซ้ ้ื อพอใจที่จะ
จ่ายไปให้กบั ผูข้ ายสินค้านั้นๆเพือ่ วัตถุประสงค์ในการที่จะแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หรื อบางสิ่ งที่
ตนเองนั้นมีความต้องการ โดยมีสูตรดังนี้ คือ
ราคา (price) =

จํานวนเงินที่ผขู ้ ายได้รับ(บาท)
จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ผซู ้ ้ือได้รับ(หน่วย)

โดยการให้นิยามของราคาในข้างต้นนี้ มิ ไ ด้คาํ นึ งถึ งการรับรู ้ของผูซ้ ้ื อ
(Perceive of Buyer)ซึ่งราคาที่แตกต่างกันจะมีผลกระทบต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อ
รับรู ้ หรื อ จะกล่ าวได้ว่าคุ ณค่า (Value)คือ การเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ (Utility)ที่ลู กค้าได้รับกับ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายหรื อสรุ ปเป็ นสูตรดังนี้
คุณค่า (Value) =

ผลประโยชน์(Utility)
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย

Etzel, Walker, and Stanton ( 2001 : 7) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิ่งอื่นๆ
ที่มีความจําเป็ นต้องจ่ายเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของราคาที่มีความ
จําเป็ นต้องจ่ายเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ เป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก P r o d u c t ราคาเป็ นต้นทุน
( Cos t )ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า( Val ue)ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา( Pr ice)
ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
ต้องคํานึงถึง
1.คุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value)ในสายตาของลูกค้าซึ่ งต้องพิจารณาการ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
2.ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.การแข่งขัน
4.ปั จจัยอื่น ๆ
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คุณสมบัติที่สาคัญของราคา ( Kotler, 1997 : 611-630 )
1. การกําหนดราคา( List Price ) ธุรกิจจักต้องมีการกําหนดราคาสินค้า
ตั้งแต่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อเมื่อมีการแนะนําผลิตภัณฑ์เข้าในช่องทางการจําหน่ายใหม่ หรื อ
ในเขตพื้นที่ใหม่หรื อเมื่อมีการเข้าประมูลสัญญาจ้างครั้งใหม่ ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะวางตําแหน่ ง
คุณภาพผลิตภัณฑ์กบั ราคาอย่างไรในแต่ละตลาด
2. การให้ส่วนลด ( Price discount ) แบ่งออกได้ดงั นี้
2.1 ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให้กบั ผูซ้ ้ือ สําหรับการชําระเงิน
โดยเร็ว
2.2 ส่วนลดปริ มาณ คือ การลดราคาสําหรับการซื้อในปริ มาณมากซึ่ง
ควรหักกับลูกค้าทุกคนในปริ มาณที่เท่าเทียมกันและไม่ควรเกินต้นทุนของผูข้ าย การให้ส่วนลดอาจ
ให้ตามคําสัง่ ซื้อแต่ละงวด หรื อให้ตามจํานวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง
2.3 ส่วนลดตามฤดูกาล คือ การให้ส่วนลดสําหรับผูท้ ี่ซ้ือสินค้า หรื อ
บริ การที่มีนอกฤดูกาล เช่น โรงแรม ตัว๋ เครื่ องบิน ที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาล และมียอดขาย
ตํ่า
3. การให้ระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ(Payment
Period and Credit Term ) คือการให้ระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูท้ ี่ซ้ือสินค้าหรื อบริ การตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ดังนั้นราคาจึงเป็ นเครื่ องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได
2) แนวคิดเกี่ยวกับความสั มพันธ์ ของราคา คุณค่าที่รับรู้ และความเต็มใจจะ
ซื้อ
ความเข้าใจในคุณค่าที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้(Customers perceived Value) นั้น
เป็ นพื้นฐานในการกําหนดราคา โดยศึกษาได้จากโมเดลแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างราคา การรับรู ้
ด้า นคุ ณ ภาพ และการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า โดยการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โ ภคขั้น พื้ น ฐานคื อ การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ
กระบวนการในการคัดแยก(Process of categorization) ซึ่ งเป็ นการรับรู ้ที่ผซู ้ ้ื อใช้ขอ้ มูลรอบด้านที่
ได้รับและมีอยูร่ อบตัว ซึ่งรวมถึงราคาที่มีอิทธิพลหรื อมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งจะ
เข้าไปแทนที่ประสบการณ์เดิมที่ผซู ้ ้ื อนั้นมีความคุ น้ เคยหรื อจากราคาเดิ มที่ลูกค้าเคยซื้ อผลิตภัณฑ์
บริ การนั้นๆ
เมื่อพบเห็นราคาที่แตกต่างจากประสบการณ์เดิม ผูซ้ ้ือจะทําการประเมิน
เปรี ยบเทียบกันว่าระหว่างราคาเก่าและใหม่น้ นั แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ ถ้าไม่มีนัยสําคัญ
ผูซ้ ้ือจะไม่ทาํ การคัดแยกสินค้าทั้งสองออกจากกัน และยังจัดให้อยูใ่ นกลุ่มที่มีคุณภาพหรื อมาตรฐาน
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อันเดียวกัน และพฤติกรรมการซื้อสินค้านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในทางกลับกันหากรับรู ้ได้
ว่าราคาแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ลูกค้าก็จะทําการจัดกลุ่ มสิ นค้าตามคุณภาพที่รับรู ้ข้ ึนมาใหม่
และจากนั้นจะทําการตัดสินใจเลือกซื้อใหม่ ซึ่งผลที่ตามมาทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าเกิดขึ้น โดยโมเดลดั้งเดิมของพฤติกรรมผูซ้ ้ื อ คือ พฤติกรรมการซื้ อที่สมเหตุผล (Rational
Behavior) ได้ต้ งั สมมุติฐานการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับประเภทและจํานวนของสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภค เลือกซื้อนั้น ขึ้นอยูก่ บั 3 ประเด็น คือ 1)ราคาของสินค้าทั้งหมด 2) ระดับรายได้และอํานาจ
การซื้อ 3)รสนิยมและความชอบของผูซ้ ้ือ
ทฤษฎีน้ ีต้งั บนสมมุติฐานที่วา่ การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค จะต้องมีขอ้ มูลราคา
อย่างสมบูรณ์ มีรายได้คงที่ รสนิยมคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งความพึงพอใจสู งสุ ดเกิดโดยเมื่อซื้ อ
ที่ราคาตํ่าสุดของการซื้อสินค้านั้นๆ โดยพฤติกรรมการซื้อสมเหตุสมผลนี้ มาจากการประเมินคุณค่า
ซึ่ง ผูซ้ ้ือประเมินคุณภาพหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ เปรี ยบเทียบกันกับต้นทุนหรื อ
ความสูญเสียที่จ่ายเงินออกกไป เป็ นสูตรดังนี้
คุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) = ผลประโยชน์ที่รับรู ้ (Perceived Benefits)
ความสูญเสียที่รับรู ้ (Perceived Sacrifice)
ซึ่ งโมเดลแนวคิดนี้ ใช้ราคาเป็ นดัชนี สาํ หรับประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับที่เรี ยกว่าการรับรู ้คุณภาพ(Perceived Quality) และในเวลาเดียวกันก็เป็ นดัชนี ช้ ี วดั สําหรับ
ประเมิ น ความสู ญเสี ย ที่ไ ด้ค รอบครองผลิ ต ภัณฑ์ห รื อ เรี ย กว่า การรับ รู ้ ค วามสู ญเสี ย (Perceived
Monetary Sacrifice) ดังนั้นคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) จึงเกิดจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการ
รับรู ้คุณภาพและการรับรู ้ในความสูญเสีย ถ้าผลการประเมินพบว่าคุณค่าที่รับรู ้เป็ นบวกหมายถึง การ
รั บ รู ้ คุ ณ ภาพมี ม ากกว่า การรั บ รู ้ ใ นความสู ญ เสี ย ก็ จ ะทํา ให้ผู ้ซ้ื อ เกิ ด ความรู ้ สึ ก เต็ ม ใจที่ จ ะซื้ อ
(Willingness to buy) และยังมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องในด้านอื่นอีกเช่น ตราสิ นค้า(BrandName)และชื่อ
ร้านค้า (store name) เป็ นดัชนีเพิม่ เติมสําหรับประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีความสัมพันธ์ดงั นี้
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ตรา สิ นค้า
(Brand name)

ชื่อร้านค้า
(Store name)

ราคาที่แท้จริ ง
(Actual price)

การรับรู ้คุณภาพ
( Perceived
Quality)
Quality

คุณค่าที่รับรู ้
Perceived
Quality)

ความเต็มใจที่
จะซื้อ
(Willingness to
buy)

การรับรู ้ความสู ญเสี ย
( Perceived
Monetary Sacrifice )

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดคุณค่าที่รับรู ้และความเต็มใจซื้ อ (Conceptual of price perceived value and
willingness to buy)
ที่มา : Monroe, Kent B (1990 : 46). Pricing Making Profitable Decisions .
3) แนวคิดในการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ บริการ
Zeithaml and Bitner (2013) กล่าวถึงการกําหนดราคาว่ามี 3 วิธีหลักดังนี้
1.วิธีการกําหนดราคาจากต้นทุน(Cost-Based Pricing)
เป็ นการกําหนดราคาที่ใช้ตน้ ทุนทางตรงบวกกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การบริ หารจัดการและอัตรากําไรที่ตอ้ งการ เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่น้ นั เป็ นค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
ดัง นั้ น ในธุ ร กิ จ บริ ก ารนั้ น จึ ง ทํา ได้ย ากกว่ า ธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค้า ในส่ ว นการคิ ด ต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาว่าลูกค้าแต่ละรายอาจจะประเมินมูลค่าบริ การที่ได้รับแตกต่างกัน เพราะเหตุน้ ี
ทําให้ตน้ ทุนที่แท้จริ งของงานบริ การอาจจะไม่เท่ากับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้ได้
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2.วิธีการกําหนดราคาจากการแข่งขัน (Competition-Based Pricing)
เป็ นที่ นิย มในกรณี บ ริ ก ารมี มาตรฐานที่ ไ ม่ มี ความแตกต่า งกันหรื อ
เหลื่อมลํ้ากันมากนัก หรื อในกรณี ที่ธุรกิจนั้นมีจาํ นวนผูใ้ ห้บริ การรายใหญ่อยูน่ ้อยราย เนื่ องจากว่า
ผูบ้ ริ โภคจะมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างบริ การที่นาํ เสนอของผูใ้ ห้บริ การในแต่ละราย โดยอาจ
เกิดกรณี ที่ในธุ รกิจบริ การบางประเภทกําหนดราคาโดยผูน้ าํ ตลาด ซึ่ งผูแ้ ข่งขันแต่ละรายจะยึดเอา
ราคาที่ผนู ้ าํ ตลาดตั้งไว้เป็ นเกณฑ์และจากนั้นจะทําการกําหนดราคาที่สูงกว่าหรื อตํ่ากว่าหรื ออาจจะ
เท่ากันได้
3.วิธีการกําหนดราคาจากการรับรู ้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ( ValueBased pricing)
ยึดเอาพื้นฐานของการรับรู ้ในคุณค่าการบริ การของลูกค้าเป้ าหมาย
ในการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากปั จจัยที่สาํ คัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคเช่น ความสามารถ
ในการจับจ่ายและความเต็มใจในการจ่ายชําระเงินของผูบ้ ริ โภค รสนิ ยมและความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภครวมถึงระดับความรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคในบริ การที่ได้รับ นอกจากนี้ ยังมีวิธื่อื่นๆอีกเช่นวิธี
กําหนดราคา pricing zero-base pricing ซึ่ งเสนอว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการคํานวณต้นทุน(Stodolak,
2008)
Zeithaml and Bitner (2000) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องคุณค่านี้ ว่า
โดยทัว่ ไปลูกค้าอาจจะมีการรับรู ้ในเรื่ องคุณค่า ที่แตกต่างกันได้ 4 ประเภทคือ
1. ลู กค้าที่คิดว่าคุ ณค่า หมายถึ งราคาถู กโดยที่ลูกค้า มักคํานึ งถึ งแต่
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายออกไปว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในการกําหนดคุณค่าของบริ การ
2. ลูกค้าที่คิดว่าคุณค่า หมายถึงคุณภาพของบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการ โดยลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสําคัญอย่างมากกับผลประโยชน์ที่ได้รับว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุด
โดยราคามีความสําคัญน้อยกว่าคุณภาพของบริ การที่ตรงกับความต้องการ ซึ่ งบริ การจะยิง่ มีคุณค่า
มากยิ่งขึ้นในความรู ้สึกของลู กค้า ถ้าบริ การนั้น มี คุณภาพตรงใจกับที่ตอ้ งการ โดยลู กค้าเต็ม ใจ
จ่ายเงินเพิม่ ขึ้นสําหรับคุณค่าที่ตรงกับที่ตนเองต้องการ
3. ลูกค้าที่คิดว่าคุณค่า หมายถึงการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคุณภาพ
ของบริ การที่ได้รับกับมูลค่าของเงินที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป โดยผูใ้ ห้บริ การจักต้องรู ้ให้ได้ว่าคุณภาพของ
ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นอะไรแน่ เพือ่ กําหนดราคาให้เหมาะสม
4. ลูกค้าที่คิดว่าคุณค่า หมายถึงสิ่งที่ได้รับมาทั้งหมดเปรี ยบเทียบกับ
ทุ ก ๆสิ่ ง ที่ เ ขาต้อ งสู ญ เสี ย ไป คุ ณ ค่ า ในที่ น้ ี จะหมายถึ ง การเปรี ย บเที ย บในภาพรวมทั้ง หมด
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ผลประโยชน์ท้งั หมดที่ได้รับจากการบริ การกับสิ่งที่ตอ้ งสูญเสียไปทั้งหมด เพือ่ แลกให้ได้กบั บริ การ
นั้น ซึ่งสิ่งที่ตอ้ งสูญเสียไปดังกล่าวนี้อาจจักเป็ นในรู ปของตัวเงินและเวลา แรงงาน เป็ นต้น
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ(2538:193-194) ได้กล่าวว่า ราคาคือ มูลค่าของสิ นค้า
หรื อบริ การที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน โดยอํานาจซื้อที่ผบู ้ ริ โภคกําหนดให้สาํ หรับแลกเปลี่ยนกับความ
พึงพอใจที่จะได้ครอบครองสินค้าหรื อบริ การหนึ่งๆซึ่งก็คือมูลค่านั่นเอง จึงมีความแตกต่างกันตาม
สถานภาพของผูบ้ ริ โภครายนั้นๆ โดยในทัศนะของผูบ้ ริ โภคแล้ว ราคาที่ผซู ้ ้ื อจะยอมจ่ายสําหรับ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ คือการที่ได้ได้คุณค่าสู งสุ ดจากเงินที่ตอ้ งจ่ายไป โดยราคานั้นในส่ วนทัศนะของ
ผูป้ ระกอบการนั้นจะครอบคลุมไปถึงต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันรวมไปถึงกําไรหรื อ
ผลตอบแทนจากการใช้เงินทุน โดยราคาในแง่ทางเศรษฐศาสตร์ ในตลาดแข่งขันเสรี (competitive
market) เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้างอุปสงค์เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงได้ และยังใช้ในการแข่งขัน ราคา
ยังเป็ นเครื่ องมือ ในการแสดงถึงอํานาจในการผูกขาด โดยกิจการที่อยู่ในตลาดกึ่ งผูกขาดและเป็ น
ผูน้ าํ สามารถจะทําการขึ้นราคาสินค้าและบริ การของตนได้ ส่งผลให้รายได้และผลกําไรเพิ่มขึ้น โดย
ราคาเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเพียงประเภทเดียวที่ทาํ รายได้ให้กบั บริ ษทั รวมถึงยังมี
ผลกระทบต่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริ การนั้นๆด้วย (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2558: 104)
Birchard et al.(2007); Griebl and Skallca(2007) กล่ าวไว้ว่า โรงพยาบาล
ควรที่จะนํากลยุทธ์การกําหนดราคาที่มีความโปร่ งใสมาใช้ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จะนําไปสู่ การเพิ่มความ
พึงพอใจให้แก่ผปู ้ ่ วย ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมของราคา ความพึงพอใจ ความ
จงรักภักดีและการยอมรับราคานั้น ค้นพบว่าความยุติธรรมของราคามีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึง
พอใจและความภักดีของลูกค้า ในขณะที่การตัดสินใจว่าพึงพอใจหรื อไม่และความภักดีของลูกค้ามี
อิทธิ พลโดยตรงต่อการยอมรับราคาของลูกค้า ดังนั้นเมื่ อ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจึงควรรักษาให้
ราคามีความโปร่ งใสและเชื่อถือได้(Consuegra, Molina and Esteban, 2007)
Moliner(2009) ได้กล่าวไว้ว่า ต้นทุนที่สูญเสี ยและต้นทุนที่ไม่ สูญเสี ย
จากการครอบครองผลิ ตภัณฑ์มีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อความพึงพอใจและความภักดีของ
ผูป้ ่ วยที่มีต่อโรงพยาบาลและ กระบวนการด้านห่วงโซ่อุปทานที่โรงพยาบาลนํามาใช้จะมีผลกระทบ
อย่า งสู ง ต่ อ ต้น ทุ น ของโรงพยาบาล ดัง นั้ นโรงพยาบาลควรที่ จ ะพยายามจัด ซื้ อ โดยตรงกับ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อครองความได้เปรี ยบในด้านแผนงานกระจายสินค้า(Cooper, 2012)
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
Woodruffe (1995:166-167) ได้กล่าวว่า ในการตัดสิ นใจด้านช่องการจัด
จําหน่ายบริ การนั้น มีสิ่งที่ผปู ้ ระกอบการต้องพิจารณาอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ
1.ความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility)
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2.ความพร้อมในการให้บริ การได้ (Availability)
ความสําคัญของแหล่งที่ต้ งั ของสถานที่ให้บริ การจะขึ้นกับประเภทชนิ ด
ของการบริ การที่จะนําเสนอ และระดับการมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันของผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การ ใน
การนําเสนอหรื อส่งมอบการให้บริ การกับลูกค้า จําเป็ นที่จกั ต้องให้ความสําคัญกับปั จจัย 3 ประการ
คือ สถานที่ให้บริ การ, เวลา และวิธีการในการนําเสนอบริ การ โดยแบ่งออกได้เป็ น 3 กรณี คือ
(Payne, 1993 : 144-146 ; Lovelock and Wright, 1999 : 198-200)
1.เมื่อผูใ้ ช้บริ การจักต้องเดินทางเพือ่ ไปรับการบริ การยังสถานที่ให้บริ การ
ด้วยตนเอง ในกรณี น้ ี การเลือกทําเลสถานที่ต้ งั เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก และผูใ้ ห้บริ การต้องเลือกทําเล
ที่ต้งั โดยจะต้องคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าที่จะเดินทางมาใช้บริ การเป็ นอันดับแรก และ
ยังต้องคํานึงถึงคู่แข่งขันด้วยว่าอยูใ่ นทําเลที่ต้ งั ใดด้วย สองสิ่ งนี้ ใช้ในการประกอบการพิจารณาใน
การเลือกทําเลสถานที่ต้ งั ที่จะให้บริ การ โดยช่อ งทางการจัดจําหน่ ายบริ การลักษณะนี้ ยงั ขึ้นอยูก่ ับ
ความต้องการเฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายในตลาดและลักษณะธรรมชาติของบริ การนั้นเอง
2.การให้บริ การถึงที่สถานที่ของลู กค้า โดยกรณี น้ ี ความสําคัญของทําเล
สถานที่ต้งั จะน้อยลง โดยผูป้ ระกอบการหรื อธุรกิจอาจจะเลือกทําเลที่ต้ งั ที่อยูใ่ นย่านที่มีค่าใช้จ่ายตํ่า
กว่าได้ เพือ่ เป็ นการลดต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
3.บริ การทางไกล โดยกลยุทธ์ก็คือนําเอาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มา
ใช้เพือ่ ทําให้ลูกค้าได้รับบริ การโดยในกรณี น้ ีไม่ค่อยเกี่ยวกับสถานที่ต้งั นักและวิธีการนี้สามารถช่วย
แก้ปัญหาด้านทําเลสถานที่ต้งั ของผูใ้ ห้บริ การ
Zeithmal and Bitner(2000:344,345-364) กล่ าวไว้ว่าสิ นค้าคงคลังนั้นไม่
จําเป็ นต้องมี สาํ หรับการบริ การ อันเนื่ องมาจากลักษณะพิเศษของบริ การที่จบั ต้องไม่ ได้และเก็บ
รักษาเอาไว้ไม่ได้ นอกเหนือไปจากนี้โดยทัว่ ไปนั้นช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บริ การยังมี
อยูห่ ลากหลายช่องทางคือ ตัวแทนจัดจําหน่ายหรื อนายหน้า ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับสิ ทธิหรื อสัญญาการ
ให้บริ การ, การบริ การทางช่องทางอิเล็กทรอนิกซ์ การขายตรง เป็ นต้น(Payne,1993:146)
Sreenivas et al.(2013)ได้กล่าวไว้ว่า โรงพยาบาลว่าควรเลือกช่องทางการ
จัดจําหน่ ายที่ผูป้ ่ วยเข้าถึ งได้ง่ายและโรงพยาบาลเหล่ านั้นควรได้รับการปกป้ อ งให้ห่างไกลจาก
มลภาวะอากาศ ทุกกิจการโรงพยาบาลควรที่จะเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การอย่างพอเพียง
และทํา ให้ก ลุ่ ม ผูม้ ารั บ บริ ก ารสามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารได้โ ดยง่ า ย โดยโรงพยาบาลควรกระจาย
ทรัพยากรบุคคลคือแพทย์ ผูบ้ ริ หาร ผูศ้ รัทธาบริ จาค หน่ วยงานรัฐ บริ ษทั ประกันภัย ผูว้ ่าจ้างธุรกิ จ
ให้มีความพร้อมในการให้บริ การ โดยประเด็นหลัก 3 ประเด็นที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกช่องทาง
การจัดจําหน่ายคือ
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1. การเข้าถึงได้ในเรื่ องของสิ่ งที่สัมผัสได้หรื อทางกายภาค ประกอบด้วย
ช่องทางการจัดจําหน่าย, ตําแหน่งที่ต้งั และสิ่งอํานวยความสะดวก (physical access)
2. การเข้าถึงได้ในเรื่ องของเวลา (time access)
3. การเข้าถึงได้ในเรื่ องการส่งเสริ มการตลาด (promotional access)
John et al.(2008:20-24) ได้นาํ เสนอให้มีการใช้โมเดลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ด้วยเทคโนโลยี GIS ในการตัดสิ นใจเลื อ กตําแหน่ งที่ต้ งั ของคลิ นิกและโรงพยาบาลให้มี ความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยงั ได้มีการเสนอให้ใช้โมเดล Data envelopment analysis(DEA) เนื่ องจากการ
เลือกสถานที่ต้ งั ของโรงพยาบาลนั้น ควรต้องวิเคราะห์ปัจจัยหรื อองค์ประกอบรอบด้านก่อนที่จะ
สร้างโรงพยาบาลใหม่ โดยโมเดลดังกล่าวมีตวั ชี้วดั ที่บ่งชี้ว่าแหล่งที่ต้ งั หรื อบริ เวณเขตใดที่พบว่ามี
การขาดแคลนทรัพยากรด้านการบริ การรักษาทางการแพทย์และบริ เวณใดที่มีสภาพตลาดที่มีการ
แข่งขันน้อย (Lin, Lee and Chen , 2010)
Miller(2010) ได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตที่ผ่านมาโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งจะพึ่งพา
ทําเลสถานที่ต้ งั ของตนเพื่อ รักษาฐานลู กค้าของตนให้มี ความมั่นคง แต่ในทางปฎิ บตั ิมี ขอ้ จํากัด
เกี่ยวกับระดับการเปลี่ยนแปลงด้านทางด้านกายภาคหลายประการ ซึ่ งข้อจํากัดเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจาก
อาคารที่มีมาอยูแ่ ล้วแต่เดิม (Pitt,1993)
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ งเสริมการตลาด
1) ความหมายของการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาด ถื อ เป็ นส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งของส่ วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งให้ขอ้ มูลที่จูงใจ และยํ้าเตือนความทรงจําที่เกี่ยวกับตลาดของผลิตภัณฑ์หรื อองค์การที่
เสนอขาย โดยประสงค์ให้มีอิ ทธิพลต่อ ความเชื่ อหรื อเป็ นความรู ้สึกหรื อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ และ
ผูบ้ ริ โภค หรื ออาจเป็ นความร่ วมมือโดยการใช้ความพยายามและความคิดริ เริ่ มจากผูข้ ายสิ นค้าหรื อ
บริ การ โดยกําหนดช่องทางของข้อมูลและจูงใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขายสิ นค้าและบริ การ
หรื อส่งเสริ มด้านความคิด (Belch and Belch, 2015 : 776)
2) โมเดลด้ านการสื่ อสารและการตอบสนองของผู้บริโภค
2.1) โมเดลกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication process)
เป็ นกระบวนการทางกายภาคและด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและ
การแปลความหมายของข้อ มู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ข่ า วหรื อ ผู ้ส่ ง ข่ า วสารไปยัง ผู ้รั บ ข่ า วสาร
(Perrault,Cannon and McCarthy,2012:634)
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โดยกระบวนการติดต่อสื่ อสารนั้นโดยทัว่ ไปมีส่วนประกอบหลัก อยู่ 4
ประการคือ
1. ผูส้ ่งข่าวสารหรื อแหล่งข่าวสาร เป็ นจุดกําเนิดเริ่ มต้นและต้องกําหนด
วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจนและผูส้ ่ งข่าวสารโดยต้องมีวิธีการในการสื่ อสาร(encoding) เพื่อให้ผรู ้ ับนั้น
เกิดความเข้าใจ ผูส้ ่งข่าวสารต้องทบทวนการตอบสนองของผูร้ ับข่าวสารนั้นๆอยูเ่ สมอเพื่อให้มนั่ ใจ
ได้วา่ ผูร้ ับข่าวสารนั้นเข้าใจสิ่งที่ตอ้ งการสื่อสารออกไป
2. ข่าวสาร เช่น ตัวอักษร คําพูดหรื อในรู ปแบบทางโฆษณาโทรทัศน์
3. สื่ อ ที่ใช้ส่งข่าวสาร เช่น มี สื่อ กลางไม่ ว่าจะเป็ น คน วิทยุ โทรทัศน์
หรื อหนังสือพิมพ์ โดยต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารไปถึงนั้น
4. ผูร้ ับข่าวสาร เป็ นสิ่ งสุ ดท้ายของกระบวนการสื่ อสาร ซึ่ งการตีความ
ยังต้องขึ้นกับ ปั จจัยต่างๆเช่นประสบการณ์และทัศนคติของผูร้ ับสาร รวมถึงการมีสิ่งรบกวนที่มาขัด
ในระหว่างกระบวนการสื่อสารก็อาจทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ (Kotler and Keller , 2016: 585)
2.2) โมเดลจุลภาคของการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Micromodel of consumer
response)
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง การทํา ให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด การตอบสนองและเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในด้าน พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นความเข้าใจ(Cognitive stage) เป็ นขั้นที่ผูร้ ับข่าวสารได้มี ความรู ้จกั
และเข้าใจ หรื อมี การรับรู ้ในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์อย่างไรและมีความมากน้อ ย
เพียงใด
2. ขั้นความรู ้สึก (Affective stage) เป็ นขั้นที่ผูร้ ับข่าวสารมีความรู ้สึกมี
ความพอใจมีความชอบหรื อไม่ชอบในผลิตภัณฑ์และ/หรื อตราสินค้า รวมไปถึงการเกิดความเชื่อมัน่
ในตราสินค้า
3. ขั้นพฤติกรรม(Behavior stage) เป็ นการศึกษาพิจารณาถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า เช่น ผูบ้ ริ โภคเกิดการซื้ อ หรื อยอมรับ หรื อทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์เป็ นต้น
2.3) โมเดลลําดับขั้นการตอบสนอง (Response hierarchy model)
เป็ นการตั้ง สมมุ ติ ฐ านว่ า ผูซ้ ้ื อ ต้อ งผ่ า นตามลํา ดับ ขั้น ตอนด้า นการ
ตอบสนองเหล่ านี้ ก่อนที่จะซื้ อ สิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งในทางปฎิบตั ิจริ งอาจจะไม่เป็ นไปตามลําดับ
ขั้นตอนเหล่านี้ก็เป็ นได้ (Kotler and Keller , 2016 :585) โดยมีโมเดลอยู่ 5 รู ปแบบ ดังนี้
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2.3.1)โมเดล AIDA (AIDA Model)
2.3.2)โมเดลลําดับขั้นของผลกระทบ(Hierarchy of effect model)
2.3.3)โมเดลการยอมรับนวัตกรรม(Inovation adoption model)
2.3.4)โมเดลการติดต่อสื่อสาร(Communication effects pyramid)
2.3.5)โมเดลกระบวนการของข้อมูล (The information processing model)
ซึ่งสรุ ปมาเป็ นตาราง แสดงไว้ขา้ งล่างนี้
ตารางที่ 2 ลําดับขั้นการตอบสนองในโมเดลทั้ง 5 รู ปแบบ
ขั้นตอนการ
ตอบสนอง

โมเดลAIDA
(AIDA
model)

โมเดลลาดับ
ขั้นของ
ผลกระทบ
(Hierarchy
of effects
model)

โมเดลการ
ยอมรับ
นวัตกรรม
(Inovation
adoption
model)

โมเดลการ
ติดต่อสื่ อสาร
(Communication
effects pyramid)

โมเดลกระบวนการ
ของข้ อมูล
(Information
processing model)

ขั้นความ
เข้ าใจ
(Cognitive
stage)

ขั้นความตั้งใจ
(Attention)

การรู ้จกั
(Awareness)
การเกิดความรู ้
(Knowledge)

การรู ้จกั
(Awareness)

ขั้นความรู้สึก
(Affective
stage)

ความสนใจ
(Interest)
ความต้องการ
(Desire)

ความสนใจ
(Interest)
การประเมินผล
(Evaluation)

การเสนอข่าวสาร
(Message presentation)
ความตั้งใจ
(Attention)
ความเข้าใจ
(Comprehension)
การยอมรับข่าวสาร
(Message acceptance)
การเกิดความทรงจําใน
ข่าวสาร
(Retention)

ขั้น
พฤติกรรม
(Behavior
stage)

การตัดสิ นใจซื้อ
(Action)

ความชอบ
(Liking)
ความพอใจ
(Preference)
ความเชื่อมัน่
(Conviction)
การซื้อ
(Purchase)

การเปิ ดรับข้อมูล
(Exposure)
การรับรู ้
(Reception)
การเกิดความเข้าใจ
(Cognitive)
การเกิดทัศนคติ
(Attitude)
การเกิดความตั้งใจซื้อ
(Intention)

การเกิดพฤติกรรม
(Behavior)

การเกิดพฤติกรรม
การซื้อ
(Behavior)

การทดลอง
(Trial)
การยอมรับ
(Adoption)

ที่มา : ปรับปรุ งจาก Kotler and Keller Marketing Management(2016:585) .
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3) ความหมายและองค์ ป ระกอบของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion mix)
เป็ นกิ จกรรมหรื อเครื่ อ งมือการสื่ อสารต่างๆที่มารวมกัน โดยส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion mix) ที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปนั้น มีท้ งั การโฆษณา การขายโดยใช้
พนัก งานขาย มี ก ารส่ ง เสริ ม การขาย การให้ข่ า วและมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ การตลาดทางตรง
การตลาดโดยการบอกปากต่อปาก การจัดกิจกรรมและการสร้างเสริ มด้านประสบการณ์ (Kotler and
Keller, 2016)
4) การส่ งเสริมการตลาดของโรงพยาบาล
โดยกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาดของโรงพยาบาลช่วยสื่ อสารด้านการ
บริ การที่มีอยู่ บริ การเหล่านี้ ก็มีเป้ าหมายคือกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริ การใน
อดีตและกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริ การในอนาคต โดยทัว่ ไปแทนที่จะเน้นหนักไปทางการใช้นโยบาย
โปรโมชั่น โรงพยาบาลส่ วนใหญ่พ่ ึงพาการตลาดแบบปากต่ อ ปากเป็ นส่ วนมาก(Shoqirat and
Cameron,2012) รวมถึงการตลาดแบบสังคมด้วย (Evans, 2006) โดยการสื่ อสารแบบปากต่อปาก มี
ความสําคัญต่อธุรกิจบริ การโดยเป็ นได้ท้งั ในแง่บวกและแง่ลบ ถือเป็ นวิธีการสื่ อสารที่ประหยัดลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ ายเมื่ อ เทีย บกับวิธีอื่ น ซึ่ งใช้กันมากในธุ รกิ จบริ การซึ่ งโรงพยาบาลก็ จดั เป็ นธุ รกิ จ
ให้บริ การประเภทหนึ่ ง หากการสื่ อ สารเป็ นบวกส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ในทางตรงกันข้าม หากการ
สื่ อสารเป็ นลบก็จะส่ งผลเสี ยต่อ องค์กรค่อ นข้างมากเนื่ องจากลูกค้าหรื อ ผูใ้ ช้บริ การก็จะถ่ ายทอด
ความรู ้สึกไม่พอใจไปให้ผอู ้ ื่นด้วย
นอกจากนั้นควรใช้ประโยชน์จากการสื่ อ สารแบบปากต่อปากให้ม าก
ที่ สุ ด และสัญ ญาในสิ่ ง ที่ ส ามารถที่ จ ะทํา ได้จ ริ ง เนื่ อ งจากผูใ้ ช้บ ริ ก ารมัก นํา ความคาดหวัง มา
เปรี ยบเทียบกับสิ่งที่ได้รับบริ การจริ งๆ (Grönroos,1990:166-168 ; Payne ,1993:150 - 162)
ขณะที่การส่ งเสริ มการขายนั้นจะเป็ นการจูงใจในระยะสั้น เพื่อกระตุน้
ให้เกิดการซื้อสินค้าและบริ การ(Kotler and Armstrong, 2014:679) ส่วนการประชาสัมพันธ์เป็ นการ
ใช้แ ผนงานในการดํา เนิ นงานเพื่อ สร้า งและรั กษาด้า นภาพลักษณ์ ร วมถึ งสร้า งความเข้า ใจและ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรและสาธารณชน (Payne,1993)
Lynch and Schalet (1999) ได้กล่าวไว้ว่า การโฆษณาของโรงพยาบาล
ควรที่จะมีเนื้อหาข้อมูลรายละเอียดที่เข้มข้น และควรที่จะโฆษณาภายในเขตและบริ เวณที่เป็ นจุดพัก
เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ่ วย(Gangopadhyay and Bandopadhyay, 2012) นอกเหนื อจากนี้ ปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์และการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคยังมี ผลทั้งต่อ ความรู ้สึกอารมณ์ของผูบ้ ริ โภค
และการโฆษณาของโรงพยาบาลอีกด้วย (Tudor and Kanth ,1994) ในส่ วนการตลาดทางตรงนั้น
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ความสําคัญของอินเทอร์เน็ทมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วยในกิจกรรม
ด้านการตลาดของหน่วยบริ การสุขภาพ (Erdem and Harrison, 2006)
โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ทาํ นั้น ทําให้โรงพยาบาลสามารถสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง
องค์กรมี การสร้ างแบรนด์และขยายแบรนด์รวมถึ งปกป้ อ งแบรนด์ที่ทรงพลังผ่านการให้คาํ มั่น
สัญญาที่จ ะให้สวัส ดิ ภาพและความปลอดภัย ที่ดี ต่อ ลู กค้า โดยใช้โ มเดลการบริ การด้า นแบรนด์
(Leonard and Kent, 2007) อีกทั้งการวางตําแหน่ งทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิผลที่ช่วย
ให้โรงพยาบาลแข่งขันอย่างมีประสิ ทธิภาพได้เพื่อรายได้และส่ วนแบ่งการตลาด ในการพัฒนากล
ยุทธ์โรงพยาบาลจักต้องเข้าถึงความต้องการของชุ มชนในด้านสุ ขภาพ วางแผนภาพการรับรู ้โดย
กําหนดตําแหน่งของโรงพยาบาลในปั จจุบนั เทียบกับเป้าหมายที่โรงพยาบาลตั้งไว้ และท้ายสุ ดให้ใช้
กลยุทธ์การวางตําแหน่งให้เป็ นรู ปธรรม (Reddy and Campbell ,1993)
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับด้ านบุคลากร(People)
1) แนวคิดทฤษฏีการส่ งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 –2579) โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ
วันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที่
12(พ.ศ.2560 –2564) ตามที่สาํ นักงานนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยมีความเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีสาระสําคัญใน 6 เรื่ อง ที่
สําคัญคือ 1) ความมัน่ คง 2) การเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริ มสร้าง
ศักยภาพของคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการ
เติบโตบนคุ ณภาพชี วิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อ ม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (นุชจรี วงษ์สนั ต์,2559) จากยุทธศาสตร์ของประเทศดังกล่าวพบว่ามีความสนใจใน
เรื่ องของการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของคน โดยมีมุมมองที่วา่ การพัฒนาและการทําให้บรรลุ
เป้าหมาย เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ทุนมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาํ คัญโดยเฉพาะด้านความมัง่
คัง่ การทําให้เกิดความสมบูรณ์ในทุนมนุ ษย์ สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่ องทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ตามความสามารถของบุคคลที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในเป็ นพลังหรื ออํานาจซึ่ งสามารถดึงออกมาใช้หรื อ
แสดงออกมาได้หากได้รับการกระตุน้ จากภายนอกคือ ศักยภาพของคนคนนั้น เพื่อการกระทําอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งของบุ คคลหรื อองค์กรเพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ภายใต้
สภาวะแวดล้อ มที่ เ ป็ นอยู่ ศัก ยภาพจึ ง เป็ นปั จ จัย เกื้ อ หนุ น ให้ ก ารทํา งานสํา เร็ จ ลุ ล่ ว ง อย่า งมี
ประสิทธิภาพ (มณฑิรา ยืนนาน, 2544 : 17; สุธญั ญา ทองวิชิต, 2545)
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การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพ (Capacity building) จึ ง ได้รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นหนึ่ งในสิ บ ของการ
พัฒนาในระดับสากล การส่ งเสริ มศักยภาพก่ อ ให้เกิ ดประโยชน์หรื อ ผลลัพธ์คือ 1) ช่ วยพัฒนา
คุณภาพและวิธีการทํางานของบุคลากร ทําให้บุคคลมีสมรรถภาพในการการดํา เนิ นงาน มีความรู ้
เพิ่ม ขึ้ น ความเข้า ใจบทบาทหน้า ที่ แ ละปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องให้ดีข้ ึน 2 )ช่วยทําให้เกิดการประหยัดเวลา และลดความสู ญเปล่าทางการดําเนิ นงาน
เพราะบุคคลที่ได้รับการพัฒนาจนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพนั้นย่อมไม่ทาํ สิ่งใดผิดพลาดง่าย ๆ สามารถ
ใช้ทรัพยากรการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาได้ผลเต็มที่และ
ตรงตามจุดประสงค์ ส่วนด้านการพัฒนาก็มีความรู ้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 3) ช่วยทําให้
บุคคลได้เรี ยนรู ้งานในหน้าที่ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลที่พ่งึ ได้รับการเรี ยนรู ้ในการ
ดําเนินการใหม่ 4) ช่วยแบ่งเบาหรื อลดภาระหน้าที่ของรัฐ หรื อการดํา เนิ นการต่าง ๆ เพราะบุคคลที่
ได้รับการพัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจงาน การดําเนิ นงาน และงานอื่นๆได้เป็ น
อย่างดี 5) ช่วยกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิงานเพือ่ ความก้าวหน้า ทําให้บุคคลทุกคนมีโอกาสพัฒนาก้าว
ไปสู่ สถานภาพที่ดีข้ ึน 6) ช่ วยทําให้บุคคลเป็ นบุคคลที่ทนั สมัยอยู่เสมอ ทั้งในด้านความรู ้ ด้าน
เทคโนโลยีรวมทั้งหลักการปฏิบตั ิงานและเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ การเสริ มสร้างศักยภาพเป็ นหัวใจ
สําคัญในการดําเนิ นการใด โดยเฉพาะการดํา เนิ นการร่ วมกัน การมุ่งเน้นที่การเสริ มสร้างศักยภาพ
ได้รั บ การยอมรั บ ในวงกว้า งกรอบ แนวคิ ด ทั่ว ไปในการดํา เนิ น การสามารถปรั บ ประยุก ต์ไ ด้
หลากหลาย อย่างไรก็ตามกระบวนการและความร่ วมมือที่มีการสนับสนุนการพัฒนา การเสริ มสร้าง
ศักยภาพเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาขององค์การ โดยมีองค์ประกอบคือ
1)การสร้างเสริ มและสกัดเอาสิ่ งที่บุคคลมี 2) การสร้างความเข้าใจและการเตรี ยมทักษะ รวมทั้ง3)
การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ความรู ้ แ ละการฝึ กอบรม เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ส ามารถที่ จ ะดํา เนิ น การได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มทํา ให้เกิ ดศักยภาพแบ่งกว้างๆออกเป็ น 2 ประเภท 1) การให้ความรู ้
เฉพาะด้านในวิชาชีพหรื อการเสริ มสร้างศักยภาพทางวิชาชีพ หรื อเฉพาะการดํา เนิ นงานในองค์กร
เช่น การให้ความรู ้เรื่ องของพยาบาลวิชาชีพที่ดาํ เนินงาน ซึ่งความรู ้ที่มีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
2) การให้ความรู ้ทางการบริ หารเนื่ องจากบุคคลต้องมีการเติบโตในวิชาชีพหรื อตามสายงาน เช่ น
การอบรมและพัฒนาหรื อการเสริ มสร้างศักยภาพให้เป็ นหัวหน้าคนหรื อนักบริ หาร ซึ่ งโดยทัว่ ไป
สามารถแบ่งการอบรมออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ นักบริ หารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสู ง การ
อบรมทั้ง สองมิ ติ ดัง กล่ า วจะช่ ว ยให้ อ งค์ก ารพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะ ความรู ้ สมรรถนะของพนักงานในองค์กร
ควรกํา หนดให้ต รงกับตํา แหน่ งงานที่ รั บผิด ชอบและควรให้ความสํา คัญ กับการพัฒ นาเพื่อ ต่ อ
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ยอดจากความรู ้เดิมของพนักงานแต่ละคน ไม่ใช่เพียงแค่จดั คอร์สการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว
เพราะหากสนใจเพียงการจัดคอร์สให้พนักงานเข้าอบรมประโยชน์ที่ได้รับอาจเป็ นศูนย์ เนื่ องจาก
คอร์สเรี ยนเหล่านั้นอาจไม่สามารถสร้างการพัฒนาใดๆให้กบั พนักงานได้เลย เพราะประเด็นสําคัญ
ของการพัฒนาทักษะความรู ้ สมรรถนะ ไม่ได้เป็ นเพียงการส่ งพนักงานเข้าอบรมคอร์สต่างๆที่มีอยู่
ทัว่ ไป หากแต่ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคลขององค์ก ารต้อ งตรวจสอบและประเมิ นความรู ้ดั่งเดิ ม ของ
พนักงานแต่ละคนตามตําแหน่ งงานเสี ยก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ต่อ ไปถึงคอร์สเรี ยนต่างๆที่สามารถ
เพิ่ม ศักยภาพให้พนักงานเหล่ า นั้นได้อ ย่างแท้จริ ง ซึ่ งจํา เป็ นจะต้อ งให้สามารถพัฒ นาศักยภาพ
เหล่านั้นให้ได้ตามตําแหน่ งงาน ปั จจุบนั และสามารถปูพ้นื ความรู ้สู่ตาํ แหน่ งงานในอนาคตได้อี ก
ด้วย เพราะองค์การไม่อาจอยูน่ ิ่งอยูก่ บั ที่ได้แต่จะต้องพัฒนาองค์การต่อไป เพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
ขององค์การอย่างยัง่ ยืน จากการศึกษา จากกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ ในด้านเกี่ ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพือ่ ทําให้เกิดเป็ นแนวคิดทุนมนุ ษย์ จึงเป็ นที่มาของการกําหนดนโยบาย
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในด้านของการจัดสรรงบประมาณ ในด้านของการกําหนด
แผนงานเกี่ ยวกับการสนับสนุ นเพื่อ ให้หน่ วยงานที่นําไปปฏิบตั ิสามารถดํา เนิ นการได้อ ย่างเป็ น
รู ปธรรม มีการกําหนดนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของกําลังคน ในด้านของการ
ส่งเสริ มความก้าวหน้าเพือ่ ให้เกิดความพอใจในการทํางาน ส่ งเสริ มเพื่อให้กาํ ลังคนมีความก้าวหน้า
ในการทํางาน สิ่งเหล่านี้มีความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานของบุคคลากร นํามาซึ่งความผูกพันและการ
คงอยูใ่ นองค์การ รวมทั้งส่ งผลถึงการพัฒนาองค์การต่อ ไป สอดคล้อ งการศึกษาของงานวิจยั ด้าน
สมรรถนะทางการพยาบาลของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากคณะวิชาพยาบาลเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตพยาบาลที่อยูใ่ นระดับปานกลางและน้อย และเป็ นสมรรถนะที่ได้รับการ
ประเมินที่ต่าํ ที่สุดหากเทียบกับบัณฑิตจากคณะอื่น และยังพบอีกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนด้านสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต่ าํ ที่สุดเมื่ อ เทียบกับสมรรถนะด้านอื่ นๆ ของบัณฑิตพยาบาล
เหล่ านั้น (สุ ภลักษณ์ ธานี รัตน์ กมลรัตน์ เทอร์ เนอร์ และสุ จิราวิเชี ยรรัตน์ , 2550) เช่ นเดี ยวกับ
การศึกษาของ Yonwikai (2013)เรื่ องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของพยาบาลไทยเพื่อ
รองรับการเป็ นศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) พบว่าพยาบาลไทยที่ประกอบอาชี พอยู่ใน
ปั จจุบนั ต้อ งเผชิ ญกับอุ ป สรรคในการทํา งานจากปั ญหาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
สนับสนุนและพัฒนา สวนทางกับความตั้งใจพัฒนาประเทศให้เป็ นศูนย์กลางการแพทย์อย่างแท้จริ ง
จึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลและทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อ งต้อ งเร่ งทํา คือ การพัฒนา
ศัก ยภาพของบุ ค คลากรเพื่อ รองรั บ นโยบาย โดยเฉพาะการพัฒ นาด้า นภาษาอัง กฤษเพื่อ เสริ ม
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาลในการเปิ ดเสรี ทางการค้าของอาเซียน
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2) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาในองค์การ
การจัดการองค์การเพือ่ นําไปสู่ความสําเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการนําพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายวัตถุประสงค์องค์การ แนวคิดทฤษฏีได้ให้
ความสํา คัญกับการบริ หารจัดการองค์การเพื่อ นนํา ไปสู่ เป้ า หมาย บุคคลที่เป็ นเกี่ ย วข้อ งกับการ
บริ หารจัดการ และกําหนดนโยบาย ซึ่ งประกอบด้วยผูน้ าํ ขององค์กร และภาวะผูน้ าํ (Leader and
leadership)ในฐานะที่เป็ น เนื่ องจากผูน้ าํ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการนํา พาองค์การเป็ นผูว้ างแผนและ
วางแนวนโยบายในการบริ หารจัดการ ผูน้ าํ ที่ดีตอ้ งมีวสิ ยั ทัศน์ มีความคิดกว้างไกล มีบุคลิกลักษณะ
ที่เหมาะสมต่อการบริ หารจัดการองค์การ โดยผูน้ าํ มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่
จะต้องวางแผนสั่งการดู แล และควบคุม เพื่อให้บุคลากรขององค์การปฏิบตั ิงานต่างๆให้ประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่องค์การได้กาํ หนด มีศกั ยภาพในการสร้างแรงจูงใจ
และแรงดึงดูดบุคลาการให้เกิดความร่ วมมือ เต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานในองค์การ และมีความตั้งใจและ
เต็มใจที่จะเป็ นสมาชิกขององค์การให้ยาวนาน การศึกษาถึงภาวะผูน้ าํ จึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ เพราะเมื่อ
ทรัพยากรทางการบริ หารจัดการมีการเปลี่ ยนแปลงไม่ว่าคน วัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งแวดล้อมต่างๆหรื อ
บริ บทที่แตกต่างกัน บทบาทของภาวะผูน้ าํ หรื อ ลักษณะของภาวะผูน้ าํ มีโอกาสที่จะไม่เหมือนกัน
และส่งผลกระทบในมุมมองที่เปลี่ยนไปได้ โดยอาจส่ งผลได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ มีนักวิชาการ
และแนวคิดทฤษฎี ต่าง ๆกล่าวถึ งความหมายและคุณลักษณะของผูน้ ํา หน้าที่และการพัฒนาการ
ปรับ ปรุ งและเปลี่ ยนเพื่อ ให้การบริ หารจัดการองค์การไปสู่ เ ป้ า หมายอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยมี นัก วิชาการ ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ํา เอาไว้ต่างๆ กัน ซึ่ งจะกล่ า วใน
รายละเอียดต่อไป ภาวะผูน้ าํ หมายถึง ความสามารถของบุคคลซึ่งเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างความเชื่อมัน่
สนับสนุน ชักนํา การอํานวยการให้กลุ่มหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูต้ ิดตามเกิดความร่ วมมือมีความ
ตระหนักรู ้ในตนเอง ในการประกอบกิจกรรมของกลุ่ม เป็ นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผูน้ าํ
กับผูต้ ามโดยมี การกํา หนดทิศทาง วิสัย ทัศน์ เป้ าหมาย วิธีก ารทํา งาน การสื่ อ สารที่ดี ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ร่วมกัน เป็ นการใช้อาํ นาจและสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามด้วยความเต็ม
ใจไม่ใช่การบังคับสร้างความไว้วางใจแก่บุคลากร เพือ่ การปฏิบตั ิงานเกิดความราบรื่ น เน้นการเพิ่ม
คุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร (Bass, 1981; Lamonica,
1983; Nelson and Quick, 1997; Yukl, 1998 :2) ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง จึงถู กมองว่าเป็ น
กระบวนการร่ วมและเกี่ ยวข้อ งกับการดําเนิ นการของผูน้ ํา ในระดับต่า งๆในหน่ วยงานย่อ ยของ
องค์การในการชักนํา โน้มน้าว สัง่ การให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาภายในองค์การหรื อในกลุ่มคนในสถาน

53
ต่าง ๆ เพือ่ ให้สมาชิกของกลุ่มได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การ ปั จจุบนั มีแนวคิดทฤษฎีจาํ นวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ซึ่ งได้มีการพยายามจัด
กลุ่ม แนวทางการศึกษาภาวะผูน้ าํ ไว้หลายแบบ ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างการจัดกลุ่มทฤษฎีตามแนวทาง
การศึกษาผูน้ าํ ที่แบ่งเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ คือการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าํ (Traits approach)
การศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าํ (Behavioral approach) การศึกษาผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational
approach) และการศึกษาอิทธิพลอํานาจของผูน้ าํ (Power-influence approach) อย่างไรก็ตามทั้ง 4
กลุ่มทฤษฎีน้ ี มีขอ้ ถกเถียงถึงจุดอ่อนของแต่ละแนวคิดทฤษฎีอยูม่ าก โดยเฉพาะแนวทางการนําไ ป
ประยุก ต์ใช้ใ นปั จ จุ บนั ซึ่ ง สภาพแวดล้อ มหรื อ บริ บทของสังคมและขององค์ก ารต่ า ง ๆ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมาก และเปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นผูน้ าํ ขององค์การต้องมีการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบในการบริ หารจัดการให้เหมาะสม จากการศึกษาของ Cowden (2011) พบว่าผูน้ าํ การปฏิรูป
( Leadership practice ) ที่มีรูปแบบภาวะผูน้ าํ (Leadership style) ดังต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กบั การคง
อยูอ่ ย่างมีนัยสําคัญซึ่ งได้แก่ 1) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Boyle et al. ,1999; Larrabee et al., 2003;
Bycio et al., 1995) 2) ผูน้ าํ ที่มีลกั ษณะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ (Manager characteristics power) โดย Taunton
et al. (1997) Boyle et al. (1999); Taunton, Krampitz, and Woods (1989) 3) ผูน้ าํ ที่มีอิทธิพล
(Boyle et al., 1999) 4) ผูน้ าํ ที่มีการสนับสนุ น (Chen, Beck, and Amos, 2005) 5) รู ปแบบการ
ตัดสิ นใจ (Taunton et al.,1989) 6) ความไว้วางใจ (Gregory, 2007) 7) การสรรเสริ ญและการรับรู ้
(Tourangeau and Cranley, 2006)
จากการศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ ํา ที่มีผลต่อการบรรลุประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในช่วงทศวรรษ 90 เป็ นต้นมา ต่างให้ความสําคัญกับกระบวน
ทัศน์ของภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ในฐานะกรอบแนวคิดหลัก
การศึกษาภาวะผูน้ าํ ที่มีต่อการส่ งเสริ ม พัฒนา รักษาบุคลากรให้คงอยูก่ บั องค์การ (Cowden, 2011)
แนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก Burns (1978) ได้พยายามศึกษาการเชื่อมโยง
บทบาทของผูน้ ํา และผูต้ ามไว้ด้ว ยกัน และเสนอแนวคิ ด ว่า พฤติ ก รรมของผูน้ ํา เป็ นได้ท้ งั การ
แลกเปลี่ยน(Transactional) หรื อการเปลี่ยนแปลง (Transformational) (Bass and Riggio, 2006:3)
ซึ่ งความคิดของ Burn มองว่าทั้งพฤติกรรมทั้ง 2 เป็ นเหมือนเส้นต่อเนื่ องกันที่ดา้ นหนึ่ งเป็ นภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็ นภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน โดยภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน
ถื อ หลัก ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย น (Exchange theory) ซึ่ งเป็ นความสัม พัน ธ์ใ นลัก ษณะของการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ าํ โดยการจูงใจผูร้ ่ วมงานด้วยการให้รางวัล ผลตอบแทน และผลประโยชน์
อื่น ๆ เพือ่ แลกเปลี่ยนกับความพยายามในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมาย นําไปสู่การสร้างความ
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พึงพอใจให้กบั ผูต้ าม แต่เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่คงทนถาวรและมีโอกาสสิ้ นสุ ดลงหากทั้งสองฝ่ าย
ไม่มีอะไรแลกเปลี่ ยนกัน ต่อมา Bass (1985) ได้พฒั นาแนวคิดของ Burns ให้กว้างออกขึ้น โดย
แนวคิดของ Bass นั้น ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกัน
แต่เป็ นกระบวนที่ไ ม่ สามารถแยกจากกันได้อ ย่างเด็ดขาด ผูน้ ําสามารถเป็ นได้ท้ งั ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนพร้อมกันได้ ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และสถานการณ์ใน
ช่วงเวลานั้น ๆซึ่งเป็ นจุดที่แตกต่างจากแนวคิดเบอร์นคือ ผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (Transactional leader)
และผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational leader) จะถูกนิยามอยูใ่ นองค์ประกอบของพฤติกรรม
ที่มีอิทธิพลต่อผูต้ าม และอิทธิพลของผูน้ าํ อยูเ่ หนือผูต้ าม (Yukl,2010:277) โดยผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จะเพิม่ ในเรื่ องแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผตู ้ ามทํามากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ และให้ความสําคัญ
ในเรื่ องค่านิยมที่เฉพาะเจาะจง มีเป้ าหมายอย่างมีอุดมการณ์ให้อยูเ่ หนื อกว่าความสนใจตนเองเพื่อ
ผลประโยชน์ของทีมหรื อองค์การ และชักนํา ให้ผตู ้ ามไปสู่ ระดับความต้อ งการที่สูงขึ้น แนวคิด
ผู ้นํ า การเปลี่ ย นแปลงของ Bass (1985) ถื อ ได้ ว่ า เป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ยมและ
เหมาะสมกับบริ บทในปั จจุบนั อย่างมากโดยสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ คือ1) การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) คือ พฤติกรรมที่กระตุน้ อารมณ์ของผูต้ าม และ
ลัก ษณะของบุค คลในการเป็ นผูน้ ํา 2) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual stimulation) คื อ
พฤติกรรมที่เพิม่ ขึ้นของผูต้ ามในการตระหนักถึงปั ญหา และให้ผตู ้ ามมองปั ญหาจากมุมมองใหม่ๆ
3)การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration) การสนับสนุ นให้กาํ ลังใจ และ
ฝึ กสอนผูต้ าม กล่าวโดยสรุ ป จากความหมายภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง สามารถสรุ ปได้ว่า ผูน้ าํ
การเปลี่ ยนแปลงต้องมีพฤติกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในผูต้ าม ต้องมี การ
กําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนในการนําพาทีมให้ปฏิบตั ิร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สามารถชักนําให้ผตู ้ าม
เกิดตระหนักรู ้ดว้ ยตนเองในการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่องค์การคาดหวังและยอมรับด้วยความเต็มใจ
ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในเรื่ องของค่านิ ยม เจตคติ ความเชื่อและการบริ หารจัดการ อันส่ งผลทํา
ให้ผตู ้ ามเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดการซึ มซับเกิดความรัก ความไว้วางใจในผูน้ าํ และองค์การ
เกิดผูกพันต่อองค์การและการคงอยูแ่ ละร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานในองค์การ
จากองค์ประกอบข้างต้นเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นนามธรรมไม่ สามารถประเมินค่าได้
ดังนั้น Bass and Avolio (1994 : 113-117)ได้ศึกษาและสร้างเครื่ อ งมื อ ในการวัดภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเครื่ องมือดังกล่าวได้ถูกนําไปประยุตใช้ในหลายๆบริ บท ไม่เว้นแม้แต่บริ บท
ขององค์การสุขภาพ เช่นโรงพยาบาล โดยกระบวนการที่ผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามนี้ จะ
กระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ อันนําไปสู่ การการวัดภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่นแปลงที่เป็ นรู ปธรรมได้ โดยองค์ประกอบได้แก่
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1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence หรื อ charisma ) หมายถึงการที่
ผูน้ าํ ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง สําหรับผูต้ าม ผูน้ าํ จะเป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ
และทําให้ผตู ้ ามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่ วมงานกัน ผูต้ ามจะพยายามประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูน้ าํ
และต้องการเลียนแบบผูน้ าํ ของเขาโดยการที่ผนู ้ าํ จะต้องมีวสิ ยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ จะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ
ท้าทายในเรื่ องงานของผูต้ าม ผูน้ าํ จะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่ งความกระตือรื อร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าํ จะแสดงการ
อุทิศตัวหรื อความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผูน้ าํ จะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดงให้
เห็ น ความตั้ง ใจอย่า งแน่ ว แน่ ว่ า จะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ผู ้นํา จะช่ ว ยให้ ผูต้ ามมองข้า ม
ผลประโยชน์ของตนเพือ่ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผูน้ าํ จะช่วยให้ผตู ้ ามพัฒนาความผูกพัน
ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว
3) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ มีการกระตุน้ ผู ้
ตามให้ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผตู ้ ามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ
มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพือ่ หาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทําให้เกิดสิ่ งใหม่และสร้างสรรค์ โดย
ผูน้ ํา มี ก ารคิ ด และการแก้ปั ญ หาอย่า งเป็ นระบบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี ก ารจู ง ใจและ
สนับสนุนความคิดริ เริ่ มและการหาคําตอบของปั ญหา มีการให้กาํ ลังใจผูต้ ามในการหาทางแก้ปัญหา
ผูน้ ําทํา ให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายและเป็ นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่ วมกัน
ผูน้ ํา จะพิสู จ น์ใ ห้เ ห็ น ว่า สามารถเอาชนะอุ ปสรรคทุก อย่างได้ จากความร่ วมมื อ ร่ ว มใจในการ
แก้ปัญหาของผูร้ ่ วมงานทุกคน ผูต้ ามจะได้รับการกระตุน้ ให้ต้ งั คําถามต่อค่านิ ยมของตนเอง ความ
เชื่อและประเพณี การกระตุน้ ทางปั ญญา เป็ นส่ วนที่สาํ คัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้ าม
ในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
4) การคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized consideration) ผูน้ ํา จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลและทํา
ให้ผตู ้ ามรู ้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผูน้ าํ จะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อ การพัฒนาผูต้ าม เพื่อความสัมฤทธิ์ ผลและเติบโตของแต่ล ะคน ผูน้ ําจะพัฒนา
ศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ผนู ้ าํ จะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามโดยการให้
โอกาสในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุ น คํา นึ งถึ งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจํา เป็ นและความต้องการ การประพฤติของผูน้ าํ แสดงให้เห็นว่าเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่ น บางคนได้รับกําลังใจมากกว่า บางคนได้รับอํานาจ
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การตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่ งครัดว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า
ผูน้ าํ มีการส่ งเสริ มการสื่ อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่ วนตัว ผูน้ ําสนใจในความ
กังวลของแต่ล ะบุคคล เห็นปั จเจกบุคคลเป็ นบุคคลทั้งครบ (As a whole person) มากกว่าเป็ น
พนักงานหรื อเป็ นเพียงปั จจัยการผลิต มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ าํ จะมีการมอบหมาย
งานเพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผูต้ าม เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่
และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆที่ทา้ ทายความสามารถ ผูน้ าํ จะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคําแนะนํา การสนับสนุ น
และการช่วยให้กา้ วหน้าในการทํางานที่รับผิดชอบ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดของ Bass
and Avolio มาประยุกต์ใช้ในการวัดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก แนวคิดดังกล่าว มีกาํ หนด
ประเด็ นที่เป็ นองค์ประกอบของภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ยนแปลงได้อ ย่างครบถ้วนทั้ง ในแง่ บทบาท
สมรรถนะการเป็ นผูน้ าํ ที่มีต่อผูต้ ามและการคํานึงถึงผูต้ ามในเชิงสังคมจิตวิทยา ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
ความหมายและองค์ประกอบดังนี้
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง หมายถึงผูน้ าํ ที่ตอ้ งมีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับบริ บทที่มี
การเปลี่ยนแปลง ไม่ยดึ ติด มุ่งเน้นการพัฒนาและความก้าวหน้าไม่เฉพาะองค์การแต่รวมทั้งบุคลากร
ที่อ ยู่ในความดู แลสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่ตอบรับกับความต้อ งการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ
1. การมี อิ ทธิ พลอย่างมี อุ ดมการณ์ ซึ่ ง ชี้ วดั ได้จาก การที่ผูน้ ํา ประพฤติต ัวเป็ น
แบบอย่าง สําหรับผูต้ าม ผูน้ ําจะเป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทํา ให้ผตู ้ ามเกิ ด
ความภาคภูมิใจเมื่อร่ วมงานกัน
2. การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ งชี้วดั ได้จาก แสดงการอุทิศตัวหรื อความผูกพันต่อ
เป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ผูน้ าํ จะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่ วแน่
ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา โดยชี้วดั ได้จากผูน้ าํ มีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี การจูงใจและสนับสนุ นความคิด ริ เริ่ มและการหาคําตอบของ
ปั ญหา มีการให้กาํ ลังใจผูต้ ามในการหาทางแก้ปัญหา
4. การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ชี้วดั ได้จากผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ าม
เป็ นรายบุคคลและทําให้ผตู ้ ามรู ้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผูน้ าํ จะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่
ปรึ กษา (Advisor) ของผูต้ ามแต่ละคน
กล่าวโดยสรุ ป ภายใต้สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาผูน้ าํ ที่ดีตอ้ ง
มีการปรับพัฒนาตนเองให้เหมาะสม โดยพบว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ นมีความสัมพันธ์กบั
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การคงอยูข่ องพยาบาลวิชาชีพอย่างมากโดยเป็ นผูท้ ี่กาํ หนดทิศทางในการดําเนิ นงานขององค์การ
และของบุคลากรและเป็ นตัวอย่างที่ดี สามารถกระตุน้ บุคลากรให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีการ
รับรู ้และการสนับสนุ น ในด้า นต่างๆ ให้ค วามเป็ นอิ สระและให้อ าํ นาจ ทํา ให้เกิ ดความสัมพัน ธ์
ทางบวกระหว่างบุ ค ลากรกับ การสนับ สนุ น ของผูน้ ํา (Allen, Griffeth, Vardaman, Aquino,
Gaertner, and Lee,2009; Cowden et al., 2011) มีผลทําให้เกิดการคงอยูใ่ นองค์การทางอ้อมโดยผ่าน
ความผูกพันองค์กร( Kovner, Brewer, Greene, and Fairchild, 2009)
3) แนวคิดทฤษฎีการบริหารทุนมนุษย์
ในปั จจุบนั พบว่าทรัพยากรมนุษย์เป็ นตัวขับเคลื่อนที่สาํ คัญขององค์การ ดังนั้น
การบริ หารจัดการให้ทรัพยากรดังกล่ าวสามารถสร้างผลการปฏิบตั ิงานที่มี ประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนการดํารงคงอยูใ่ นองค์การ จึงเป็ นเรื่ องที่องค์การทุกองค์การต้องให้ความใส่ ใจ
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริ หารจัดการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่ หยุดนิ่ ง เพื่อ ทําให้ทรัพยากรมนุ ษย์กลายเป็ นทุนที่มี มู ล ค่าขององค์การ โดยทุนมนุ ษย์ที่
กล่าวถึง(Human Capital) หมายถึง กลุ่มของความรู ้ ทักษะและ ความสามารถที่อยูใ่ นตัวพนักงาน ที่
เป็ นตัวแทนของปั จจัยมนุ ษย์ในองค์การ ที่สะท้อ นให้เห็นคุณค่า รวมทั้งความเชี่ ยวชาญและความ
ฉลาดในตัวมนุ ษย์ ส่ งผลให้องค์การมีล ักษณะที่แตกต่างจากองค์การอื่ นๆ เป็ นการสร้างศักยภาพ
ให้แก่องค์การ(Bateman and Snell, 2009) โดยทุนมนุษย์สามารถลงทุนและสะสมโดยผ่านการศึกษา
การฝึ กอบรม การพัฒนารู ปแบบต่างๆซึ่ งส่ งผลทําให้ผลผลิตหรื อการบริ การมีการปรับปรุ ง และมี
คุณภาพมากขึ้นโดยทุนนี้ ไม่สามารถแยกออกจากตัวพนักงานได้ และเป็ นคุณค่าที่ไม่อ ยูใ่ นระบบ
บัญชี (Coleman,1988; Edvinsson and Malone, 1997; Bontis, 1999; Dess and Picken, 1999; นิ ส
ดารก์ เวชยานนท์, 2554 : 30 ) ดังนั้นทุนมนุษย์ (Human capital) เป็ นมิติใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยน แนวคิด
ของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เดิมโดยดึงเอาความสามารถของคน (Human competency) ออกมา
สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็ นทุนทางปั ญญา (Intellectual capital value) ที่จะต้องมีการบริ หารจัดการให้
เหมาะสมกับเวลาและความต้องการ ทุนมนุษย์เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ (ปาริ ฉตั ร ตูค้ าํ , 2556)
4) แนวคิดทฤษฎีความสุ ขในการทางาน
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความสุ ขอย่างหลากหลาย โดยสามารถ
สรุ ปรวม ความสุขในการทํางาน ซึ่งก็คือ ความรู ้สึกพึงพอใจที่เกิดจากตอบสนองทางด้านจิตใจที่
มีต่อเหตุการณ์หรื อการกระทํา ตลอดจนบรรยากาศ ประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Warr, 2007;
กัลยารัตน์ อ๋ องคณา, 2549) โดยทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความเบิกบาน กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา
ทํางานไม่รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย รู ส้ ึกเพลิดเพลินในการปฏิบตั ิงาน โดยกระทําในสิ่งที่ตนเองรักและ
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พึงพอใจ สบายใจ มีความชอบ และศรัทธา ไม่เกิดความรู ้สึกวิตกกังวล เกิดผลอารมณ์ความรู ้สึก
ในทางบวกมากกว่าอารมณ์ทางลบ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดี(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต), 2550)ในขณะที่ Makikangas, Feldt, & Kinnunen (2007) ได้ให้หมายของความสุ ขในงาน
เป็ นการมองในภาพกว้างของคุ ณภาพของประสบการณ์ แ ละการทํา งานของจิตใจของบุคลากร
ในขณะปฏิบตั ิงานเป็ นความสุขในมุมมองของความสุขสบาย (Hedonic component) ทีจ่ ะคํานึงถึง
ประสบการณ์ในความเพลิดเพลินของตัวบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่เกิดจากสภาวะภายในหรื อเป็ นผลมา
จากเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งหมายรวมไปถึงปฏิกิริยาทางกายภาพ การแสดงออกของ
การมีอารมณ์ในทางบวก เป็ นการตัดสินใจด้วยตนเองและเป็ นสภาวะสู งสุ ดของพลังงาน และความ
ตื่นเต้น ทําให้มีความสนุ กในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิงานด้วยความรู ้สึกอยากทํา งาน (Manion,
2003)
กล่ าวโดยสรุ ป ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งรับรู ้ถึ ง
ความรู ้ สึ ก ในอารมณ์ ท างบวกอัน เป็ นมาจากการทํา งาน มี ค วามรู ้สึ ก ที่ ดี ต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายหรื อความ รู ส้ ึกพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อยากช่วยเหลืออยากทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นที่
ยอมรับ รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสุ ขกับการที่ได้ทาํ งานนั้นๆ พยายามที่จะปฏิบตั ิงานให้เกิด
ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน โดยจาก
การศึกษา Diener (2000) พบว่าความสุขในทํางาน มี 4 องค์ประกอบ อันประกอบด้วย
1.ความพึงพอใจในชีวติ (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจใน
สิ่งที่ตนเป็ นและกระทําอยู่ มีความหวังกับเป้าหมายในชีวติ โดยสอดคล้องกับความเป็ นจริ งสามารถ
กระทําได้ตามที่ต้งั ใจ สมเหตุสมผลไม่ตอ้ งมีการปรับตัว
2.ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึงการที่บุคคลได้กระทําในสิ่งที่
ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน มีความสุขเมื่องานถูกกระทํา
สําเร็จลุล่วง ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
3.อารมณ์ทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู ้สึกเป็ น
สุขกับสิ่งที่ดีรื่นรมย์หรรษา และเกิดความสนุกสนานกับการปฏิบตั ิงานมีการยิม้ แย้มแจ่มใสเบิกบาน
ใจในขณะปฏิบตั ิเลื่อมใสศรัทธาในสิ่ งที่ตนกระทํา รับรู ้ถึงความดีงาม และคุณประโยชน์ของงานที่
กระทํา
4.อารมณ์ทางลบ (Negative effect) หมายถึง อารมณ์ความรู ้สึกที่ เป็ นทุกข์กบั สิ่ งไม่
ดีที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน เช่น ความคับข้องใจ เบื่อหน่ าย เศร้าหมองไม่สบายใจเมื่อ เห็นการ
กระทําที่ไม่ซื่อสัตย์หรื อไม่ถูกต้อง และอยากปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ นึ เพือ่ สนองความต้องการตน
ให้มีความสุข Manion(2003)ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ 4 อย่างคือ
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1)การติดต่อสัมพันธ์(Connections) เป็ นพื้นฐานที่ทาํ ให้เกิดความสัมพันธ์ในสถานที่ที่ทาํ งาน ได้
ทํางานด้วยความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสนทนาพูดคุยอย่างเป็ นมิตร 2)ความรักใน
งาน (Love of the work) เป็ นการรับรู ้ถึงความรู ้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน โดยรู ้วา่
ตนเองมีภาระในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ กระตือรื อร้น รู ้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงาน 3) ความสําเร็จ ใน
งาน (Work achievement)
เป็ นการรับรู ้วา่ ได้ทาํ งานบรรลุตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้โดยได้รับ
มอบหมายให้ทาํ งานที่ทา้ ทายรู ้สึกว่ามีคุณค่าในชีวติ 4) เป็ นที่ยอมรับ (Recognition) รับรู ้วา่ ตนเอง
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาได้รับความคาดหวังที่ดีและความ
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงาน งานที่หลากหลาย ความชัดเจนของสิ่งแวดล้อม การติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรอื่น การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความปลอดภัยทางกายภาพ คุณค่าตําแหน่งทางสังคม
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ความคาดหวังเกี่ยวกับงานในอนาคตและความเสมอภาค
กล่าวโดยสรุ ปองค์ประกอบของความสุขในการทํางานของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ควรมี
ลักษณะของปั จจัยคือบรรยากาศของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมิตรของผูร้ ่ วมงาน มีการจัดสรรในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานภายในหอผูป้ ่ วย อันส่งผลทําให้
เกิดความปลอดภัยอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สร้างให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจที่กาํ ลังได้
ปฏิบตั ิงานปริ มาณงานที่ทาํ การมอบหมายแก่พยาบาลควรคํานึงถึงกําลังความสามารถของผูป้ ฎิบตั ผิ ู ้
งาน รวมทั้งเวลาและหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงาน ไม่มอบหมายเกินบทบาท
และหน้าที่ที่ควรเป็ น มีความยืดหยุน่ ในตารางการทํางานเพือ่ รักษาซึ่งสมดุลของชีวติ ส่วนตัวและ
ครอบครัว และงานบุคคลที่มีอารมณ์ในทางบวกจะทําให้เกิดพลังที่จะปฏิบตั ิงานทําให้มนั่ ใจ กล้าที่
จะเผชิญกับความท้าทายกับภาระงานร่ วมกับองค์การ นอกจากนี้ยงั พบว่าคนที่มีความสุขในการ
ทํางานจะมีการแสดงออกถึงการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความเป็ นมิตร ชอบช่วยเหลือผูร้ ่ วม
ผูร้ ่ วมงานและดูแลผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ(Warr, 2007) ส่งผลทําให้ลดอัตราการขาดงานการลาออก
และคงอยูใ่ นองค์การ(ketchian,2003; Warr,2007) การมีความสุขในการปฎิบตั ิงานสร้างประโยชน์
ให้กบั องค์การ นอกจากทําให้งานที่ปฎิบตั ิบรรลุเป้าหมาย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใรการปรับเปลี่ยนคน
ในการทํางาน(Ketchian,2003)
การวัดความสุ ขในการทํางานของพยาบาลสามารถกระทําได้โดย 1)จากการสังเกต
พฤติก รรมที่ แสดงออกซึ่ งความสุ ข ในการปฏิ บตั ิงานหรื อ การสัมภาษณ์ (Manion,2003) 2)การ
ซักถามจากเพือ่ นร่ วมงาน หรื อจากการตอบแบบสอบถามโดยบุคคลนั้น ส่ วนแนวทางการประเมิน
ความสุ ขในการปฏิบตั ิงานสามารถประเมินได้ 2 แนวทาง คือแนวทาง 1)การประเมินที่ให้ความ
สนใจกระบวนการคิด การรับรู ้ (Cognitive component) ซึ่ งหมายถึงการวัดความพอใจในงาน และ
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แนวทางที่2 คือ การประเมินให้ความสนใจเกี่ยวกับความรู ้สึกและอารมณ์(Affective component) ซึ่ ง
เป็ นการประเมินความรู ้สึกและอารมณ์ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน(Sevastos,1996; Warr,2007)
จากการทบทวนวรรณกรรมของจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) พบว่า ต้นแบบการวัด
ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ 1)แบบวัดความสุ ขในการปฏิบตั ิงานจากแนวคิดความสุ ขของ
Diener(2003) โดยวัดองค์ประกอบ 4 ด้านของความสุขประกอบด้วยความพอใจในชีวิตความพอใจ
ในงาน อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ เป็ นการวัดความสุ ขในการปฏิบตั ิงานแยกส่ วนในแต่
ละองค์ประกอบแล้วนําผลรวมแต่ละองค์ประกอบมารวมกัน ส่ วนพรรณิ ภา สื บสุ ข (2548) ที่สร้าง
ตามแนวคิดของ Manion(2003)ประกอบไปด้วยการติดต่อสัมพันธ์(Connections) ความรักในงาน
(Love of the work) ความสําเร็ จในงาน(Work achievement) และการเป็ นที่ยอมรับ(Recognition)
ของเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะเป็ นการวัดปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่าจะวัดความสุขในการปฏิบตั ิงาน นอกจากแบบวัดที่กล่าวมายังพบว่ามีนักวิชาการสร้างแบบ
วัดความสุขในการทํางานที่หลากหลาย
5) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) ของ Vroom (1964) หรื อ VIE Theory
มนุษย์ทุกคนนอกจากมีความต้องการที่หลากหลายแล้วยังมีความคาดหวังในสิ่งที่ตน
ต้องการโดยพบว่าแนวคิดนี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1)Valance หมายถึง ระดับความรุ นแรง
ของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัล คือคุณค่าหรื อความสําคัญของรางวัลที่บุคคลให้กบั
รางวัลนั้น 2)Instrumentality หมายถึง ความเป็ นเครื่ องมือของผลลัพธ์(Outcomes) หรื อรางวัลระดับ
ที่ 1 ที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรื อรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือเป็ นการรับรู ้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่
ได้(เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน) 3)Expectancyได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็ นไปได้ของการได้ซ่ ึง
ผลลัพธ์หรื อรางวัลที่ตอ้ งการเมื่อแสดงพฤติกรรม ผูบ้ ริ หารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถาน
การณ์การทํางาน เพือ่ ให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการทํางาน คุณลักษณะที่ใช้เป็ นเครื่ องมือและ
คุณค่าจากผลลัพธ์สูงสุดซึ่งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย 1)สร้างความคาดหวัง
โดยมีแรงดึงดูดซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถให้การอบรมพวกเขา และให้การ
สนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จาํ เป็ นและระบุเป้าหมายการทํางานที่ชดั เจน 2 )ให้เกิดความเชื่อม
โยงรางวัลกับผลงาน โดยผูบ้ ริ หารควรกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฎิบตั ิงานกับรางวัลให้
ชัดเจนและเน้นยํ้าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถบรรลุผลสําเร็จในการ
ปฎิบตั ิงาน 3)ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็ นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขา
ได้รับผูบ้ ริ หารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคลและพยายามปรับการให้รางวัล เพือ่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
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Zeithaml and Bitner (2000:19-20,283) ได้กล่าวไว้วา่ บุคคลที่มาร่ วมกันในการ
นําเสนอบริ การให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ อาทิเช่น พนักงานให้บริ การ ลูกค้าที่มารับบริ การ และลูกค้าทัว่ ไป
ที่อยูร่ อบๆในบริ เวณของลูกค้านั้น ล้วนแล้วแต่มีมีอิทธิพลทั้งสิ้นต่อการรับรู ้คุณภาพการบริ การโดย
นอกเหนือไปจากพนักงานที่ให้บริ การแล้ว ยังมีลูกค้าโดยตัวลูกค้าเองก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญ
เป็ นอย่างมากต่อคุณภาพในการให้บริ การ ถ้าหากลูกค้าไม่ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่เป็ นอยูข่ อง
ตนเองในขณะใช้บริ การ อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริ การแก่ลูกค้ารายอื่นๆ
ที่ร่วมกันอยูใ่ นสถานที่บริ การแห่งเดียวกันอีกด้วย ดังนั้นกิจการจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องให้ความรู ้
และคําแนะนําเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตนและบทบาทหน้าที่ในระหว่างใช้บริ การที่เหมาะสม
โดยทัว่ ไปลูกค้าส่ วนใหญ่มกั จะมองว่าพนักงานนั้นเป็ นตัวแทนของกิจการและ
เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของการให้บริ การด้วย หากการนําเสนอบริ การของพนักงานนั้นมีคุณภาพ
บริ การไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและการนําเสนอบริ การของพนักงานไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ก็จะทําให้กิจการไม่ประสบความสําเร็จได้ (Woodruffe ,1995:177)
การที่จะทําให้พนักงานสามารถที่จะปฎิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานที่ผมู ้ าใช้บริ การ
คาดหวังมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในยุคที่มีขอ้ มูลข่าวสารให้ผบู ้ ริ โภคได้เสพอย่างมหาศาลและทํา
ให้มีผลต่อการตัดสิ นใจมากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความภักดีต่อบริ ษทั และตรา
ยีห่ อ้ ที่ลดน้อยลง (Connor and Galvin ,2001:3 ; Day and Montgomery ,1999:8)
การใช้แนวคิด กลยุท ธ์ “การตลาดภายใน” เป็ นแนวคิ ดที่ ใช้พฒั นาพนัก งาน
บุคลากรให้มีทศั นคติที่ดีและมีจิตสํานึกในการให้บริ การที่ดี (Service mind) แก่ลูกค้าซึ่ งก็จะส่ งผลดี
ต่อการตลาดภายนอกขององค์กรด้วย ซึ่ งส่ งผลให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่อ งค์กรวางไว้
(Grönroos,1990:222-225) รวมถึ ง การใช้แ นวคิด ที่ ชื่อ ว่า “ห่ ว งโซ่ กาํ ไรกับบริ ก าร” เป็ นการให้
ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของบริ การภายในก่อนอื่นเป็ นสําคัญ โดยเน้นที่ตวั บุคลากรที่จะต้อ ง
ฝึ กฝนให้มีจิตใจบริ การ(Service Mind) ซึ่ งส่ งผลทําให้เมื่อคุณภาพการบริ การภายในดี ก็จะส่ งผล
ต่อเนื่องให้ลูกค้าสามารถรับความรู ้สึกได้และเกิดความพึงพอใจรวมถึงความภักดีที่ตามมา อันจะทํา
ให้เกิ ดการต่อ เนื่ อ งในการใช้บริ การซํ้าๆ และผลที่ตามมาก็คือ จะทําให้มี รายได้และผลกําไรของ
กิจการที่เพิ่มขึ้นสู งตามมาด้วย (Heskett et al.,1994:164-174 อ้างโดย Lovelock, Wirtz and Keh ,
2002: 542-543) นอกเหนือไปจากนี้ยงั ทําให้สามารถรับสรรหาและรักษาพนักงานที่ดีและมีคุณภาพ
ไว้กบั องค์กรได้ (Grönroos,1990 : 225)
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลนั้นเป็ นอุตสาหกรรมที่มีพ้นื ฐานมาจากด้านความรู ้เป็ น
หลัก ดังนั้นบุคลากรจึงมีบทบาทที่สาํ คัญมากซึ่งในที่น้ ีประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผูช้ ่วยแพทย์

62
ทีมงานสนับสนุ น ทีมงานต้อนรับด้านหน้า การจัดหาทรัพยากรบุคคลเหล่ านี้ จะต้อ งคํานึ งและ
พิจารณาถึงปั จจัยที่ใช้ในกระบวนการจัดหารับสมัครบุคลากรในด้านการแพทย์คือ
1. บุ ค ลากรควรมี คุ ณ สมบัติ ด้า นอารมณ์ ที่ มั่น คงไม่ แ ปรปรวนง่ า ย ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของการให้บริ การที่ดี (Lanjananda and Patterson, 2009)
2. บุคลากรที่มีพ้นื ฐานทางจิตใจที่ชอบดูแลบริ การผูป้ ่ วย (Dhanda and Kurian,
2012)
Winsted (2000) ได้กล่าวไว้วา่ ผูป้ ่ วยต้องการแพทย์ที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่
และความรู ้ความสามารถ มีความสุภาพอ่อนน้อม มีการสื่อสารและพูดคุยถูกคอกันและดูเป็ นคนที่มี
การศึกษาดูมีวฒั นธรรม ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์และทําให้ลูกค้าพึงพอใจและรักษา
กลุ่มลูกค้าไว้ได้ นอกเหนือจากนี้ความไม่พร้อมในการให้บริ การของทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึง
พฤติกรรมและทัศนคติดา้ นลบของพวกเขาเหล่านี้ เป็ นอุปสรรคกีดขวางที่สาํ คัญของการที่ผปู ้ ่ วยจะ
เข้ามาใช้บริ การที่โรงพยาบาลไม่วา่ จะเป็ นโรงพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน(Ceyhun et al.,2012)
นอกเหนื อ ไปจากนี้ ในโรงพยาบาลที่ ประกอบด้วยบุ คลากรทางการแพทย์ที่
หลากหลายที่ให้บริ การเช่ นแพทย์ พยาบาล และหน่ วยงานอื่ นๆ นอกจากจะให้บริ การแก่ ผูป้ ่ วย
เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ยังต้องมีจริ ยธรรมในการให้บริ การซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญมากทั้งต่อผูป้ ่ วย
และกับ นัก ศึก ษาด้า นการแพทย์และพยาบาลที่ จะได้รั บ การศึ ก ษาและสั่ง สอนฝึ กฝนอบรมใน
โรงพยาบาลนั้นๆ.(Rocha et al.,2015) เช่น ตัวอย่างของแพทย์ด้านศัลยกรรมความงาม ยังต้องมี
จริ ยธรรม จรรยาบรรณและมีความเข้าใจต่อผูป้ ่ วยแล้วยังต้องมีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
และความเป็ นมิตรต่อผูป้ ่ วยด้วย (Jagannathan, 2008)
Kabene et al.(2006) กล่าวไว้ว่า การจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมนั้นเป็ น
จุดสําคัญ ในการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสู ง เช่นการที่แพทย์ให้การดูแลเอาใจ
ใส่ห่วงใยผูป้ ่ วย (Laohasirichaikul, Chaipoopirutana and Combs, 2009) และปฎิสัมพันธ์กนั ระหว่าง
พยาบาลและลูกค้าเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค(Korsah,2011)
นอกจากนี้ งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งของ Cowden and Cummings(2011) ได้มี ก าร
ทําการศึกษาจากเอกสารบทความงานวิจยั จํานวน 23 เรื่ องตั้งแต่ ค.ศ.1985 -2011 เป็ นการศึกษาเพื่อ
ต้องการอธิบายรู ปแบบทฤษฎีของการคงอยูใ่ นตําแหน่ งงานของ clinical nurses และศึกษาอิทธิพล
ของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีส่งผลต่อการคงอยูเ่ พื่อเป็ นแนวทางของการพัฒนา โดยอาศัยรู ปแบบ
แนวคิดทฤษฎีที่ Boyle et al.(1999) และ Tourangeau and Cranley (2006)ทําการศึกษาเกี่ยวกับการ
คงอยูโ่ ดยกรอบแนวคิดนี้ได้มีขอ้ เสนอว่าความพึงพอใจในงานความสามารถและการสนับสนุ นของ
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ผูจ้ ดั การ ความผูกพันองค์การ ความเหน็ดเหนื่อย การทํางานกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นของผูร้ ่ วมงาน
และลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาล ทั้งหมดเป็ นปั จจัยที่สามารถใช้ทาํ นายการยืนยันที่พยาบาลคง
อยูใ่ นการทํางาน โดยเฉพาะความผูกพันองค์การ ถือ ว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญใช้ในการทํานาย (Lum,
Kervin, Clark, Reid, and Sirola,1998; Tourangeau and Cranley, 2006) นอกจากนั้นการปลูกฝัง
หรื อ สร้างจิตสํา นึ กสาธารณะในวิชาชี พพยาบาลซึ่ ง “จิตสาธารณะ” หมายถึง ความตระหนักของ
บุคคลถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทําให้เกิดความรู ้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมต้องการเข้าไป
แก้วิกฤตการณ์โดยรับรู ้ถึงสิ ทธิ ควบคู่ไ ปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สํานึ กถึ งพลังของตนว่า
สามารถร่ วมแก้ไขปั ญหาได้ และลงมือ กระทําเพื่อให้เกิ ดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆโดยการ
เรี ยนรู ้ และแก้ไขปั ญหาร่ วมกันการกระทําที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติดว้ ย
การเอาใจใส่ ดูแลเป็ นธุระ และเข้าร่ วมในเรื่ องส่ วนรวมที่เป็ นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มถื อเป็ น
หน้าที่ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแลมุ่งปฏิบตั ิเพือ่ ส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวมรับรู ้ถึงปั ญหา
ที่เกิดขึ้นมีส่วนร่ วมในการหาแนวทางป้ องกันแก้ไขและติดตามประเมินผล รวมไปถึงการรับอาสา
ทําบางอย่างเพือ่ ส่วนรวม
สรุ ปแล้วบุคลากรในโรงพยาบาลประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผูช้ ่วย
แพทย์ ทีมสนับสนุนและทีมงานที่ให้บริ การด้านหน้า องค์กรสามารถที่จะบริ หารจัดการโดยพัฒนา
และส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการบริ การที่เป็ นระบบ ในแผนกจัดการทรัพยากรบุคคลต้อ งจัดหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาํ หนดไว้ จัดวางแผนอบรม มี การกระตุน้ ให้กาํ ลังใจและต้อ ง
ประเมิน รวมถึงให้รางวัลเพือ่ สร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตาม
ข้างต้นที่ กล่ า วมา โดยทีม บุคลากรทางการแพทย์แบ่ง ออกได้เ ป็ นกลุ่ ม ที่ปฎิ สัม พันธ์กับผูป้ ่ วย
บ่อ ยครั้ง เช่นแพทย์ พยาบาลเป็ นต้นและกลุ่ มบุคลากรที่ไ ม่ ไ ด้ปฎิ สัมพันธ์กับผูป้ ่ วยโดยตรงเช่ น
ผูบ้ ริ หารและทีมสนับสนุ น องค์กรควรที่ จะทําให้แพทย์และเจ้าหน้าที่รู้สึกพึงพอใจกับการทํางาน
และยังอยากอยูภ่ ายในองค์กร ซึ่ งจะทําให้องค์ความรู ้ความสามารถและทักษะยังอยูภ่ ายในองค์กร
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเครื่ องพิสูจน์ให้เห็ นถึงการทํางานของแผนกทรัพยากรบุคคลในโรงพยาบาลนั้นว่า
ทํางานดีหรื อไม่ (Sreenivas et al., 2013)
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2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักฐานทางกายภาค
1) ความหมายของหลักฐานทางกายภาค
Lovelock and Wright(1999:20) ได้กล่ าวไว้ว่า หลักฐานทางกายภาค
(Physical evidence) คือสิ่งต่างๆทีเ่ ห็นได้เป็ นรู ปธรรมโดยสามารถรับรู ้ได้ และยังเป็ นเครื่ องมือหรื อ
ดัชนีที่ช้ ีบ่งบอกถึงคุณภาพของการให้บริ การ
Zeithaml and Bitner (2000:252-253) ได้กล่าวว่า หลักฐานทางกายภาค
รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมและสถานที่ให้บริ การซึ่งกิจการหรื อบริ ษทั และลูกค้าได้มีการ
ปฎิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน รวมถึงสิ่งต่างๆที่อาํ นวยความสะดวกหรื อช่วยในการสื่ อสารเกี่ยวกับการ
บริ การ โดยหลักฐานทางกายภาค สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทย่อยคือ
1. ภูมิ ท ัศ น์บ ริ ก าร(Servicescape) หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มกายภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ให้บริ การลูกค้าโดยแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
1.1 สภาพแวดล้อ มภายนอก เช่ น รู ปลักษณ์ ภายนอกอย่างเช่ นการ
ออกแบบของตัวอาคาร ป้ายชี้บ่งบอกทางเข้าออกสถานทีบ่ ริ การ สถานที่จอดรถ เป็ นต้น
1.2 สภาพแวดล้อมภายใน เช่น การตกแต่งและออกแบบภายในตัว
อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ให้บริ การ และป้ ายชี้บอกทางภายในตัวอาคาร คุณ ภาพในด้านอากาศ
เกี่ยวกับความชื้นอุณหภูมิภายในตัวอาคาร
2. สิ่งที่สมั ผัสได้อย่างอื่น หมายถึง สิ่ งที่เห็นได้เป็ นรู ปธรรมที่ใช้ในการ
สื่อสารกับลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ เช่น นามบัตร เแผ่นพับ และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆรวมถึงใบแจ้ง
หนี้ และใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้น
2) ความสาคัญและบทบาทของหลักฐานทางกายภาคในธุรกิจให้ บริการ
Lovelock, Wirtz and Keh (2002: 329) ได้กล่าวว่า หลักฐานทางกายภาค
มีความสําคัญต่อความรู ้สึก และปฎิกิริยาตอบสนองของลูกค้าและพนักงานที่มีต่อการให้บริ การของ
กิจการ อันเนื่ องจากลูกค้าประสบปั ญหาในการประเมิ นคุ ณภาพของการบริ การ เพราะบริ การมี
ลักษณะพิเศษคือเป็ นสิ่ งที่ไ ม่สามารถจับต้อ งได้ (Intangible) ดังนั้น จึงมักจะมองหาองค์ประกอบ
ต่างๆของการบริ การที่สามารถจับต้องได้ในการนํามาใช้ในประเมินคุณภาพของการให้บริ การ อาทิ
เช่ น ป้ า ยบอกทางเข้า ออก ป้ า ยชื่ อ ของร้ า น สถานที่ จ อดรถ ความสะอาดอนามัย ของสถานที่
ให้บริ การ สภาพของเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ เครื่ องแบบและการแต่งกายของ
พนักงาน
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Zeithaml and Bitner (2000 : 257-259) กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า หลักฐานทาง
กายภาค มีบทบาทในหลายด้าน เช่น
1. เป็ นบรรจุภณั ฑ์สาํ หรับบริ การ(Package) โดยเป็ นรู ปลักษณ์ภายนอก
ที่ช่วยในการกําหนดความคาดหวังสําหรับลู กค้าใหม่ ของกิจการและช่ วยในการสร้างภาพลักษณ์
สําหรับธุรกิจให้บริ การ
2. อํานวยความสะดวกในการบริ การ(Facilitator)
3. ทําหน้าที่สร้างความแตกต่าง(Differentiator) โดยรู ปแบบที่กาํ หนด
การตกแต่งออกแบบประดับประดา และสิ่ งอํานวยความสะดวกช่ วยทําให้สถานบริ การมี ความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน
4. ทําหน้าที่ทางสังคม(Socialiser) ทําหน้าที่สื่อสารไปยังพนักงานและ
ลูกค้าที่มารับบริ การ ทําให้เข้าใจบทบาทของตนเองในการบริ การส่ งผลทําให้รูปแบบพฤติกรรมนี้
และความสัมพันธ์ระหว่างลู กค้า กับพนักงานนั้น มี ความเหมาะสมกับงานบริ การนั้นมากยิ่งขึ้น
(Hoffman and Bateson,2002:225-228 ; Lovelock et al.,2002:329-331)
3) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริโภคต่ อสิ่ งเร้ า
3.1) ทฤษฎี สิ่ง กระตุ ้น -ผูร้ ั บการกระตุ ้น -การตอบสนอง (StimulusOrganism Response Theory)
ทฤษฎีน้ ีอธิบายถึงอิทธิพลของหลักฐานทางกายภาพซึ่ งส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Bitner,1992) โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคเดินหรื อเข้าไปในอาณาเขตโดยรอบและ
ภายในตัว อาคาร ไม่ เ ว้น แม้แ ต่ พ นัก งานที่ ใ ห้บ ริ ก ารที่ อ ยู่ใ นบริ เ วณนั้น ด้ว ย จะมี ป ฎิ กิ ริ ย าการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรื อสิ่งกระตุน้ ซึ่ งเช่น รู ปลักษณ์และการออกแบบทั้งภายในและภายนอกของ
ตัวอาคาร โดยแสดงออกมาทางอารมณ์ ไ ด้เป็ น3รู ปแบบคือ ระดับของความพึงพอใจและความ
รู ้สึกตัว ได้ รวมถึ งระดับความรู ้สึกถึ งความเป็ นอิ ส ระและการควบคุ มตนเอง โดยปฎิ กิ ริยาและ
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามามีอยู่ 4 อย่างคือ
1. อยากอยูห่ รื อไม่อยากอยู่
2. อยากมีปฎิสมั พันธ์หรื อไม่สนใจ
3. อยากสื่อสารหรื อไม่อยากสื่อสาร
4. พึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจในการบริ การที่ได้รับ
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3.2 )ทฤษฎีภูมิทศั น์บริ การ (The Servicescape Theory)
ทฤษฎี น้ ี ได้นํ า อธิ บ ายถึ ง ปั จ จัย ทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม สภาพ
บรรยากาศของสถานที่ให้บริ การ อาทิเช่นสิ่ งแวดล้อมทั้งแสงสี เสี ยง อุณหภูมิ กลิ่น ดนตรี อากาศ
และด้านการจัดวางพื้นที่ด้านการใช้งาน ขนาดรู ปร่ างและการจัดวางระยะห่ างระหว่างกัน รวมถึ ง
ป้ายสัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ มีผลต่อประสาทสัมผัสของบุคคล ซึ่ งสามารถรับรู ้ในภาพรวม
ของสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการตอบสนองภาซึ่งรวมทั้งลูกค้าผูใ้ ช้บริ การและพนักงานของกิจการด้วย
โดยมีแบบการตอบสนอง 3 แบบคือ (Zeithaml and Bitner,2000:259-268)
1. การตอบสนองทางความคิด (Cognitive Responses) เป็ นสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความเชื่อของผูใ้ ช้บริ การที่สถานที่บริ การนั้น อีกทั้ง
ยังมี ผลต่อความเชื่อและทัศนคติที่มี ต่อบุคคลที่อยู่ในสถานที่น้ นั รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พบในสถาน
บริ การนั้นด้วย
2.การตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional Responses) ทําให้
บุคคลมี 2 มิ ติด้า นอารมณ์ คือรู ้ สึก พึง พอใจหรื อ ไม่ พึง พอใจ และรู ้ สึกตื่ นตัวหรื อ ไม่ ตื่ นตัว เมื่ อ
รวมกันแล้วทําให้การตอบสนองแตกต่างกันใน 4 ลักษณะคือ
2.1 รู ้สึกว่าตื่นเต้น(น่าพอใจร่ วมกับความตื่นตัว)
2.2 รู ้สึกว่าผ่อนคลาย(น่าพอใจร่ วมกับความไม่ตื่นตัว)
2.3 รู ้สึกว่ารําคาญหรื อรู ้สึกว่าถูกรบกวน(ไม่น่าพอใจร่ วมกับ
ความตื่นตัว)
2.4 รู ้สึกว่าซึมเศร้า(ไม่น่าพอใจกับความไม่ตื่นตัว)
3. การตอบสนองทางร่ างกาย(Physiological Response)
สิ่ งแวดล้อม ทางด้านกายภาคมี ผลกระทบต่อ ร่ างกายมนุ ษย์ เช่ นอากาศเมื่อ ไหลเวียนถ่ายเทไม่ ดี
หรื อ คุณภาพอากาศไม่ดีก็ทาํ ให้อึดอัด มีอาการหายใจลําบาก ทําให้เป็ นลมได้ หรื อแสงที่จดั เกินไป
หรื อมีเสียงที่ดงั เกินไปก็มีผลต่ออวัยวะทั้งดวงตาและหูเป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งต่างๆเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่ส่งผล
ให้บุคลากรที่อยูใ่ นสิ่งแวดล้อมนั้นๆแสดงพฤติกรรมออกมา(Behavior)แบ่ง เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
3.1 การเข้าหา(Approach) เป็ นพฤติกรรมด้านบวก คือทําให้
บุคคลอยากจะใช้เวลาอยูห่ ในสถานที่แห่งนั้นยาวนานขึ้นหรื อปฎิบตั ิภารกิจในสถานที่น้ นั จนสําเร็ จ
หรื อปราถนากลับเข้ามายังสถานที่แห่งนั้นๆอีกครั้ง
3.2 การหลี ก หนี (Avoidance) เป็ นพฤติ กรรมด้า นลบทํา ให้
บุคคลไม่อยากที่จะเข้าไปหรื อทํางานในสถานที่น้ นั ๆอีกหรื ออยากทํางานให้น้อยลงหรื อไม่อยากที่
จะกลับเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นอีก
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4) การบริหารจัดการในด้ านหลักฐานทางกายภาคภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนั้นมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องบริ หารจัดการให้ภายใน
โรงพยาบาลนั้นมีความสะอาดและมีสุขลักษณะที่ดี นอกเหนือจากนี้หลักฐานทางกายภาคมีบทบาท
สําคัญยิง่ ในโรงพยาบาลซึ่ งเป็ นที่มีผปู ้ ่ วยที่มีอาการซึ มเศร้าและได้รับบาดเจ็บซึ่ งหลักฐานทางกาย
ภาคสามารถสร้ างบรรยากาศที่ดีให้แก่ ผูป้ ่ วยได้(Babu and Rajalakshmi,2009) ในขณะที่การ
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลนั้นจะต้องสร้างด้วยวิศวกรรมที่เหมาะสม (Reiling ,
2005) และหลักฐานทางกายภาคยังมีส่วนสําคัญต่อการสร้างการรับรู ้คุณภาพการบริ การของผูม้ ารับ
บริ การ(Holder,2008) และได้รวบรวมและจําแนกแยกแยะหลักฐานทางด้านกายภาคไว้ในด้านต่างๆ
ไว้ดงั นี้
1. การออกแบบทางด้านกายภาคของโรงพยาบาล (Angood, et.al.,2008)
2. เครื่ องอํานวยความสะดวก ป้ าย สัญลักษณ์และศิลปวัตถุ (Laohasirichaikul,
Chaipoopirutana and Combs,2009)
3. สภาพของอากาศโดยรอบ (Pollack,2009)
4. เครื่ องมืออุปกรณ์ทวั่ ไปและภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่( Jager and
Plooy, 2011)
5. คุณภาพของอากาศและประสิทธิภาพของพลังงาน(Khalil,2012)
Sreenivas et al. (2013) กล่าวไว้วา่ หลักฐานทางกายภาคในโรงพยาบาล
ประกอบด้วยห้องสํานักงานรับลงทะเบียนผูป้ ่ วย ห้องดูแลผูป้ ่ วย อุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ ห้องฟื้ นฟู
การตกแต่งภายนอกอาคาร ป้ ายบอกจุดบริ การ/บอกทาง เครื่ องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ใบเสร็ จแจ้ง
ค่าใช้จ่าย เว็บไซต์ ทางเข้า ห้องพักคอย ล็อบบี้นั่งเล่น พื้นที่จอดรถ ห้องนํ้า มุมให้บริ การร้านกาแฟ
และของทานเล่ น การตกแต่ งภายใน แสงสว่า งและการระบายอากาศ เครื่ อ งให้บ ริ การนํ้าดื่ ม
โทรศัพท์ อุ ปกรณ์ ดา้ นการสื่ อสาร อุ ปกรณ์ ดา้ นการขนส่ งและความปลอดภัย และมุ มที่จดั แสดง
รางวัลและประกาศนียบัตรที่ชนะรางวัลโดยแพทย์และโรงพยาบาล เป็ นต้น โดยความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ผลจากการปฎิสมั พันธ์กบั แพทย์ที่ตรวจรักษาอีกต่อไป แต่มนั ขยายไป
ยังประสบการณ์ต่างๆทีได้พบกับการให้บริ การ เหล่าทีมงานที่ให้บริ การ ผลิตภัณฑ์ และปั จจัยอื่นๆ
อีก ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การส่ วนใหญ่น้ นั มักจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนในสิ่ งที่เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญในอันดับแรกซึ่งก็คือการลงทุนด้านการออกแบบสํานักงาน ซึ่งหลักการในการออกแบบและ
ลักษณะทางกายภาคที่สร้างขึ้นมาจากความคิดอาจถูกใช้ส่งไปยังจิตใต้สาํ นึ กซึ่ งกระตุน้ หรื อส่ งผล
ไม่ เพียงแค่เหล่ า ทีมผูใ้ ห้บ ริ การหรื อ การอํา นวยความสะดวกต่อ การดู แลรั กษาผูป้ ่ วยเท่ านั้น แต่
สุดท้ายยังส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วยด้วย(Jacobs ,2016) นอกเหนื อไปจากนี้ สิ่งแวดล้อมด้าน
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ธรรมชาติที่อยูภ่ ายนอกตัวอาคารของโรงพยาบาลยังมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ ่ วยอีกด้วย(Amin,Wahid and Ismail ,2016) และยังมีการศึกษาค้นพบที่น่าสนใจเช่นในตัวอย่าง
ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริ กาที่มีการปรับเปลี่ยนและออกแบบใหม่ดา้ นโครงสร้างทางกายภาค
ในโรงพยาบาลเด็กซึ่งปรับหรื อออกแบบให้มีการอํานวยความสะดวกหรื อมองว่าโรงพยาบาลไม่ใช่
แค่ที่รับการรักษาแต่เป็ นศูนย์ที่รวบรวมครอบครัวไว้ดว้ ยกันซึ่ งนอกจากเด็กที่ป่วยแล้วยังมีพ่อแม่
ผูป้ กครองที่ตอ้ งพาเด็กเข้ามาในโรงพยาบาลด้วย โดยออกแบบโรงพยาบาลและสิ่ งอํานวยความ
สะดวกให้กบั ทั้งครอบครัวซึ่งผลปรากฎว่าได้ทาํ ให้ทีมแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การนั้นเกิดทัศนคติที่ไม่ดี
ในการทํางานมากขึ้นเช่นเด็กร้องเสียงดังยิง่ ขึ้นเนื่ องจากเด็กมาเล่ นเครื่ องเล่นที่จดั ไว้หรื อมารวมตัว
กันเพื่อ ทํากิ จกรรมบางอย่าง หรื อ การออกแบบภายในอาคารทํา ให้พนัก งานไม่ สะดวกในการ
ปฎิบตั ิงาน และมีพนักงานบางส่ วนเห็นว่าการออกแบบดังกล่าวทําให้ดูแลด้านความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยได้ย ากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง กว่ า พนั ก งานจะปรั บ ตัว และเริ่ ม มี ท ัศ นคติ ที่ ดี น้ ัน ต้อ งใช้เ วลายาวนาน
พอสมควร(โดยใช้เวลาถึง 2 ปี โดยประมาณ) จึงเห็นว่าการออกแบบหรื อการจัดสรรสิ่งอํานวยความ
สะดวกนั้นควรต้องคํานึงให้เหมาะสมถึงสมดุลของทั้งผูป้ ่ วยและผูใ้ ห้บริ การด้วย ( France et al.,
2009)
2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการ
1) ความหมายของกระบวนการ
กระบวนการ คือ สิ่ งที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ งานประจําและงาน
อื่ นๆที่ตอ้ งปฎิ บตั ิใ ห้ได้ตามกําหนดระยะเวลา รวมความถึ ง กิ จกรรมต่างๆที่ใ ช้ในการนําเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การแก่ ลู กค้า และบรรลุ ผลตามที่กิจการต้อ งการ โดยทัว่ ไปลู กค้ามักจะมองว่า
กระบวนการเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของบริ การ กระบวนการให้บริ การดีมีส่วนทําให้ลูกค้าได้รับ
บริ การที่มี คุณภาพ การปรับ ปรุ งกระบวนการให้มี ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นซึ่ งจะไปเพิ่มความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้ามากยิง่ ขึ้นไปด้วย(Payne,1993:168-16 ;Woodruffe,1995:192-194) นอกจากนี้ ใน
ด้านปั จจัยการผลิตในกระบวนการของการบริ การนี้ ยงั สามารถจะแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทคือ
กระบวนการที่เกี่ ยวกับตัวบุคคลและสิ่ งที่เราเป็ นเจ้าของรวมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อ มู ล
(Lovelock ,1996:49-50)
2) การออกแบบและพัฒนาปรั บปรุงกระบวนการให้ บริการ
การตัดสินใจที่จะกําหนดกระบวนการ จะต้องพิจารณาจากปั จจัยสําคัญ
ในเรื่ อ งระดับ ของการติดต่อ ปฎิ สัม พันธ์กันระหว่างผูใ้ ห้บริ การและลู กค้า ว่ามี มากน้อ ยเพียงไร
รวมถึงปั จจัยด้านประเภทของบริ การที่ให้แก่ลูกค้า ระดับของความเป็ นมาตรฐานและสถานที่ต้ งั
แหล่ งของผลิ ตบริ การ ความซับ ซ้อ นของกระบวนการ การวางแผนผัง ของสถานที่บริ ก าร การ
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ออกแบบทางด้านกระบวนการ ตารางเวลาด้านการผลิต ทักษะความชํานาญของพนักงานรวมไปถึง
ด้านการวางแผนกําลังการผลิต (Payne ,1993:168-173 ; Woodruffe,1995:192-193)
เราอาจใช้เครื่ องมือ“ ผังกระบวนการบริ การ” (Service Blueprint) มาวาด
ภาพกระบวนการให้บริ การแสดงจุดติตต่อปฎิสัมพันธ์กนั ระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การ(Zeithaml
and Bitner,2000:206) โดยประโยชน์อย่างมากของการจัดทําผังกระบวนการบริ การ คือการทําให้
มองเห็นในภาพรวมของกระบวนการให้บริ การทั้งหมดให้เห็นเป็ นรู ปธรรมจับต้องได้ ยิง่ ไปกว่านั้น
ทําให้นาํ ไปใช้ในการวางแผนการให้บริ การอย่างเป็ นระบบ สามารถวิเคราะห์จุดด้อยทําให้สามารถ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพทั้ง ทางด้า นเทคนิ ค และหน้ า ที่ เ พื่ อ พัฒ นารวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง การออกแบบ
กระบวนการให้บริ การใหม่ ๆอยู่เสมอ(Rust,Zahorik and Keiningham,1996:362-363;Hoffman and
Bateson,2002:149 ; Lovelock et al.,2002 : 217)
นอกเหนือจากนี้ ยังมีแนวคิดอื่นๆเช่น แนวคิดในเชิงระบบที่เรี ยกว่า “ตัว
แบบระบบบริ การ” (the Service system Model) ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก อยู่ 2 ส่ วน
ด้วยกัน คือ ส่ วนที่ใช้สนับสนุ นการบริ การซึ่ งลูกค้าไม่เห็ น และส่ วนที่มี ปฎิ สัมพันธ์โดยตรงกับ
ลูกค้า โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ส่ วนนั้น มีความสําคัญต่อความสําเร็ จของกิจการบริ การในการสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้า (Grönroos,2007:364) และธุรกิจบริ การหากต้องการที่จะอยูเ่ หนื อคู่แข่ง
และรักษาความเป็ นเลิ ศในบริ ก ารสร้างให้ลูกค้าประทับใจได้น้ ัน จะต้อ งอาศัยกิ จกรรมในด้า น
การตลาดที่สาํ คัญ คือ“ ไตรกรรมการตลาดบริ การ” ซึ่ งประกอบไปด้วยการตลาดภายใน การตลาด
ภายนอก และการตลาดปฎิสัมพันธ์ โดยการตลาดปฎิสัมพันธ์เป็ นกระบวนการที่สาํ คัญ และเป็ น
ส่วนที่ลูกค้าใช้ประเมินคุณภาพการให้บริ การว่าตรงกับที่ได้ให้คาํ มัน่ สัญญาเอาไว้หรื อไม่ (Zeithmal
and Bitner ,2000:15-17 ; Kotler,1994:469-470)
ในปั จ จุบนั และอนาคตได้มีก ารนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุ งกระบวนการซึ่งแหล่งที่มาของเทคโนโลยีสาํ คัญนั้น อาจเป็ นในรู ปแบบพลังงาน วัสดุ การ
ออกแบบด้านกายภาค วิธีการ ข้อมูลข่าวสาร (Haksever et al.,2000; Fitzsimmons and Fitzsimmons
,2001:113) ซึ่งเทคโนโลยีได้นาํ มาใช้กบั กิจการเพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรื อ
ลูกค้า หรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคลเป็ นเจ้าของและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(Haksaver et al.,2000:158-161)
เทคโนโลยีที่ว่านี้ มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริ การ
เนื่องจากการบริ การจําเป็ นต้องอาศัยข้อมูล เพื่อใช้ในการผลิตบริ การและนําเสนอให้แก่ลูกค้าและ
ในบางธุรกิจ ข้อมูลก็เป็ นผลิตผลของตัวกิจการเองด้วย (Lovelock et al., 2002:524)
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์(2559:76) ได้กล่าวว่ากระบวนการให้บริ การจัดเป็ น
ส่วนประสมทางการตลาดที่สาํ คัญเป็ นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยพนักงานที่มีทกั ษะเชี่ยวชาญและมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยทําให้เกิดกระบวนการที่ส่งมอบบริ การที่มี
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจได้ เนื่องจากกระบวนการเป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่ องกัน หากมีข้ นั ตอน
ใดมีปัญหาแล้วก็จะส่งผลให้การบริ การจะไม่เป็ นที่ประทับใจของลูกค้าได้
Lovelock, Patterson and Walker (2007:25) ได้กล่าวว่า ระบบการตลาด
บริ การจะประกอบไปด้วยระบบย่อย 3 ระบบ คือ
1. ระบบปฎิ บ ัติ ก ารของบริ ก าร จะแบ่ ง เป็ น2ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ ลู ก ค้า
มองเห็นได้แก่พนักงานที่ให้บริ การรวมถึงสถานที่และเครื่ องมืออุปกรณ์ และมีส่วนที่ลูกค้ามองไม่
เห็นคือองค์ประกอบหลักทางด้านเทคนิค
2. ระบบการส่ งมอบบริ การ เป็ นกระบวนการที่จะส่ งมอบบริ การโดย
กําหนดว่าจะส่งมอบบริ การกันที่สถานที่ไหน เมื่อไหร่ และมอบอย่างไร
3. การติดต่อสื่ อ สาร ได้แก่ กระบวนการโฆษณา การแจ้งค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การเป็ นต้น
3) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้ บริการในโรงพยาบาล
กระบวนการในโรงพยาบาล ถูกนิ ยามว่าเป็ นการเชื่อมต่อ ของกิ จกรรม
ต่างๆในทางปฎิ บตั ิซ่ ึ งทําให้เกิ ดการส่ งมอบบริ การในโรงพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ผลไปยังผูม้ ารับ
บริ การ ซึ่งส่งผลให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความพึงพอใจ โดยมีผเู ้ สนอแนวทางให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึง
พอใจไว้ดงั นี้คือ
1. ลดความแตกต่างของความคาดหวังในระยะเวลารอคอยกับระยะเวลา
รอคอยที่เกิดขึ้นจริ ง (Davis and Heineke,1998)
2. ผูใ้ ช้บริ การสามารถที่จะเลือกแพทย์ที่จะรักษาตนเองได้(Amyx and
Bristow,2001)
นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยมี พ ฤติก รรมในการเลื อ กใช้บ ริ การโรงพยาบาลแล้ว
ผูป้ ่ วยยังได้มีส่ ว นร่ ว มมากขึ้ นในการสร้ า งทางเลื อ กในการดู แลสุ ขภาพในขณะที่ ภ าระต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาสุขภาพนั้นเพิม่ สูงขึ้นเรื่ อยๆ (Christopher et al.,2001 ; Weng,2013)
ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล ที่
เห็นอย่างชัดเจนคือการที่ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงการให้บริ การของโรงพยาบาลโดยทางรู ปลักษณะทางกาย
ภาคและด้า นเทคโนโลยี เป็ นประโยชน์ใ นการเข้า ใจถึ ง ผูป้ ่ วยว่า ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การของ
โรงพยาบาลได้อ ย่างไร และยัง สัมพัน ธ์กับสิ่ งอํา นวยความสะดวกที่ใช้ในการดู แลสุ ขภาพด้ว ย
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รวมถึ งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ประโยชน์จากสิ่ งอํานวยความสะดวกเหล่ านั้นในการทํา
การตลาดด้วย (Sreenivas et al., 2013)
3. การใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและการให้ความรู ้แก่
ผูป้ ่ วย (McFadden, Stock and Gowen ,2006 ; Assefal et al., 2012)
ซึ่ งการที่ผปู ้ ่ วยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากการรักษาอยูโ่ รงพยาบาลไปสู่ บา้ น จะ
เป็ นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่เป็ นภัยต่อผูป้ ่ วยและอาจเกิดเหตุการณ์ที่ที่ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
ขึ้นมาได้ บุคลากรการแพทย์และผูใ้ ห้บริ การไม่ควรที่จะมีทศั นคติวา่ การรักษาจนผูป้ ่ วยมีอาการดีข้ ึน
และปล่อยตัวกลับบ้านนั้นเป็ นการเสร็ จสิ้ นหน้าที่ของตนแล้วแต่ควรพยายามที่จะส่ งเสริ มในด้าน
การดูแลด้านความปลอดภัยและดูแลคนไข้ช่วงระยะที่มีการเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลไปสู่บา้ นให้
ดี(Kripalani et al., 2007) นอกจากนี้ การส่ งมอบการบริ การนั้นเป็ นสิ่ งที่มีนัยสําคัญทางสถิติว่ามีผล
ประทบต่อการรับรู ้คุณภาพของผูม้ ารับบริ การ ดังนั้นองค์กรควรที่จะพัฒนากระบวนการส่ งมอบ
การบริ การอย่างต่อเนื่อง (Narang , 2010)
Sreenivas et al. (2013) ได้กล่าวว่า กระบวนการเป็ นส่ วนประกอบสําคัญในการ
ผลิตและส่งมอบการบริ การ เนื่ องจากธรรมชาติของการบริ การที่แบ่งแยกไม่ได้ซ่ ึ งทําให้ไม่ได้เกิด
ความแตกต่างกันในการผลิ ต และส่ งมอบการบริ การ ดัง นั้นกระบวนการจึง กลายมาเป็ นส่ วนที่
ครอบคลุมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด โรงพยาบาลสามารถที่จะทําให้ข้ นั ตอนการเข้า
รับการรักษานั้นมีความง่ายขึ้น เช่นจัดตั้งศูนย์ลงทะเบียนหลายแห่งในเขตต่างๆ ทําให้ผปู ้ ่ วยสามารถ
ที่จะทําการลงทะเบียน ปรึ กษาและทําการนัดหมายการตรวจรักษาได้ ซึ่งทําให้เกิดการประหยัดเวลา
ของผูป้ ่ วย ลดการแออัดที่จะต้องมาเรี ยงคิวกันที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังมีช่องทางนัดหมายผ่านทาง
โทรศัพท์และอีเมลล์ดว้ ย ซึ่งจะทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถที่จะรับรู ้ในคุณค่าได้(Feng and Chuan,2013)
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านการให้ บริการ
1) ความหมายของการบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ(2541:35)ได้กล่าวว่า คุณภาพการให้บริ การเป็ นสิ่ ง
สําคัญสิ่ งหนึ่ งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ การที่จะดําเนิ นธุรกิจทางด้านบริ การให้ชนะคู่
แข่งขันได้น้ นั จะต้องมีการส่องมอบบริ การที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่าคู่แข่งและเกินกว่าที่
ลูกค้าคาดหวังนั้น
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คาดหวังไว้โดยสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังนั้นจะได้จากประสบการณ์ต่างๆของลูกค้าในอดีต การบอกปาก
ต่อปาก และการโฆษณาของธุรกิจให้บริ การที่ลูกค้าคาดหวัง ถ้าการบริ การลูกค้าระดับตํ่ากว่าการ
บริ การที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะขาดความสนใจในตัวผูใ้ ห้บริ การ แต่ถา้ บริ การที่ลูกค้าได้รับเท่ากับ
หรื อเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็มกั จะใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การอีกครั้ง
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ได้กล่าวว่า การบริ การ คือ สิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้เป็ นสิ่ งที่
เสื่อมสูญสลายได้ง่าย บริ การจะได้รับการทําขึ้นโดยบริ การ และส่ งมอบผูร้ ับบริ การเพื่อใช้สอย
บริ การนั้นๆทันที หรื อในเวลาเกือบจะทันทีทนั ใดที่มีต่อการบริ การนั้น
สุมนา อยูโ่ พธิ์ (2532:48) ได้กล่าวไว้วา่ การให้บริ การหมายถึง เป็ นกิจกรรมผลประ
โยชน์ที่เสนอเพือ่ ขายและสนองความพอใจแก่ลูกค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นรวมกับการขายสินค้า
กล่าวโดยสรุ ป การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหรื อกระบวนการดําเนิ นการอย่างใดอย่าง
หนึ่ งของบุคคล หรื อองค์การเพือ่ ตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึง
พอใจจากผลกระทํานั้น ซึ่งการบริ การที่ดีจะเป็ นการกระทําที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้
ที่แสดงเจตจํานงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลเน้นคาดหวังไว้พร้อมทั้งทําให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู ้สึก
ที่ดีและประทับใจในสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน
2)ความสาคัญของการบริการ
ทรายทอง วรรณพิศิษฐ์ และ ปภาดา กันทะอินทร์ (2546 ) ได้กล่าวไว้วา่ ความสําคัญ
ของการบริ การสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้บริ การต่างๆ
หลากหลายมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตอ้ งรี บเร่ งและแข่งขันตลอดเวลา
ทั้งในด้านการดํารงชีวติ และการงานอาชีพจําเป็ นต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นช่วยเหลือจัดการเรื่ องต่างๆให้สาํ เร็ จ
ลุล่วงไป เพือ่ ให้สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างผาสุก กล่าวคือ
1.1 ช่วยตอบสนองความต้องการส่ วนบุคคล การบริ การในรู ปแบบของการ
จัดการบริ การเชิงพาณิ ชย์ เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถให้บริ การที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ
1.2 ช่วยเสริ ม สร้างคุณภาพชี วิต เมื่ อ ลูกค้าได้รับการบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อการบริ การนั้น ซึ่งประสิ ทธิภาพของการให้บริ การที่มีคุณภาพย่อม
ทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความประทับใจและมีความสุ ข ทั้งนี้ การให้บริ การจะต้องไม่ยงุ่ ยากเป็ นการ
อํานวยความสะดวกสบาย และตอบสนองสิ่งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการได้อย่างแท้จริ ง
2. ความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ความสําคัญต่อผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารการบริ การ มีดงั นี้
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2.1.1 ช่วยเพิม่ ผลกําไรระยะยาวให้กบั ธุรกิจ
2.1.2 ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ และ
เห็นความสําคัญของผูซ้ ้ือตลอดระยะเวลาการให้บริ การและการเสนอบริ การที่ตรงกับความต้องการ
และความคาดหวังของผูซ้ ้ื อหรื อลูกค้า สิ่ งเหล่านี้ ยอ่ มสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจแก่
ลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนทาให้ลูกค้าติดใจ และเกิดการพูดกันต่อๆไปในกลุ่มลูกค้า(World of mouth) เป็ น
การประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.1.3 ช่ ว ยลดการเปลี่ ย นใจของลู ก ค้า ไปจากธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ใดที่ ค าํ นึ ง ถึ ง
ความสําคัญของการบริ การและส่ งเสริ มการบริ การที่ดีมี คุณภาพ ย่อ มส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดความพึง
พอใจ เมื่ อ ลูกค้าแน่ ใจว่าสิ นค้าหรื อ บริ การที่เขาจะตัดสิ นใจซื้ อ มี การบริ การที่ดีกว่าสิ นค้าหรื อ
บริ การอื่ นๆ การตกลงใจซื้ อขายจะกระทํา ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่มีการซื้ อซํ้า หรื อซื้ อซํ้า
เพิม่ ขึ้นโดยไม่ลงั เล รวมทั้งแนะนําลูกค้ารายใหม่ให้อีกด้วย
2.1.4 ช่วยรักษาพนักงานให้ปฏิบตั ิงานกับธุ รกิจ การให้บริ การที่ดียอ่ มสร้าง
ความ พึงพอใจและรักษาลู กค้าให้ผูกพันกับธุ รกิจซึ่ งส่ งผลให้ธุรกิ จมีกาํ ไรสู ง และสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราสูงได้ พนักงานก็จะเกิดความพอใจไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปทํางานที่
อื่น
2.2 ความสําคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการ
ในช่วงที่ผา่ นมาได้ก่อให้เกิดงานบริ การเพิม่ ขึ้นในหลายสาขาอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการบริ การของผูบ้ ริ โภค การประกอบอาชีพบริ การจึงเป็ นอาชีพที่สาํ คัญ ดังนี้
2.2.1 ช่ วยให้มี อ าชี พและรายได้ ธุ รกิ จบริ ก ารตระหนักความสํา คัญของ
พนักงานบริ การในการสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ ลูกค้าทําให้มีการฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริ การที่คุณภาพ
2.2.2 ช่วยสร้างโอกาสในการเสนอขาย โดยทัว่ ไปลูกค้ามักมีความรู ้เกี่ยวกับ
ตัวสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจํากัด ในแง่ของเทคโนโลยีการผลิต หรื อประสิ ทธิภาพการใช้งาน
ของสิ นค้าต่างๆ แต่ลูกค้าจะทราบเงื่อนไขการบริ การต่างๆที่ผขู ้ ายเสนอให้ และสามารถนํามา
เปรี ยบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบริ การที่ตรงกับความต้องการได้ทนั ที โอกาสที่พนักงาน
บริ การจะขายสินค้าหรื อบริ การทําได้ง่ายและสะดวกขึ้น
ดังนั้นการบริ การนับว่าเป็ นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมปั จจุบนั อย่างมากทั้ง
ในด้านการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคและการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการทั้งหลาย ผูบ้ ริ โภค
จําเป็ นต้องพึ่งพาสิ่ งอํา นวยความสะดวกและบริ การต่างๆ การแข่งขันทางเศรษฐกิจให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกในตลาดการค้าเสรี ทําให้ผปู ้ ระกอบการต้องหันมาให้ความสําคัญกับ
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การบริ การอย่างจริ งจังจึงจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จได้
3)ลักษณะของการบริการที่ดี
สุ มนา อยูโ่ พธิ์ (2532: 48 – 61) ได้กล่าวว่า การบริ การมีลกั ษณะสําคัญอยู่ 4
ประการ คือ
1.ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) คือ บริ การไม่สามารถมองเห็นหรื อเกิด
ความรู ้สึกได้ก่อนที่จะมีการซื้อหรื อได้รับบริ การ
2.ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริ การ(Inseparability) การให้บริ การเป็ นการผลิต
และการบริ โภคในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผูข้ ายหนึ่งรายสามารถให้บริ การลูกค้าในขณะนั้นได้หนึ่ง
ราย เนื่องจากผูข้ ายแต่ละรายมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอื่นให้บริ การแทนได้เพราะต้อง
ผลิตและบริ โภคในเวลาเดียวกัน ทําให้การขายบริ การอยูใ่ นวงจํากัดในเรื่ องของเวลา
3.ไม่แน่นอน(Variability)ลักษณะของบริ การไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ว่าผูข้ ายบริ การ
เป็ นใครจะให้บริ การเมื่อไร ที่ไหนและอย่างไร โดยที่ในแง่ผขู ้ ายบริ การจะต้องมีการควบคุมดูแล
คุณภาพที่ได้ 2 ขั้นตอน คือ
3.1 ตรวจสอบ คัดเลื อก และฝึ กอบรมพนักงานที่ให้บริ การ รวมทั้งมนุ ษย
สัมพันธ์ของพนักงานที่ให้บริ การ
3.2 ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการใช้ การรับฟั งคําแนะนํา และ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า การสํารวจข้อมูลลูกค้า และการเปรี ยบเทียบ ทําให้ได้รับข้อมูลเพือ่ การแก้ไข
ปรับปรุ งบริ การให้ดีข้ นึ
4.ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish Ability) บริ การไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือน
สินค้าอื่น ถ้าความต้องการมีสมํ่าเสมอ การให้บริ การก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ ลักษณะความต้องการไม่
แน่นอน จะทําให้เกิดปั ญหาคือ บริ การไม่ทนั หรื อไม่มีลูกค้า
4) หลักการให้ บริการ
สมิต สัชฌุกร (2542: 173 – 174) ได้ให้ความคิดเห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริ การ
และหลักการให้บริ การว่า การบริ การเป็ นการให้ความช่วยเหลือหรื อการดําเนิ นการเพื่อประโยชน์
ของผูอ้ ื่นจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบตั ิมิใช่วา่ การให้ความช่วยเหลือกระทําประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นจะเป็ นไป
ตามใจของเรา ผูซ้ ่ ึงเป็ นผูใ้ ห้บริ การโดยทัว่ ไป หลักการให้บริ การมีขอ้ ควรคํานึง ดังนี้
1.สอดคล้องตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยที่การให้บริ การต้อง
คํานึ งผูร้ ับบริ การเป็ นหลักจะต้องนํา ความต้องการผูร้ ับบริ การ มาเป็ นข้อกําหนดในการให้บริ การ
แม้ว่า จะเป็ นการให้ความช่ วยเหลื อ ที่เ ราเห็ นว่า ดี แ ละเหมาะสมแก่ ผูร้ ับ บริ ก ารเพียงใด แต่ ถ ้า
ผูร้ ับบริ การไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญการบริ การนั้นก็อาจจะไร้ค่า
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2.ทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพอใจคุณภาพ คือความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นการบริ การจะต้อ งมุ่ งให้ผรู ้ ับบริ การเกิ ดความพอใจ และถือ เป็ นหลักสํา คัญในการ
ประเมินผลการให้บริ การไม่วา่ เราจะตั้งใจให้บริ การมากมายเพียงใด แต่ก็เป็ นเพียงด้านปริ มาณ แต่
คุณภาพของบริ การวัดได้ดว้ ยความพอใจของลูกค้า
3.ปฏิบตั ิโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริ การซึ่ งจะสนองตอบความต้องการ
และความพอใจของผูร้ ับบริ การที่เห็นได้ชดั คือการปฏิบตั ิที่ตอ้ งมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมีขอ้ ผิดพลาดขาดตกบกพร่ องแล้วก็ยากที่จะให้ลูกค้าพอใจ แม้จะ
มีคาํ ขอโทษ ขออภัยก็ได้รับเพียงความเมตตา
4.เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริ การที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรื อให้บริ การตรงตาม
กํา หนดเวลาเป็ นสิ่ ง สํา คัญ ความล่ า ช้า ไม่ ท ัน กําหนดทํา ให้เ ป็ นการบริ ก ารที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ นอกจากการส่งสิ นค้าทันกําหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่ งรี บของลูกค้า
และสนองตอบให้รวดเร็วก่อนกําหนดด้วย
5.ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่นๆ การให้บริ การในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณา
โดยรอบคอบรอบด้าน จะมุ่งแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและของเราเท่านั้นไม่เป็ นการเพียงพอ
จะต้องคํานึงถึงผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริ การว่า
จะระมัดระวังไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบทําความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นๆ ด้วย
สมิต สัชฌุกร (2542: 174 – 176) ได้กล่าวว่า การให้บริ การเป็ นการกระทําของ
บุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพ อุปนิสยั และอารมณ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และแต่ละสถานการณ์ จึง
มีการประพฤติปฏิบตั ิที่หลากหลายออกไป
แต่อย่างไรก็ตามการบริ การที่ดีอนั เป็ นที่ยอมรับกัน
ทัว่ ไป มีดงั นี้
1.ทําด้วยความเต็มใจ การให้บริ การเป็ นเรื่ องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริ การ
ก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่นด้วยความตั้งใจ และเต็มใจผลของการกระทํา
ก็มกั จะเกิดขึ้นด้วยดี
2.ทําด้วยความรวดเร็ ว ผูร้ ับบริ การส่ วนใหญ่อยู่ในอาการรี บร้อ นจึงต้อ งการความ
ช่วยเหลือที่ทนั อกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริ การจึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผรู ้ ับบริ การ
มีความสุขและความพอใจ
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3. ทําถู กต้อง ดังได้กล่ า วไว้ในหลักของการให้บริ ก ารว่า การให้บริ การที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ จะเป็ นการสนองตอบความต้องการและทํา ความพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การอย่างชัด
แจ้ง การบริ การที่ดีจึงต้องเน้นการทําให้ถูกต้องเป็ นสิ่งสําคัญ
4. ทําอย่างเท่าเทียมกัน คนส่ วนมากต้องการสิ ทธิพิเศษ และเรี ยกร้องที่จะรับ
บริ การที่ดีกว่าหรื อเหนื อกว่าผูอ้ ื่น หากเราแสดงออกให้คนต่าง ๆ เห็นว่าเราให้บริ การเป็ นพิเศษแก่
บางคนก็เท่ากับเราไม่ให้บริ การอย่างเป็ นธรรม เป็ นการสร้างความพอใจให้แก่คนเพียงคนเดียวแต่
ทําความไม่พอให้แก่คนอีกจํานวนมาก เราอาจพูดพอได้ยนิ กับลูกค้าบางคนว่า เราบริ การให้เป็ น
พิเศษ แต่ตอ้ งแสดงออกให้คนทัว่ ไปเห็นว่า เราบริ การอย่างเสมอภาค
5. ทําให้เกิดความชื่นใจ การบริ การที่ดีจะต้องทําให้ผรู ้ ับบริ การมีความสุ ข ซึ่ ง
ทุกคนต่างตระหนักดีวา่ เมื่อใดที่ผใู ้ ห้บริ การสนองตอบความต้องการ ให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็จะ
เกิดความปิ ติ ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผูร้ ับบริ การชื่นใจ
5) การบริการ และคุณภาพของการบริการ
พิมพ์ชนก ศันสนี ย ์ (2540: 31) ได้กล่าวว่า การให้บริ การลู กค้า (Customer
Service) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และตลาด เพื่อเป็ นการช่วยเสริ มการทํางานของ
ส่วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ ของกิจการด้วย ในปั จจุบนั ธุรกิจต่าง ๆ กําลังหันมาให้ความสําคัญ
กับการให้บริ การลูกค้ามากยิง่ ขึ้น เนื่ อ งจากปั จจัยที่สาํ คัญหลายประการ เช่น ความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และสถานการณ์ในการแข่งขัน คุณภาพการบริ การ “คุณภาพ” (Quality)
แบ่งออกได้เป็ นหลายประเภทตามความยากง่ายในการประเมินผลิตภัณฑ์ และบริ การของลูกค้า
และการพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรื อกระบวนในการให้บริ การเป็ นหลัก แต่ไม่ว่าเราจะแบ่ง
ประเภทของลูกค้าด้วยหลักการอย่างไรก็ตาม คุณภาพจะต้องถูกกําหนดขึ้นจากความคิดเห็นของ
ลูกค้า จากการศึกษาวิจยั พบว่า “คุณภาพที่ลูกค้ารับรู ้” (Perceived Service Quality = PSQ) มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของกิจกรรม
พิมพ์ชนก ศันสนี ย ์ (2540: 14) แสดงทัศนะว่า การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับ
คุณภาพของการบริ การและความพึงพอใจนั้น เป็ นผลลัพธ์ของการประเมินของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการ
บริ การ โดยขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างของการบริ การที่คาดหวังและการบริ การที่ได้รับ หากการบริ การ
ที่ได้รับเป็ นไปตามหรื อสูงกว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดความพึงพอใจ และประเมินว่า
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การบริ การนั้นมีคุณภาพสูง ดังนั้น ความแตกต่างของการบริ การที่คาดหวังและการบริ การที่ได้รบั
จึงแบ่งออกเป็ น 5 ประการ ที่เป็ นสาเหตุของการให้บริ การที่ลม้ เหลว ได้แก่
1.ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคกับการรับรู ้ของฝ่ ายบริ หาร
ในบางครั้งผูบ้ ริ หารอาจไม่ทราบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคาดหวังต่อการบริ การขององค์กรอย่างไร และ
อาจไม่ทราบว่าการให้บริ การหนึ่ งๆ ควรมีล ักษณะอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค
2.ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ของฝ่ ายบริ หารกับการกํา หนดมาตรฐานของ
การให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การอาจจะมีการรับรู ้ถึงความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค รู ้ว่าอะไรคือสิ่ งที่จะทําให้
การบริ การมีคุณภาพ แต่อาจมีปัญหาเกิดขึ้นจากข้อจํากัดหลายๆด้าน เช่น ข้อจํากัดในด้านทรัพยากร
บุคคล สภาพการตลาดและความบกพร่ องของฝ่ ายบริ หารเอง
3.ความแตกต่ า งระหว่า งมาตรฐานของการให้บ ริ ก ารกับ การให้บ ริ ก ารจริ ง
ถึงแม้วา่ จะมีการกําหนดมาตรฐานตลอดจนแนวทางต่างๆในการให้บริ การแต่การบริ การอาจจะไม่มี
คุณภาพเพียงพอ ปั ญหานั้นอาจเกิดมาจากการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการให้บริ การ
ปฏิบตั ิงานไม่ได้ตามมาตรฐานหรื อขาดความสมํ่าเสมอ
4.ความแตกต่างระหว่างการให้บริ การจริ งกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสื่อสารต่างๆ ต่อผูบ้ ริ โภคในลักษณะที่เกินจริ งโดยไม่สามารถ
ให้การบริ การหรื อปฏิบตั ิตามคําโฆษณาที่ได้สื่อสารออกไปได้ และอาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์
ไม่เพียงพอจึงไม่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการบริ การที่ดีขององค์กร
5.ความแตกต่างระหว่างการบริ การที่คาดหวังกับการบริ การตามการรับรู ้ของผู ้
บริ โภคจากการสัมภาษณ์แบบจํากัดประเด็น (Focus Group Interview) ในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ พบว่า
คุณภาพของการบริ การที่ผบู ้ ริ โภคต้องการคือ การที่องค์กรสามารถแก้ปัญหาให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ และ
ยังให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากองค์กร
ไม่สามารถทําให้การบริ การอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค จะส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังในการบริ การและรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ(2541: 35) ได้กล่าวว่า การสร้างบริ การให้เกิดคุณภาพ
เพือ่ ให้ลูกค้าพึงพอใจมีลกั ษณะดังนี้
1.การเข้า ถึ งลู กค้า (Access) หมายถึ ง บริ การที่ให้กับ ลู กค้าต้อ งอํานวยความ
สะดวกในด้านเวลาและสถานที่แก่ลูกค้า หมายถึงไม่ให้ลูกค้าคอยนานทําเลที่ต้ งั เหมาะสมอันแสดง
ถึงความความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า โดยสามารถจองที่พกั ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต สถานที่
จอดรถกว้างขวางและสะดวก เป็ นต้น
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2. การติดต่อสื่ อสาร(Access) บริ การที่ให้กบั ลูกค้าต้องอํานวยความสะดวกใน
ด้านเวลา และสถานที่ที่ให้แก่ลูกค้า ด้านเวลา คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนอน ทําเลที่ต้ งั เหมาะสมเพื่อ
แสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า
3. ความสามารถ(Competence) บุคลากรที่ให้บริ การต้องมี ความชํา นาญและมี
ความรู ้ความสามารถในงาน
4. ความมีน้ าํ ใจ(Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความเป็ นกันเองและ
วิจารณญาณ
5. ความน่ าเชื่ อถือ(Credibility) บริ ษทั หรื อบุคลากรจักต้อ งสามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ และความไว้วางใจในการบริ การ โดยการเสนอบริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริ การที่ให้กบั ลูกค้า ต้องมีความสมํ่าเสมอและ
ถูกต้อง
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานต้องให้บริ การ และแก้ปัญหา
แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
8. ความปลอดภัย (Security) บริ การที่ให้ตอ้ งปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงและ
ปั ญหาต่าง ๆ
9. การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม(Tangible) บริ การที่ลูกค้าจะได้รับจะทํา ให้
เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริ การดังกล่าวได้
10. การเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า (Understanding/Knowing Customer) พนักงานต้อง
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว
การจัดการระบบบริ การให้มีคุณภาพ จําเป็ นต้องคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ 7
ประการ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2542)
1 .ความพึงพอใจ(Satisfaction) ในการรับบริ การและความพึงพอใจในการทํางาน
บริ การ ซึ่ งหากความพึงพอใจทั้งสองด้านบรรจบกัน การให้บริ การที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีคุณภาพมาก
ที่สุด แต่การมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การนั้นเกิดจากการได้รับการบริ การที่ตรงกับความต้องการ
และเป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ความพึงพอใจของการทํางานบริ การเป็ นการที่ผใู ้ ห้
บริ การมีความพึงพอใจในงานของตน อันอาจเกิ ดจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน ค่าตอบแทน
และอื่นๆ ซึ่งเป็ นแนวทางที่องค์การธุรกิจบริ การจะต้องจัดให้มีข้ นึ ทั้งสองด้านและประสานให้สอด
คล้องกัน โดยสื่ อสารให้ผใู ้ ห้บริ การทํา ความเข้าใจในความคาดหวังในการบริ การของผูร้ ับบริ การ
และผูใ้ ห้บริ การเต็มใจที่จะให้บริ การตามนั้นก็จะนําไปสู่ความพึงพอใจในการบริ การร่ วมกัน
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2. ความคาดหวัง (Expectation) เป็ นไปในสองแนวทาง เช่นกัน ทั้งผูร้ ับบริ การและ
ผูใ้ ห้บริ การต่างก็มีความคาดหวังต่องานบริ การ ซึ่ งหากองค์การธุรกิจบริ การสามารถทราบและจัด
สิ่งต่างๆ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ ก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การขึ้น
3.ความพร้อม(Readiness) เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การจะต้อ งมี การจัดเตรี ยมให้เกิ ดทั้งใน
ด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เกิดการบริ การที่มี
คุณภาพเต็มรู ปแบบได้
4.ความมีคุณค่า(Values)เป็ นคุณค่าที่ผรู ้ ับบริ การประเมินได้จากการได้รับการบริ การ
ที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับค่าบริ การที่เกิดขึ้น
5.ความสนใจ(Interest) เป็ นความสนใจ กระตือรื อร้นของผูใ้ ห้บริ การที่จะดําเนิ นการ
ให้บริ การอย่างเอาใจใส่ต่อผูร้ ับบริ การ และพร้อมที่จะให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างเสมอภาคกัน
6.ความมีไมตรี จิต(Courtesy)เป็ นการแสดงออกของพฤติกรรมให้บริ การอย่างจริ งใจ
มีอธั ยาศัยและความเป็ นมิตร โดยไม่เป็ นผูร้ ับบริ การเป็ นงานที่เพิ่มขึ้น แต่เป็ นบุคคลสําคัญที่ทาํ ให้
งานบริ การมีคุณค่า
7.ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) กระบวนการในการให้บริ การจะต้องมีระบบที่
ทํา ให้ก ารบริ ก ารเกิ ด ขึ้ น อย่า งมี คุ ณ ภาพสมํ่า เสมอ ทุ ก ฝ่ ายมี บ ทบาทหน้า ที่ ชัด เจนและทํา งาน
ประสานกันเพือ่ ให้เกิดการให้บริ การที่ดีมีประสิทธิภาพ
จากองค์ประกอบของความสําเร็จในการบริ การดังกล่าวข้างต้น กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า
องค์ประกอบที่สาคัญของความสํา เร็ จในการบริ การมี 7 ประการ คือ ประการแรก ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ(Satisfaction) ผูใ้ ห้บริ การจะต้องถือเป็ นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องพยายามกระทําอย่าง
ใดอย่า งหนึ่ งให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ด ความพึงพอใจให้ม ากที่ สุด เท่า ที่ จะทํา ได้ ประการที่ สองความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ(Expectation) ผูใ้ ห้บริ การจํา เป็ นที่จะต้องรับรู ้และเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับความ
คาดหวังพื้นฐานและสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูร้ ับบริ การเพื่อตอบสนองบริ การ ที่ตรงกับ
ความคาดหวังซึ่ งจะทํา ให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ ประการที่สามความพร้อมในการบริ การ
(Readiness) บริ การหรื อธุรกิจบริ การจําเป็ นต้องตรวจสอบดูแลให้บุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์เครื่ องใช้
ต่างๆให้มีความพร้อ มอยู่ตลอดเวลาในอันที่จะสอนบริ การได้อย่างฉับพลันและทันใจก็ จะทําให้
ผูร้ ับบริ การชอบใจและรู ้สึกประทับใจ ประการที่สี่ ความมีคุณค่าของการบริ การ (Values) ทําให้
ลูกค้าชอบและถูกใจกับบริ การที่ได้รับย่อมแสดงถึงคุณค่าของการบริ การที่คุม้ ค่าสําหรับผูร้ ับบริ การ
ประการที่หา้ ความสนใจต่อการบริ การ (Interest) ผูใ้ ห้บริ การจึงจําเป็ นต้องให้ความสนใจต่อลูกค้า
หรื อ ผูร้ ั บ บริ ก ารที่ เข้า มาติ ด ต่ อ โดยเสมอภาคกัน ประการที่ ห กความมี ไ มตรี จิ ต ในการบริ ก าร
(Courtesy) ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีบุคลิกภาพสง่างาม มีชีวติ ชีวา ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนโยน
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ผูร้ ับบริ การ ที่มีทกั ษะและจิตสํานึกของการให้บริ การ และประการที่เจ็ด ความมีประสิ ทธิภาพของ
การดํา เนิ น งานบริ การ(Efficiency)การกําหนดแผนในการให้บริ การและการพัฒนากลยุท ธ์การ
บริ การเพือ่ ให้การบริ การที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ ย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริ การ
จินตนา บุญบงการ (2539:26-28) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการบริ การจะมีข้นั ตอน
และวิธีการที่จะนําไปสู่การปฏิบตั ิ เพือ่ การบริ การให้เกิดความประทับใจและได้รับประโยชน์สูงสุด
โดยเริ่ มจากผูบ้ ริ หารสู งสุดลงไป ซึ่งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1.ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีเจตนาอันแรงกล้า ในการให้บริ การมีนโยบายการให้บริ การที่
ชัดเจนกําหนดให้หัวหน้าแผนกแถลงเป้ าหมาย และโครงการปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ การใน
แผนกของตนเป็ นประจําปี กําหนดคําขวัญประจําองค์กร แถลงนโยบายหรื อประกาศเป้ าหมายด้าน
การบริ การอย่างชัดเจน และมีการประชุมผูบ้ ริ หารระดับสูงเพือ่ การบริ การที่เป็ นเลิศ
2.มีการศึกษาหาความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การให้บริ การของพนักงาน
ทุกระดับผูบ้ ริ การ เรี ยนรู ้การกําหนดนโยบาย และการจัดทํากลยุทธ์ขององค์กร วิธีการวัดคุณภาพ
บริ การ และเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริ การ มีการแถลงหรื อแจ้งแก่พนักงานทุก
คน และทุกคนเรี ยนรู ้วธิ ีการให้บริ การที่ดีที่สุด และเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถอยูต่ ลอดเวลา
3.การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบริ การที่ชดั เจน และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะตัวของ
องค์กรนั้น โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการมอบหมายให้ทีมงานเฉพาะวางแผนกลยุทธ์ประจาองค์กรให้
วางแผนกลยุทธ์ดา้ นงานบริ การอย่างจริ งจังและเป็ นแผนชัดเจน กําหนดให้หัวหน้างานทุกคนรับรู ้มี
การประชุมชี้แจง และถือเอาไปปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ต้องนําเสนอแผนงานในหน่ วยงานหรื อ
แผนงานที่ตนรับผิดชอบ จะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของหน่ วยงานด้านการบริ การตาม
เป้าหมายประจําปี
4.ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบการบริ หารงาน ที่สอดคล้องกันนโยบายด้าน
บริ การ และเอื้อให้แผนกลยุทธ์ดา้ นบริ การที่กาํ หนดไว้สามารถดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิผลมี
การวิเคราะห์ระบบการให้บริ การในแต่ละวงจรบริ การ โดยใช้หลักความรวดเร็ วและมาตรฐานด้าน
ความพอใจในทุกจุดที่ให้บริ การ มี การวางผังหน่ วยบริ การให้ไหลได้คล่ องตามลําดับ ไม่ วกวน
ทํางานให้ง่าย ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การเข้าใจ ทําหนังสื อการบริ การที่เหมาะสมกับหน่ วยงานกับ
แต่ละหน้าที่ แจกโดยเน้นการเขียนที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ใช้เป็ นคู่มือ
5.มีโครงการสร้างจิตสํานึกการให้บริ การที่ดี และการพัฒนาความสามารถในการ
ให้บริ การ อบรมพนักงานทุกด้านเรื่ องการบริ การอย่างสมํ่าเสมอ จัดสัมมนาให้พนักงานรู ้จกั วิธีการ
จัดทารายงาน หาจุดอ่อนในด้านการบริ การของตน และใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยวางแผนปรับปรุ งงาน
บริ การต่อไป จัดบรรยายพิเศษด้านประสบการณ์การบริ การ จัดทัศนศึกษาดูงานการบริ การ
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ในองค์กรที่น่าทําเป็ นแบบอย่าง จัดนิทรรศการส่ งเสริ มงานบริ การ จัดประกวดคําขวัญการบริ การที่
ดี จัดการประกวดและให้รางวัล เช่น ให้รางวัลแก่พนักงานผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกว่าเป็ นผูใ้ ห้บริ การดีเลิศ
6.การปรับปรุ งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ที่เอื้ อต่อการให้บริ การ การปรับปรุ ง
อาคารสถานที่ ให้สวยงาม โอ่งโถง สะดวกสบาย เพื่อลูกค้าที่มาติดต่อ จัดทํามาตรฐานเอกลักษณ์
ของหน่ ว ยงานมี ป้ายชื่ อ ผูใ้ ห้บริ ก าร รณรงค์ด้า นความสะอาดเรี ยบร้อ ย ทั้งที่ ทาํ งาน ห้อ งนํ้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก สถานที่ทาํ งาน
7.การยกระดับมาตรฐานงานบริ การ โดยเสริ มเครื่ องอํานวยความสะดวก เครื่ องมือ
เครื่ องใช้เทคโนโลยี เครื่ องจักร การให้ระบบข้อมูลทางการบริ การยุดใหม่ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยด้านข้อมูล และให้บริ การ ปรับปรุ งพัฒนาระบบสื่ อสารที่ทนั สมัย ใช้ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ เพือ่ ให้คุณภาพบริ การดีข้ นึ เพิม่ ระบบให้ผรู ้ ับบริ การเข้าใช้บริ การได้ทนั ที
8.รณรงค์สร้างปลูกฝังวัฒนธรรมในการบริ การขององค์กร กําหนดไว้ในหน้าที่ของ
ทุกหน่ วยงานว่างานสําคัญ คือ การให้บริ การลูกค้า ปลูกฝังคําขวัญ การอบรม หรื อแผ่นป้ ายให้
พนักงานทุกคนตระหนักในขณะที่ปฏิบตั ิงานว่า “การบริ การคืองานของพนักงานทุกคน” “ยิม้ เสมอ
เมื่อให้บริ การ” “ความพึงพอใจคือหัวใจการให้บริ การ”
9.จัดคณะทํางานเพื่อดําเนิ นโครงการ ปรับปรุ งงานบริ การ คณะทํางานทําแผนกล
ยุทธ์ดา้ นบริ การ คณะทํางานสร้างเอกลักษณ์และเสริ มภาพลักษณ์องค์กร คณะทํางานตรวจสอบ
มาตรฐานการบริ การ คณะกรรมการประกวดโครงการบริ การดีเด่น คณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
ให้บริ การดีเด่น
10.ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้ดีข้ นึ ตลอดเวลา จัดแผนกประชาสัมพันธ์
แนะนําผูร้ ับบริ การเรื่ องขั้นตอน วิธีการเขียนคําขอ ช่วยจัดขั้นตอนเอกสารเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การใช้
บริ การได้อย่างมัน่ ใจ สะดวกไม่เสี ยเวลา จัดทํากิจกรรมกลุ่มย่อย ควบคุมปรับปรุ งคุ ณภาพการ
บริ การ (กลุ่ม คิวซี ) ให้รางวัลแก่กลุ่มที่เสนอการปรับปรุ งที่ดี ออกแบบและจัดผังการให้บริ การ
ผูร้ ับบริ การใหม่ ทําให้สะดวกสบายขึ้น
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
1) ความหมายของบุคลิกภาพ
คําว่า “บุคลิกภาพ”(personality) มีผไู ้ ด้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
Hawkins,Best and Coney(2004:367) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง
คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะตอบสนองในสถานการณ์ที่คล้ายคลึง
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Blyth(2008:73) ได้กล่าวไว้วา่ บุคลิกภาพ คือการสะสมของคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลที่ทาํ ให้บุคคลนั้นๆมีความเป็ นเอกลักษณ์ข้ ึนมา และเป็ นเครื่ องที่ควบคุ มการ
ตอบสนองในแต่ละบุคคล รวมถึงความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย
Schiffman and Kanuk (2010:136) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพคือ คุณลักษณะ
ภายในด้านจิตวิทยาที่สามารถเป็ นตัวกําหนดและสะท้อนถึงแนวทางการตอบสนองในแต่ละบุคคล
ต่อสภาวะแวดล้อมที่อยูร่ อบข้างนั้นๆ
Burger(2011:4) ได้กล่าวไว้วา่ บุคลิกภาพถือเป็ นรู ปแบบของพฤติกรรม
ที่มีความคงที่ในตัวเองและกระบวนการภายในบุคคลโดยถือกําเนิดมาจากภายในของแต่ละคน
อัญชลี แจ่มเจริ ญ (2530:163) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึ งลักษณะ
ทั้งหมดส่ วนรวมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่แสดงปรากฎออกมาที่สามารถให้คนอื่นได้รู้ได้เห็น มี
ความแตกต่างกันในแต่ละคนเพราะภาวะและสิ่ งแวดล้อมที่สร้างตัวบุคคลนั้นๆมีความแตกต่างกัน
และพันธุกรรมที่ได้รับต่างกันไปในแต่ละคน
สรุ ปความหมายรวมที่กล่าวมาข้างต้นของบุคลิกภาพทั้งหมด ว่าเป็ นตัว
บุคคลในภาพรวมทั้งลักษณะทางกายภาคซึ่ งมองหรื อ สังเกตได้ง่าย อันได้แก่ รู ปร่ างรู ปลักษณ์
หน้าตา กิ ริยาท่าทาง รวมถึง นํ้าเสี ยง คําพูดการแสดงออก ความสามารถและทักษะการลงมื อทํา
กิจกรรมต่างๆ และลักษณะสภาพทางจิต ซึ่ งสิ่ งหลังสังเกตได้ค่อ นข้างยากได้แก่ ความรู ้สึกนึ กคิด
ทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม ความชอบและสนใจ ความมุ่ ง หมายมุ่ ง หวัง อุ ด มคติ แ ละเป้ า หมาย รวมถึ ง
ความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ลักษณะดังกล่าวนี้ มีที่มาจาก
ตัวพันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อ มของแต่ล ะคนที่คนนั้นอาศัย ทํางานอยู่ สิ่ งเหล่ านี้ จะส่ งผลสู่ ความ
สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละคน
2) ทฤษฎีบุคลิกภาพของ fleud
เป็ นทฤษฎี ที่ นําเสนอบุ คลิ กภาพบนพื้นฐานของความต้อ งการภายใต้
จิตสํานึกของมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการทางด้านชีวภาพ ซึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ขับดันให้
เกิดพฤติกรรมซึ่งเป็ นหัวใจของบุคลิกภาพและแรงจูงใจ โดยบุคลิกภาพของมนุ ษย์น้ นั ประกอบไป
ด้วยระบบที่ทาํ หน้าที่ตอบสนอง 3 ส่ วนคือ Id, Super ego และ Ego (Blyth,2008 :75 อ้างใน วุฒิสุข
เจริ ญ,2559 : 101-102)
1. Id หรื อเรี ยกว่า “พลังที่แสวงหาความสุ ข” เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมากับมนุ ษย์
มาตั้งแต่แรกเกิด อันหมายความรวมไปถึงสัญชาติญาณที่ติดมาแต่กาํ เนิ ดด้วย มักเกี่ยวข้องกับการ
สนองความอยากปรารถนาทางกาย เป็ นพลังขับซึ่ งให้ได้มาซึ่ งความพึงพอใจ โดยไม่ได้คิดถึงเหตุ
และผลตามความเป็ นจริ งหรื อไม่ คาํ นึ งถึงความถูกต้องและดีงาม ความต้องการชนิ ดนี้ เป็ นความ

83
ต้องการทางกายภาพ เช่นความหิวกระหาย ซึ่งจําเป็ นต้องได้รับการตอบสนองอย่างทันทีทนั ใดโดย
ไม่เลือ กวิธีการที่ให้ไ ด้มา ผูท้ ี่แสดงพฤติกรรมจากแรงขับดันของ Id จะสนองความพึงพอใจของ
ตนเอง เช่น เมื่อเกิดความหิ ว แล้วมองเห็นอาหารวางอยูต่ รงหน้าจะรี บไปหยิบมากินทันที โดยไม่
คํานึงถึงว่าจะมีความผิดหรื อถูกต้องไม่
2. Ego หรื อเรี ยกว่า “พลังแห่ งความรู ้จริ ง” เป็ นพลังแห่ งการรู ้และเข้าใจ
รู ้แจ้งข้อเท็จจริ ง การใช้เหตุและผล การดําเนิ นการต่างๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมาย การแสวงค้นหา
วิธีการต่างๆเพือ่ ตอบสนองพลัง Id เช่น เมื่อหิ ว พลัง Ego ก็จะใช้เหตุผลตรึ กตรองว่าจะบําบัดความ
หิวโดยวิธีใดตามสภาพแวดล้อม โดย Ego จะเป็ นตัวควบคุมความคิดโดยสร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการปรารถนาที่เกิดจาก Id กับข้อจํากัดที่มีอยูด่ า้ นวัฒนธรรมและสังคม
3. Super Ego เป็ นพลังที่มาจากการเรี ยนรู ้เช่นเดียวกับ Ego แต่แตกต่าง
จาก Ego โดยลักษณะ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่านิ ยมต่างๆ เช่ น ความดี และความชัว่ มโนธรรม ความ
ยุติธรรม เป็ นแรงขับดันที่อยูข่ ้วั ตรงข้ามกับ Id อย่างสิ้ นเชิงโดย Super Ego จะทําหน้าที่เป็ นตัวยับยั้ง
แรงที่ เ กิ ด จาก Id เพื่อ ให้ก ารแสดงพฤติ ก รรมนั้น มี ค วามสอดคล้อ งกับ หลัก ศี ล ธรรมถู ก ต้อ ง
จริ ยธรรม และคุณธรรม ผลที่ได้คือความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนองภายใต้การยอมรับของ
สังคม จากแนวคิดนี้ จะพบว่าการกระทําที่เกิดจาก Id และ Super ego จะเกิดจากภายใต้จิตที่อ ยูใ่ ต้
สํา นึ ก ส่ ว นการกระทํา ที่ เ กิ ด จาก Ego จะเป็ นการกระทํา ที่ เ กิ ด จากจิ ต สํา นึ ก หรื อ เกิ ด จากการ
ไตร่ ตรองมาแล้ว โดยลักษณะของบุคลิกภาพของคนเกิดจากการทํางานร่ วมกันของพลังทั้ง 3 ชนิ ดนี้
ว่าพลังใดชนะหรื อมีอิทธิพลเหนือพลังอื่นใด ย่อมเป็ นตัวบ่งชี้ลกั ษณะบุคลิกภาพของคนๆนั้น
3) แนวคิดและทฤษฎีด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน
ในแง่ของมุมมองในการรับบุคลากรเข้ามาทํางานนั้นจะเห็นได้ว่าการรับ
บุคลากรเพื่อหาผูบ้ ุคลิ กภาพและทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน ส่ วนการฝึ กอบรมนั้นเป็ นการสร้าง
ทักษะให้เหมาะสมกับงานที่ทาํ ซึ่ งจะเห็นว่าการรับคัดเลือกบุคลากรนั้นมีความสําคัญมากในส่ วน
ของพยาบาลที่ เป็ นบุค ลากรที่ ปฎิ สัม พันธ์กับ ผูป้ ่ วย เป็ นจุด แรกและอยู่ใ นแทบทุ กส่ วนของการ
บริ การซึ่งมีผลต่อภาพรวมของความพึงพอใจของผูป้ ่ วย นั้นบุคลิกภาพของพยาบาลและรู ปลักษณ์
ใบหน้านั้นส่ งผลอย่างมี นัยสําคัญต่อ พฤติกรรมการให้ความสําคัญต่อ ลู ก ค้า (customer oriented
behavior:COB) โดยวัดได้จากการรับรู ้ถึงการสร้างบรรยากาศการให้บริ การและการทําตามคํามัน่
สัญญาที่ให้ไว้กบั องค์กร (Lanjananda and Patterson ,2009)
Bootzin et al.(1997) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพนั้นเป็ นลักษณะนิ สัยมีความ
เป็ นรู ป แบบของความคิ ด รวมถึ ง ความรู ้ สึ ก และการประพฤติ ป ฎิ บ ัติ ข องแต่ ล ะบุ ค คล เมื่ อ นํา
บุคลิ กภาพมาวิเคราะห์ให้มีความสัมพันธ์กับงานอุ ต สาหกรรมหรื อ งานที่จะทําทั้งทางด้านการ
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บริ หาร การผลิต การจัดจําหน่ าย และงานให้บริ การ จะพบว่าแทบทุกลักษณะของบุคลิ กภาพนั้น
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานแล้วทั้งสิ้ น โดยหากบุคลิกภาพที่เป็ นลักษณะส่ วนรวมทั้งหมดของ
บุคคลทั้งทางด้านร่ า งกายและจิตใจตรงกับ งานที่ทาํ ก็จะเอื้ อ อํานวยให้เกิ ด ผลดี อ ย่างยิ่งต่ อ การ
ดําเนินงานอุตสาหกรรมทั้งในแง่การบริ หารจัดการ งานผลิต การจัดจําหน่ าย และการให้บริ การ ซึ่ ง
การติดต่อสื่อสารนั้น บุคลิกภาพมีความสําคัญเป็ นอย่างมากและมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานเมื่อมี
การปฎิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น (อัญชลี แจ่มเจริ ญ,2545) ในเรื่ องบุคลิกภาพและการแต่งกายเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
ที่สุดสําหรับการให้บริ การ เพราะเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การได้พบเห็นและอาจก่อให้เกิดความประทับใจ
แรก(First Impression) ในทางบวกหรื อทางลบก็ได้ โดยลูกค้าจะเก็บความรู ้สึกที่เกิดขึ้นมาในความ
ประทับ ใจครั้ ง แรกไว้ในใจเป็ นเวลานานและยากมากที่จ ะมาเปลี่ ย นความรู ้ สึก นั้น ๆได้ (First
Impression is lasting impression) ดังนั้นกิจการต้องพยายามในการสร้างความประทับใจครั้งแรกให้
เกิดขึ้น เพราะหากลูกค้ามีความประทับใจในครั้งแรกแล้ว เมื่อมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการ
ให้ บ ริ ก าร ข้อ ผิ ด พลาดนั้ น ๆก็ จ ะดู แ ล้ว ไม่ ร้ า ยแรงหรื อไม่ มี ปั ญ หานั ก ในสายตาของลู ก ค้า
นอกจากนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างความประทับใจแรกเริ่ มให้เกิดขึ้นนั้นจะค่อยๆหดสั้นลงไป
เรื่ อยๆ ผูใ้ ห้บริ การจึงมีเวลาไม่มากนักที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดกับลูกค้าที่มาใช้บริ การ ความ
ประทับใจครั้งแรกให้กบั ลูกค้าจะมีผลให้ลูกค้าที่จะซื้อหรื อไม่ซ้ือสิ นค้าได้ บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้
พนักงานขาย สามารถขายตนเอง นัน่ คือ สามารถสร้างความรู ้สึกที่ไว้วางใจและความรู ้สึกดีๆ ต่อ
ลูกค้าได้ ซึ่ งจะช่วยให้การขายประสบผลสําเร็ จ โดยบุคลิกภาพประกอบมาจาก 4 ส่ วนด้วยกัน คือ
(จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์,2551:122-123; พิชยั ไชยสงคราม,2554)
1. บุคลิกภาพภายนอก คือ การแต่งกาย ใบหน้า ทรงผม
2. อิริยาบถ อากัปกิริยาและมารยาท การยืน เดิน นัง่ ทํา พูด ยิม้
3. ทัศนคติและอารมณ์
4. ความรู ้
โดยกิ จการสามารถสร้างและปรับปรุ งบุคลิกภาพของพนักงานได้ดงั นี้
(พิชยั ไชยสงคราม, 2554)
1. ด้านเรื อนร่ าง เช่น เสื้ อผ้าที่สวมจะแสดงถึ งการมี รสนิ ยมที่ดี สุ ภาพ
เรี ยบร้อย ควรแก่กาละเทศะ สะอาดไม่สกปรกเละเทอะ ไม่มีกลิ่นตัวเป็ นต้น
2. ด้า นหน้า ตา มี ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ดในการติด ต่ อ หรื อ เวลาพูด คุ ย
สื่ อ สารกับลู กค้า ใบหน้ามี รอยยิม้ แสดงถึ งความเป็ นมิ ตรไมตรี รวมไปถึ งต้อ งรัก ษาใบหน้าให้
สะอาด ให้มี สุขภาพฟันที่ดี จัดแต่งทรงผมให้เรี ยบร้อย และรักษาความสะอาดของช่องปากและฟั น
ไม่มีกลิ่นปาก
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3. ลักษณะร่ างกาย มีร่างกายกํายําแข็งแรง สง่าผ่าเผย และมีความคล่องแคล่ว
ว่องไว
4. ด้านเสี ยง ควรมี น้ าํ เสี ยงไพเราะน่ าฟั ง พูดจาให้มีความชัดเจนมี หาง
เสียง ใช้คาํ พูดให้สุภาพน่าฟังและควรพูดจาภาษาท้องถิ่นเพือ่ ให้เกิดความสนิทสนม
5. กิริยามารยาท ควรมีความนอบน้อมถ่อมตน พูดคุยกับลูกค้าด้วยความ
เป็ นมิตรไมตรี ไพเราะและ ยิม้ แย้มแจ่มใส
เมื่อบุคลิกภาพมีอิทธิพลส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานขายขนาดนี้
บุคลิกภาพจึงเป็ นสิ่งสําคัญ ที่ตอ้ งควรเอาใจใส่ดูแลและปรับปรุ งบุคลิกภาพของตนเองนั้นให้ดูดีอยู่
เสมอ(ชํา นาญ ฉายวิชิ ต,2554) โดยบุคลิ กภาพแบ่ งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ลัก ษณะที่เก็ บตัว
(Introvert) และลัก ษณะที่ แสดงตัว (Extrovert) ซึ่ งมี ท้ งั ข้อ ดี และข้อ เสี ย รวมอยู่ด้ว ยกัน บุค คล
โดยทัว่ ไปจะมีท้งั สองลักษณะนี้มาผสมผสานปนกันอยู่ แต่บางคนจะมีลกั ษณะค่อนไปทางด้านเก็บ
เนื้อเก็บตัว ซึ่งเหมาะสมกับงานเช่น นักคิดวิชาการ นักประดิษฐ์ และนักบัญชี เป็ นต้น สําหรับบุคคล
ที่ มี ลั ก ษณะแสดงตัว นั้ น ก็ จ ะเหมาะสมกั บ งานประเภทด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผู ้อื่ น เช่ น
บรรณารักษ์ นักธุรกิจ พนักงานขาย รวมถึงนักการเมือง เป็ นต้น (รติวลั ย์ วัฒนสนิท, 2554)
วสันต์ ฤทธิ์มนตรี (2557) ได้กล่าวไว้วา่ บุคลิกภาพไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ขายคนไหน ไม่ ว่า จะเป็ นการพบหรื อ พูด คุ ย กับลู ก ค้า เป็ นครั้ งแรกหรื อ ครั้ง ไหนก็ ตาม จักต้อ ง
สามารถสร้างความประทับใจอยูเ่ สมอ เพราะจะช่วยสร้างการจดจําที่ดีรวมถึงสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อ
กัน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิ ดได้อ ย่างรวดเร็ ว บุคลิ ก ภาพของพนักงานขายยังสร้างความ
น่าเชื่อถือในสายตาลูกค้าที่พบเห็น
จากความสําคัญของบุคลิกภาพดังกล่าว เมื่อนํามาวิเคราะห์ให้สัมพันธ์
กับงานอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน ทั้งด้านการบริ หารจัดการ งานการ
ผลิต การจัดจําหน่าย และการให้บริ การแก่ลูกค้าล้วนต้องพิจารณาบุคลิกภาพให้ตรงกับงานและต้อง
พัฒนาปรับปรุ งบุคลิ กภาพให้ดีอยู่เสมอจะพบว่าทุกลักษณะของบุคลิ กภาพมี อิทธิ พลต่อ ผลการ
ดําเนินงานแทบทั้งสิ้น ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจที่ดีไม่แต่กบั ลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั
มีผลภายในที่ทาํ งานอีกด้วย ดังนั้นการเลือกคัดสรรพนักงานที่มีบุคลิกภาพตรงกับงานที่เกี่ยวข้องจึง
มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านลูกค้าสั มพันธ์
1) ความหมายของลูกค้าสั มพันธ์
กุณฑลี รื่ นรมย์ (2547) ได้กล่ าวว่า ลูกค้าสัมพันธ์หรื อ สัมพันธภาพกับ
ลูกค้า เป็ นการศึกษาและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับลูกค้าในเรื่ องของพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าใน
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ทุกแง่มุมที่ได้มาจากการที่มีปฎิสมั พันธ์กนั กับลูกค้า ทําให้รับรู ้ขอ้ มูลและสามารถนําเอาข้อมูลที่ได้
ของลูกค้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ตลอดจนออกแบบ
และจัด โปรแกรมทางการตลาดที่ ต รงใจและเหมาะสมกับลู ก ค้า บุ คคลหรื อ ในแต่ล ะกลุ่ ม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าเดิม สิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลให้เกิดความสัมพันธ์
อันแน่ นแฟ้นยัง่ ยืน และความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับลูกค้า และก่อให้เกิดผลกําไร
ยัง่ ยืน มั่น คงในระยะยาวแก่ ธุ ร กิ จ การสร้ า งสายสัม พัน ธ์ป ระเภทนี้ จะยึด ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง
(Customer Centric) จากนั้นทําการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพือ่ ช่วยในการวางกลยุทธ์ ดังนั้นเมื่อเกิด
สัมพันธภาพในระยะยาวอันเนื่ องมาจากการพัฒนาสัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้าแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยจะทําให้
1. ลูกค้าซื้อสินค้าบ่อยขึ้นเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาว
2. ลูกค้ากระจายข่าวสารและเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั
3. ลูกค้าชักนําผูซ้ ้ือหน้าใหม่ๆมาให้ซ้ือสินค้าของบริ ษทั
4. ลู ก ค้าไม่ ห วัน่ ไหวต่ อ การโฆษณาหรื อ การส่ ง เสริ ม การขายของคู่
แข่งขัน ตรงกันข้ามกลับให้ขอ้ เสนอแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
5. ต้นทุนในการเสนอสิ นค้าหรื อบริ การแก่ ลูกค้าเก่าหรื อลู กค้าประจํา
นั้น ตํ่ากว่าการสร้างลูกค้ารายใหม่ๆมาก โดยอาจคิดเฉลี่ยเป็ นสัดส่ วนถึง 1:7 (จิตตินันท์,2551) ทั้งนี้
เพราะลูกค้าเก่าย่อมมีความเข้าใจและเชื่อถืออย่างมากในตัวสินค้าของบริ ษทั นั้นๆอยูแ่ ล้ว ในทางตรง
ข้าม ถ้าลูกค้าเกิดมีความไม่พงึ พอใจนอกจากเหนือจากจะ ไม่ซ้ือสิ นค้าหรื อใช้บริ การของบริ ษทั ทํา
ให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้ไปแล้ว ยังปรากฎว่าร้อยละ 95 ของลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ จะไม่ทาํ การต่อว่า
หรื อร้องเรี ยนใดๆต่อบริ ษทั โดยตรงเลย แต่จะไปบอกข่าวสารที่ไม่ดีไปยังผูอ้ ื่น โดยลูกค้าจะบอกคน
ที่รู้จกั อีก 11 คน ถึงประสบการณ์อนั ยํา่ แย่และที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวสินค้า และกระจายไปในในวงกว้าง
ผลสุ ด ท้า ยสร้ า งความสู ญ เสี ย และเสี ย หายให้แ ก่ อ งค์ก ารธุ ร กิ จ ในท้า ยที่ สุ ด ดัง นั้น การบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ลู กค้า จึงจําเป็ นที่ตอ้ งรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อ เนื่ อ งในระยะเวลายาวนานกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดการจงรักภักดีอยูก่ บั ธุรกิจให้นานที่สุด (ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์,2559:121)
2) แนวคิดในการบริหารลูกค้าสั มพันธ์
Schiffman and Kanuk (2007) ได้กล่าวไว้ว่า การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่กระทําอย่างต่อเนื่ องกับลูกค้า ซึ่ งในที่น้ ี อาจเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อคนกลาง
ต่างๆในช่องทางจัดจําหน่ ายโดยมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเข้าใจ มีการรับรู ้ที่ดีต่อทั้งตัวกิจการและ
สิ นค้า หรื อ บริ ก ารของกิ จการ ทั้ง นี้ มุ่ ง เน้น ที่กิจ กรรมแบบสองทางโดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่อ พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ กิจการกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ าย(Win-Win strategies)
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การใช้โปรแกรมการตลาดต่างๆเพือ่ เสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่น การจัดสิ นค้าและบริ การ
ตามความสนใจของแต่ละบุคคล การให้ขอ้ มูลกับลูกค้าอย่างต่อเนื่ องการเสนอราคาพิเศษ มีผลต่อ
ความเชื่ อถื อของลู กค้า และมี การกลับมาใช้ซ้ าํ ทั้งยังเป็ นการเพิ่มความจงรักภักดี ของลู กค้าซึ่ ง
นําไปสู่การพูดปากต่อปากในทางดี
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์หรื อ Customer relationship marketing (CRM)
เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้าในแต่ละรายรวมถึงจุด
ที่สัมผัส(touch point) กับลู กค้านั้นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ลู กค้าเกิ ดการภักดีต่อสิ นค้าหรื อ
องค์กรให้สูงที่สุด โดยแนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์น้ ีมีความสําคัญเนื่องจากสิ่งที่เป็ นแรงขับดัน
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรก็คือมูลค่าโดยรวมที่เกิดจากฐานลูกค้าขององค์กรนั่นเองโดย
แนวคิดที่มีความเกี่ ยวข้อ งกับการบริ หารลู กค้าสัมพันธ์ก็คือ แนวคิ ดการบริ หารคุ ณค่าของลู กค้า
(Customer Value Management,CVM) ซึ่ งวิเคราะห์ถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าและพัฒนาด้าน
กลยุทธ์การตลาดเพือ่ ที่จะรักษาลูกค้าที่มีอยูใ่ ห้กลับมาใช้บริ การซํ้ารวมถึงกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
ของลูกค้าให้เป็ นไปตามที่องค์กรประสงค์(Kotler and Keller,2016:168)
Rapp and Collins(1995) ได้กล่าวว่า แบบจําลองของการสร้างสัมพันธ์
กับลูกค้า ทั้งผูค้ า้ และ ผูบ้ ริ โภค มีอยู่ 4 รู ปแบบที่เห็นกันดังนี้
1. แบบจําลองการสร้างสัมพันธ์ดว้ ยรางวัล (Reward Model)
เป็ นแบบจําลองโดยมี แนวคิดการให้รางวัลตอบแทนให้กับพฤติกรรม
ของลูกค้าที่เป็ นเป้าหมาย โดยจะจัดโปรแกรมการให้รางวัลนี้อย่างต่อเนื่องไปเป็ นช่วงระยะเวลาหนึ่ ง
2. แบบจํา ลองการสร้ า งสั ม พัน ธ์ ต ามเงื่ อ นไขสั ญ ญา (Contractual
Model)
เป็ นรู ปแบบเงื่อนไขสัญญาโดยที่บริ ษทั พยายามผูกมัดลูกค้าโดยการ
ให้ลูกค้าต้องเสียค่าสมาชิก หรื อค่าใช้จา่ ยส่งเสริ มการขายในบางส่วน เพือ่ สามารถที่จะมีส่วนในการ
เข้าร่ วมในโปรแกรมการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่จดั ขึ้น
3. แบบจําลองการสร้างสัมพันธ์ดว้ ยคุณค่าเพิม่ (Value-added Model)
เป็ นรู ป แบบการสร้ า งสัม พัน ธ์ด้ว ยประโยชน์ เ สริ ม เพิ่ม เติ ม ลงไป
นอกเหนือจากประโยชน์หลัก ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการใช้สินค้าหรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภคชําระเงินเพื่อ
ซื้อ รู ปแบบนี้เป็ นการสร้างความเหนือกว่าความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (Over Satisfaction)
4. แบบจํา ลองการสร้ า งสั ม พัน ธ์ ด้ ว ยการให้ ค วามรู ้ เ ฉพาะด้ า น
(Educational Model)

88
บริ ษทั จัดโปรแกรมการให้ความรู ้ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อลู กค้าและตรงตามความต้อ งการของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้ จะจัดเก็บอยู่ในรู ปของ
ฐานข้อ มูล ของบริ ษทั การสร้างความสัมพันธ์ในรู ปแบบนี้ เกิดจากเมื่ อลู กค้าเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าไปแล้ว จะมีพฤติกรรมคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าที่ใช้อยูน่ ้ นั เพิม่ ยิง่ ขึ้นไปกว่าเมื่อ
อดีตก่อนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นความสําคัญของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายหลังการซื้ อสิ นค้าว่า
ต้อ งทําให้ดีที่สุดและทําให้สมํ่าเสมอไว้เพื่อ เป็ นการรักษาลู กค้าไว้ให้อ ยู่กับบริ ษทั ยาวนานที่สุด
ดังนั้นแบบจําลองเหล่านี้สามารถใช้ปรับใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลง
ไม่หยุดนิ่ ง เพื่อจักทําให้องค์กรสามารถรักษาฐานลูกค้าของตนไว้ได้ในระยะยาว และสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้าได้
Lovelock and Wirtz (2007) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์
CRM(Common CRM application) ซึ่ งเป็ นการบูรณาการกรอบแนวคิดสู่ กระบวนการที่สาํ คัญ 5
ด้านของกลยุทธ์ CRM ดังนี้
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลของลู กค้า (Data collection) เช่นประวัติใน
ด้านประชากรศาสตร์ ประวัติการซื้อหรื อการใช้บริ การของลูกค้า
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis) การจัดข้อมูลไว้เป็ นหมวดหมู่
3.ระบบการส่ งเสริ มพนักงานขาย (Sale force automation) การใช้
ระบบในการที่จะบริ หารฐานข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้ซ้ื อหรื อใช้บริ การ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นงาน
การขายของพนักงานขาย โดยสร้างโอกาสในการสามารถเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
4.ระบบจัด การด้ า นการตลาด (Marketing automation) การนํ า
ฐานข้อมูลมาจัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่ทาํ ให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้ าหมายได้ตรงเป้ ามากขึ้น
สามารถจัดให้บริ การแก่ ลูกค้าแบบแต่ล ะราย (one to one marketing) และสามารถประหยัด
งบประมาณต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด (Marketing campaigns)
5.ระบบศูนย์บริ การข้อมูล (Call center automation) สามารถใช้ขอ้ มูล
การสอบถามของลูกค้าเพือ่ นํามาพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ นอกเหนื อไปจากนี้ ยงั สามารถ
ใช้กลยุทธ์น้ ี ในการจัดแบ่งกลุ่มของลูกค้าออกเป็ นประเภทต่างๆเพื่อให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงการ
ให้บริ การโดยที่ไม่ตอ้ งเสียเวลารอคิว เช่น ลูกค้ากลุ่มบัตรที่เป็ นสมาชิก เป็ นต้น
Anderson and Kerv (2002) ได้กล่าวว่า หลักการที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
ในด้านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ประกอบด้วยไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
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1.กา รกํ า หน ด ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หม า ยที่ กิ จก า รต้ อ งก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้ชดั เจน
2.การศึกษาความต้อ งการรวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่กิจการ
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ย
3.การปฎิสมั พันธ์ต่อกันกับลูกค้า
4.การนําเสนอบริ การที่สามารถตอบสนองลูกค้า
5.การติดตามและประเมินผล
ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ออกเป็ น 4 ขั้นตอน
1) การสร้างความสัมพันธ์
2) การรักษาความสัมพันธ์
3) การขยายความสัมพันธ์
4) การแพร่ ความสัมพันธ์
โดยขั้นของการสร้างความสัมพันธ์ เป็ นการลงทุนระยะยาวทั้ง ในแง่
เงินทุนและเวลาที่สูญเสียไป โดยเฉพาะในธุรกิจภาคบริ การที่อยากสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ใน
วงกว้า ง ไม่ ใ ช่ ว่ า การพัฒ นาจะไปถึ ง ขั้น ตอนการขยายหรื อ แพร่ ค วามสั ม พัน ธ์ ไ ด้ เนื่ อ งจาก
ความสัมพันธ์สาํ ที่เป็ นด้านบริ การเป็ นสิ่งที่บอบบางมากและกระทบกระทัง่ ได้ง่าย โดยลูกค้าอาจจะ
ไม่พอใจอันเป็ นผลมาจากไมได้มีพนักงานมาดูแลอย่างดีเหมือนแต่ก่อน
นอกเหนือจากนี้ประเภทของการสร้างความสัมพันธ์ยงั ประกอบด้วย
1. สร้างสัมพันธ์โดยไม่ตอ้ งใช้วตั ถุสิ่งของ เช่นการบริ การให้คาํ แนะนํา
เกี่ ยวกับข้อ มู ล รายละเอี ยดของสิ นค้าและบริ การแก่ ลู ก ค้าให้มี ความเหมาะสมกับความต้อ งการ
โดยเฉพาะในเวลาที่ลูกค้าเกิดปั ญหาต้องการคําชี้แนะและความช่วยเหลือ ยิง่ ไปกว่านั้นการออกเยีย่ ม
เยียนลูกค้า ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่สร้างได้ง่าย การสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช้เงิน
ในบางเวลาอาจสร้างความประทับใจและสร้า งความสัมพันธ์ได้ดีกว่าการพึ่งพาและใช้วตั ถุสิ่งของ
เช่น แพทย์สามารถจดจํายาที่คนไข้คนนั้นแพ้ได้ เป็ นต้น
2. สร้างสัมพันธ์โดยต้องใช้วตั ถุสิ่งของ โดยวิธีน้ ี ตอ้ งลงมีการลงทุนซื้ อ
วัตถุสิ่งของ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาเช่นการ์ดบัตรส่ วนลดของร้านอาหารการส่ ง
ของขวัญในวันเกิด เนื่องจากธุรกิจมองว่าลูกค้าได้สร้างรายได้และผลกําไร ให้องค์กรแล้วควรมีการ
สมนาคุณคืนตอบแทนให้แก่ลูกค้าเพือ่ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีรวมทั้งคืนกําไรให้กบั ลูกค้า
รู ปแบบนี้มีความซับซ้อน
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3. ต้อ งทุ่ ม เททรั พ ยากรเป็ นจํา นวนมากความสัม พัน ธ์ ล ัก ษณะนี้ จะ
เสมือนหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตของลูกค้า ไม่พียงแค่การให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษา ยังมีความ
ช่วยเหลือทางด้านเงินทุน รวมถึงเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ในรู ปแบบนี้ ใช้เวลายาวนาน
และลงทุนมาก การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ยงั สามารถจัดแบ่งได้อีก ตามกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ
องค์กร(Stakeholder) การแบ่งประเภทของCRM ตามกลุ่มเป้ าหมายได้ 2 ประเภทได้แก่ (ชื่นจิตต์
แจ้งเจนกิจ, 2546)
1. CRM ระดับผูค้ า้ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายที่
เป็ นผูค้ า้ คนกลางในช่องทางจัดจําหน่าย กรณี โรงพยาบาลหมายถึง ผูจ้ าํ หน่ายยาและเวชภัณฑ์
2. CRM ระดับผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์กบั
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูบ้ ริ โภค กรณี โรงพยาบาล แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ
2.1 ลูกค้าทัว่ ไปของโรงพยาบาลได้แก่ ผูป้ ่ วยและญาติ
2.1.1 ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกของโรงพยาบาล
2.1.2 ลูกค้าที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อลูกค้าประเภทหุ ้นส่ วนทาง
ธุรกิจ (Partner)
2.1.3 ลูกค้าที่มาใช้บริ การเฉพาะเจาะจงของคลิ นิก เช่ น
ผูใ้ ช้บริ การในแผนกโรคเบาหวาน
2.2 ลูกค้าบริ ษทั คือ องค์กรหรื อบริ ษทั ที่มีการทําสัญญากัน
ในการตรวจสุขภาพประจําปี หรื อมีค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการให้กบั เจ้าหน้าที่บริ ษทั นั้นๆ
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายในแนวกว้าง โดย
แบ่งกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายออกตามระดับความสัมพันธ์กบั องค์กรเป็ น 6 ระดับ คือ(Pect et al.,1999)
1. ระดับลูกค้าคาดหวัง(Prospect) กลุ่มลูกค้าที่คาดหวังว่าจะซื้ อหรื อใช้
บริ การขององค์กร ได้แก่ ลูกค้าที่สนใจมาสอบถามข้อมูล
2. ระดับผูซ้ ้ื อ (Purchaser)กลุ่ มลู กค้าที่คาดหวังว่าจะซื้ อ หรื อ ใช้บริ การ
และเริ่ มมาใช้บริ การ
3. ระดับลูกค้า(Clients) ลูกค้าที่ใช้บริ การอย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลา
หนึ่งแล้วโดยอาจมีทศั นคติเฉยๆหรื อทางไม่ดีกบั องค์กร
4. ระดับ ลู ก ค้า สนับ สนุ น (Supporter) ลู ก ค้า ประจํา ที่ รั ก ชอบองค์ก ร
รวมถึงมีทศั นคติที่ดีและเห็นองค์กรว่ามีภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงชื่นชอบสินค้าและบริ การขององค์กร
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5. ผูม้ ีอุปการคุณ(Advocatees) ลูกค้าที่สนับสนุ นกิจกรรมขององค์กรที่
จัดขึ้นมาโดยตลอดและแนะนําลูกค้ารายอื่นๆให้มาลองใช้บริ การหรื อสามารถทําการตลาดภายนอก
ให้กบั องค์กร
6. ระดับหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ(Partner) คือ ลู กค้าที่ซ้ื อ สิ นค้าและบริ การ
สมํ่าเสมอเป็ นประจํามีผลกระทบต่อรายได้ค่าใช้จ่ายและผลกําไรขององค์กร เช่น ลูกค้าที่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ส่วน
นอกเหนือไปจากการต้องใส่ใจดูแลลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล
แล้ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต ้อ งคํา นึ ง ถึ ง ด้ว ยคื อ ต้อ งมองว่ า แพทย์ที่ ส่ ง ต่ อ ผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลอื่ น มายัง
โรงพยาบาลของเรา(referring physicians) ก็ถือเป็ นลูกค้าอีกกลุ่มด้วยเหมือนกัน ซึ่งจากการศึกษาจะ
พบว่าแพทย์จะมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการรับการรักษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง ของผูป้ ่ วย และ
นับวันยิ่งจะมี อิ ทธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะในกรณี ที่ผูป้ ่ วยที่มี ความ
เจ็บป่ วยขั้นรุ นแรง(severe illnesse) ซึ่ งหากโรงพยาบาลที่ได้รับการส่ งต่อผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาล
อื่นๆได้ให้บริ การที่มีคุณภาพ สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าและแพทย์ที่ส่ง
ต่อผูป้ ่ วยมาให้ ก็จะทําให้เกิดการส่งต่อผูป้ ่ วยมายังโรงพยาบาลของเรามากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งเรี ยกว่าการ
บริ หารความสัมพันธ์กบั แพทย์ที่ส่งต่อผูป้ ่ วยและโรงพยาบาลที่ส่งต่อผูป้ ่ วยมาให้หรื อมีชื่อเรี ยกว่า
PRM (provider relationship management) และที่จะส่ งข้อ มูลหรื อช่ องทางในการติดต่อสื่ อ สาร
ระหว่า งโรงพยาบาลที่ ส่ งต่ อ ผูป้ ่ วยถึ งกัน ควรศึก ษาว่า แพทย์ดังกล่ าวสะดวกติ ด ต่อ รั บข่ า วสาร
ช่องทางใดเช่น ช่องทางส่ งแฟกซ์หรื ออีเมลล์ เพราะหากเลือกช่องทางติดต่อสื่ อสารที่ไม่ถูกต้องก็
อาจทําให้จาํ นวนคนไข้ที่ส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันน้อยลงได้ และโรงพยาบาลควรเรี ยนรู ้
วิธีการบริ การที่ดีจากอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อนํามาปรับใช้ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอที เช่นศูนย์ call centers และระบบ health information exchanges (HIEs) ซึ่ งสามารถแชร์ขอ้ มูล
ทางคลินิกข้ามไปมาระหว่างสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาสุ ขภาพเช่นโรงพยาบาล คณะแพทย์ คลินิก
ห้องตรวจวิเคราะห์เป็ นต้น (Robert,2011 ; Paddison , 2004)
ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์(2559) ได้จาํ แนกลูกค้าที่ควรสร้างความสัมพันธ์
ด้วย โดยแบ่งออกเป็ น
1. ลูกค้าที่ทาํ กําไร เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งสร้างความสัมพันธ์ให้มากที่สุด
หรื อกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงต่อการจัดทําประชาสัมพันธ์และให้คาํ แนะนําลูกค้าได้
2. ลูกค้าที่ไม่ทาํ กําไร แบ่งออกได้เป็ น
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2.1 ลู ก ค้า ที่ ไ ม่ ท าํ กํา ไรแต่ มี ร ายได้สู ง กิ จ การจัก ต้อ งสร้ า งความ
ต้อ งการในการใช้บริ การให้เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ เนื่ อ งจากมี ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ใน
ปั จจุบนั ลูกค้าเหล่านี้อาจเป็ นลูกค้าของคู่แข่งอยูก่ ็ได้
2.2 ลู ก ค้า ที่ ไ ม่ ท าํ กํา ไรและมี ร ายได้ต่ าํ กิ จ การจัก ต้อ งจัด ลํา ดับ
ความสําคัญของลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ร้ งั ท้ายและใช้วธิ ีการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยคําชี้แนะและข้อแนะนํา
การยิม้ แย้มด้วยไมตรี จิต สร้างสัมพันธ์แทนการใช้วตั ถุ สิ่งของ ซึ่ งในอนาคตไม่อาจทราบได้ว่าหาก
ลูกค้ากลุ่ มนี้ เปลี่ ยนแปลงไปมี กาํ ลังซื้ อ หรื อ ความสามารถจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เนื่ อ งจากการมี
รายได้เพิม่ มากขึ้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยวัตถุสิ่งของมากขึ้น
เนื่ อ งมาจากธุ รกิ จโรงพยาบาลเป็ นอีกธุรกิจหนึ่ งที่ตอ้ งปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันของตลาด โดยได้นาํ หลักแนวคิดการบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์มาปรับใช้ในองค์กรดังเช่น องค์ประกอบหลักการสร้างการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์มีกรอบ
แนวคิดที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริ หารลูกค้าสัมพันธ์โดยมองในภาพรวม มาใช้ประกอบด้วยหลัก 8
ประการดังนี้ (Scott, 2003)
1. สร้างวิสยั ทัศน์ CRM (CRM vision)
2. สร้างกลยุทธ์ CRM (CRM strategy) โดยเป็ นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างความ
ภักดีของลูกค้าและใช้รักษาฐานลูกค้าให้อยูก่ บั องค์กรอย่างยาวนาน
3. สร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า(Value customer experience) การที่
เกิดประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าจะก่อ ให้เกิ ดความพึงพอใจและมี ความเชื่ อถื อ ในที่สุดจงก็จะเกิ ด
ความจงรักภักดีต่อองค์กรในระยะยาว
4. สร้างการทํางานร่ วมกัน(collaboration) เมื่อยึดเอาลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อ สนองความต้อ งการลู กค้า ซึ่ งมี ค วามแปรเปลี่ ย นอยู่ตลอดเวลา การปรับ ตัว ขององค์กรจึ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับการบริ หารงาน การปรับโครงสร้างเงินเดือน
ผลตอบแทนรวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
5. กระบวนการหลัก ขององค์กร(Processes) ซึ่ ง จะมุ่ ง เน้นปรั บปรุ ง
กระบวนการที่เกี่ยวข้อ งและมี ผลกระทบต่อลู กค้า เป็ นการปรับเปลี่ ยนกระบวนการทํางานและ
ให้บริ การที่ซบั ซ้อนให้ เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบตอบสนองลูกค้าและมีประสิทธิภาพ
6. ข้อมูลลูกค้า (Information) โดยต้องจัดการรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้อยู่
ในฐานข้อมูลลูกค้ากลาง(Central customer database) เพือ่ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการกระจาย
ข้อมูลไปสู่ หน่ วยงานต่างๆให้มีความทัว่ ถึงทั้งองค์กรเพราะการที่องค์กรมีขอ้ มูลที่เหมาะสมใช้ได้
เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาจักทําให้องค์กรได้เปรี ยบในเชิงของการแข่งขัน
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7. เทคโนโลยี CRM (Technology CRM) ให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและเพิม่ ความรวดเร็วและประสิทธิภาพ
8. การวัดผล CRM (Metrics) ติดตามและวัดผลการดําเนิ นงานโดยมีตวั
วัด 4 ประเภทคื อ ตัว วัด ระดับ องค์ก ร ตัว วัด ระดับ กลยุท ธ์ลู กค้า และตัว วัดการดํา เนิ น งานและ
กระบวนการ รวมถึงตัววัดสําหรับปั จจัยนําเข้า
ในสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่มีการแข่งขันสู งมาก
นั้น ในโรงพยาบาลหลายแห่ งหรื อ ศูนย์สุขภาพ ได้มี การนําการบริ หารลู กค้าสัมพันธ์(Customer
relationship management:CRM) มาใช้เ พื่ อ รองรั บ และรั ก ษาความสัม พัน ธ์ต่ อ ลู ก ค้า ที่ มี ค วาม
ต้องการที่หลากหลายซึ่ งการพัฒนาในด้านคุณภาพของข้อมูลลูกค้าในระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
(information quality) รวมถึงคุณภาพการบริ การ(Service quality) มี ความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญ
นัยสําคัญต่อความพึงพอใจ และการรับรู ้ในด้านการใช้ประโยชน์ของผูม้ าใช้บริ การในศูนย์ส่งเสริ ม
สุ ขภาพ (Choi et al.,2013) ในขณะที่การทํากิจกรรมด้านการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์น้ นั จะมีความ
แตกต่างกัน ไปตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และสร้างความได้เปรี ยบในทางการแข่งขันให้กบั
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ เช่นในการศึกษาในประเทศใต้หวันในธุ รกิจ Nursing-homeโดยได้พบว่าธุรกิ จ
nursing-home ที่ข้ นึ กับโรงพยาบาลนั้นในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การจะเน้นในด้านความ
เข้าใจในความต้อ งการของผูม้ าใช้บริ การและการส่ งมอบการให้บริ การที่ทนั ท่วงที รวมถึ งการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้(Wang, 2013)
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมและให้ บริการความรู้
1) ความหมายของการบริการ การอบรมและความรู้
1.1) ความหมายของการบริ การ
ธี ร กิ ติ นวรั ต น ณ อยุธ ยา (2558:12) ได้ร วบรวมความหมายของการ
บริ การไว้ดงั นี้
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา(1960:21) ได้กล่าวว่า การบริ การคือ
กิจกรรมหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับ หรื อความพึงพอใจที่ถูกนําเสนอเพือ่ ขายหรื อจัดไว้ให้ซ่ ึ งเกี่ยวกับ
การขายสินค้า
Blois (1974,157) ได้กล่าวว่า การบริ การเป็ นกิจกรรมที่เป็ นการเสนอขาย
โดยสามารถให้เป็ นผลตอบแทนในรู ปของความพึงพอใจที่ไ ด้รับและผลประโยชน์ โดยไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาคในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า
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Kotler and Bloom (1984:147) และ Kotler(1988:477) ได้กล่าวว่า การ
บริ การ คือ กิจกรรมหรื อผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งเสนอให้อีกบุคคลหนึ่ ง โดยเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถ
ที่จะจับต้องได้ และไม่ก่อให้เกิดความเป็ นเจ้าของโดยสิ้ นเชิง การผลิตด้านบริ การอาจจะเกี่ยวข้อง
หรื ออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตตัวสินค้าเลยก็ได้
Grönroos(1990:27) ได้ก ล่ า วว่า การบริ ก ารคื อ กิ จ กรรมหรื อ ชุ ด ของ
กิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดการติดต่อกันระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับ
ผูใ้ ห้บริ การ และ/หรื อกับทรัพยากรที่จบั ต้องได้หรื อตัวสินค้า และ/หรื อระบบของผูท้ ี่ให้บริ การ โดย
เป็ นการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การ
Zeithaml and Bitner(2000:2) ได้ก ล่ า วถึ ง บริ ก ารว่า หมายถึ ง เป็ น
กระบวนการและการกระทํารวมถึงผลงานของการปฎิบตั ิ
UNCTAD (2004:208) ได้กล่าวว่า บริ การหมายถึงผลิตผลเศรษฐกิจของ
สินค้าที่จบั ต้องไม่ได้ โดยมีการผลิตส่งมอบและเกิดการบริ โภคเกิดขึ้นพร้อมกัน
Kayastha (2011:313-324) ได้กล่าวว่า การบริ การเป็ นสัญญาที่ท้ งั 2 ฝ่ าย
ทําขึ้นและตกลงปฎิบตั ิตามด้วยเงื่อนไขผูกพันตามสัญญาในช่วงเวลาหนึ่ง
Vargo and Lusch(2008:26) ไ ด้ ก ล่ า วไ ว้ ว่ า ก า รบ ริ ก า ร หม า ย ถึ ง
กระบวนการที่ใช้ความเชี่ยวชาญชํานาญพิเศษหรื อด้วยทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ เพื่อประโยชน์ของ
ตนหรื อบุคคลอื่น
สรุ ปความหมายว่าการบริ การนั้น เกี่ ยวข้อ งกับกิ จกรรมอัน รวมไปถึ ง
กระบวนการที่ใช้ความชํานาญและความเชี่ยวชาญพิเศษเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง
หรื อของผูอ้ ื่น โดยสิ่ งที่เรี ยกว่าการบริ การนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และในเศรษฐศาสตร์
มหภาคผลิ ตผลของการบริ การนั้นถื อ เป็ นผลิ ตผลเศรษฐกิ จของสิ นค้าที่จบั ต้อ งไม่ไ ด้ โดยมี ผูใ้ ห้
ความหมายนี้ได้มาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF)ในปี พ.ศ.2536 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ใช้บนั ทึกข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับทางด้านการเงินและเศรษฐกิจใน“สถิติดุลการชําระเงิน”ในปั จจุบนั
ได้ถูกนําไปใช้ในองค์กรระหว่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในที่การประชุมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD)
1.2) ความหมายของการอบรม
Smith and Ragan (1999:3) ได้กล่าวว่า การฝึ กอบรม(training)จะใช้โดย
มีวตั ถุ ประสงค์เฉพาะเจาะจงมีความชัดเจนว่าจะนําความรู ้ที่ได้ไ ปใช้ในทันทีกับการปฎิ บตั ิงาน
นอกเหนือไปจากนี้คาํ ว่า “training” ยังมีนยั ยะถึงการสอนโดยมนุ ษย์ โดยการฝึ กอบรมนั้นเป็ นส่ วน
หนึ่ งของคํา ว่ า “การศึ ก ษา” ซึ่ งหมายถึ ง การเล่ า เรี ยนการฝึ กฝนและอบรม(พจนานุ ก รม
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ราชบัณฑิต ยสถาน,2542) โดยคําว่า การศึกษา (Education) ซึ่ งได้ให้ค วามหมายไว้ 4 แบบดัง นี้
(Good,1973:202)
1. การศึกษา คือ การดําเนิ นการด้วยกระบวนการในทุกแง่มุ ม ที่ทาํ ให้
บุคคลพัฒนาทั้งทัศนคติ ด้านความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆตามคุณธรรมในสังคมหรื อค่านิ ยมที่
ยึดถือในสังคม
2. การศึกษา คือ กระบวนการทางด้านสังคม ที่ทาํ ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับอิทธิพล
มาจากสิ่ งแวดล้อ ม ที่ทาํ การคัดเลือ กและกําหนดเอาไว้อย่างเหมาะสม อาทิเช่ นโรงเรี ยนเพื่อการ
พัฒนามนุษย์และสังคม
3. การศึกษา คือ วิชาชีพประเภทหนึ่งหรื อการเตรี ยมบุคลากรให้ไปเป็ น
ครู ซึ่ งดําเนิ นการจัด ด้านการเรี ย นการสอนในสถาบันอุ ดมศึ กษา อาทิเช่ น ปรัชญาและประวัติ
การศึกษา หลักสู ตรการสอน การติดตามและประเมินวัดผล การนิ เทศการศึกษา ซึ่ งดําเนิ นการทั้ง
ภาคปฎิบตั ิและทฤษฎี
4. การศึกษา คือ ศิล ปะของการถ่ ายทอดองค์ความรู ้ที่มาจากอดี ต ซึ่ ง
นํามาทําการรวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบให้คนรุ่ นใหม่
นอกเหนื อไปจากนี้ ยงั มีการใช้คาํ ที่มีความหมายคล้ายคลึงหรื อคาบเกี่ยว
กัน ในบางครั้งผูใ้ ช้ก็เกิดความสับสนและนํามาแทนที่กนั เช่นคําว่า “instruction(การเรี ยนการสอน)”
“teaching (การสอน)” หรื อ “training(การฝึ กอบรม)” เป็ นต้น จริ งแล้วคําที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้
มีผูไ้ ด้กาํ หนดและแบ่งแยกให้ชัดเจนถึ งความคล้ายคลึ งและความแตกต่างรวมถึ งความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันของคําเหล่านี้ อาทิเช่น การเรี ยนการสอน “instruction” อาจหมายถึงครู ผสู ้ อนที่ไม่ใช่
มนุษย์เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ทั้งนี้
ไม่วา่ จะเป็ นคําว่า“teaching” “training” หรื อ “instruction” ทั้งหมดทั้งสิ้ นล้วนแต่เป็ นประสบการณ์
ที่ได้มาจากการศึกษา(education) ที่จดั ทําขึ้น (Smith and Ragan,1999:3)
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การศึกษา (Education)
การเรี ยนการสอน (Instruction)
การฝึ กอบรม
(training)

การสอน
(teaching)

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
ที่มา: อ้างอิงจาก Smith and Ragan (1999:33) Instructional design(2nd ed.).
1.3) ความหมายของความรู ้
จากการศึกษาค้นคว้าผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมความหมายของคําว่า “ ความรู ้”ไว้
ดังนี้
“ ความรู ้” หมายถึง สิ่งที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน ค้นคว้า หรื อมา
จากประสบการณ์ รวมถึงทักษะและความสามารถเชิงปฏิบตั ิ ความเข้าใจหรื อสารสนเทศที่ได้รับมา
จากประสบการณ์องค์วชิ าในแต่ละสาขา(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
ใน Collins Dictionary of the English Language (1979:813) ได้ให้คาํ
นิยามของความรู ้ไว้คล้ายกันดังนี้
1. ข้อเท็จจริ ง ความรู ้สึก และประสบการณ์ที่มีอยูใ่ นบุคคลคนหนึ่ งหรื อ
กลุ่มบุคคลก็ได้
2. ความตระหนักรู ้ การรับรู ้ หรื อความคุน้ เคยรอบรู ้ชาํ นาญที่ได้รับมา
จากประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู ้
3. สภาวะของการรู ้
4. การประเมินหรื อการเรี ยนรู ้ในสิ่งที่ชาํ นาญเชี่ยวชาญ
5. ข้อมูลรายละเอียดที่จาํ เพาะเจาะจงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ความรู ้ คือ กรอบของการผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบ
รู ้ในบริ บท และความรู ้แจ้งอย่างชํ่าชอง ซึ่งจะเป็ นกรอบสําหรับประเมินค่าและการนําประสบการณ์
สารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมด้วยกัน (Davenport and Prusak (2000) อ้างถึงในทิพวรรณ หล่ อ
สุวรรณรัตน์,2548:17)
ความรู ้ คื อ ผลรวมทั้ง หมดของความคิ ด ที่ ถู ก อนุ รั ก ษณ์ ส งวนไว้โ ดย
มนุษย์ (Ranganathan, 1967:80-81)
ในอีกแง่ของการอธิบายถึงกระบวนการลําดับชั้นในการก่อให้เกิดความรู ้
โดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อ Hideo Yamazaki มองว่าความรู ้มาจากสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการ
คิดเปรี ยบเทียบเชื่อ มโยงกับความรู ้อื่น จนเกิดเป็ นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ป
และตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ จาํ กัดช่วงเวลา โดยได้แสดงให้เห็ นถึง ทฤษฎี ปิรามิ ด
แสดงลํา ดับ ชั้น ของความรู ้ โดยได้แ สดงถึ ง ลํา ดับ ชั้น ที่ ก่ อ ตัว ขึ้ น จนสร้ า งเป็ นความรู ้ โ ดยเรี ย ง
ตามลําดับก่อนและหลังดังนี้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ,2547:14)
1. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริ ง ข้อมูลดิบ หรื อตัวเลขต่าง ๆ ที่ได้จากการ
สังเกตยังไม่ได้ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์หรื อจัดหมวดหมู่
2. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มีการจัดระบบ
จําแนกให้เป็ นหมวดหมู่หรื อนําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
3. ความรู ้ หมายถึ ง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิ ดเปรี ยบเที ย บ
เชื่ อ มโยงกับความรู ้อื่ นจนเกิ ดความเข้าใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ป และตัดสิ นใจ
สถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่ตอ้ งจํากัดช่วงเวลา
4. ปั ญญา หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู ้ เพือ่ แก้ปัญหาหรื อพัฒนาการ
ทํางาน
ยังมีการให้คาํ นิยามของคําว่าความรู ้โดยมองเป็ นระดับชั้นโดยเน้นเรื่ อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
โดยได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้หรื อพุทธิพิสัย(cognitive domain) ของคน ว่าประกอบด้วยความรู ้
ตามระดับต่าง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่ งอาจพิจารณาจากระดับความรู ้ในขั้นตํ่าไปสู่ ระดับของความรู ้ใน
ระดับที่สูงขึ้นไป (Bloom(1956) อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542: 26-28)
1. ความรู ้ หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ถึ ง การจํา และการระลึ ก ได้ถึ ง
ความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์ต่างๆ
2. ความเข้าใจหรื อความคิดรวบยอด (Comprehension)
3. การนําไปปรับใช้ (Application)
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4. การวิเคราะห์ (Analysis)
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
6. การประเมินผล (Evaluation)
Nonaka and Takeuchi(1995) ได้กล่าวว่า ความรู ้ที่เกิดขึ้นยังเกิดจากการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยแบ่งเป็ นความรู ้ที่ฝัง
อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็ นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit
Knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกและเปรี ยบเทียบใน
ลักษณะของการหมุนเกลียวการเรี ยนรู ้ โดย Knowledge Spiral แบ่งเป็ น 4 ขั้นดังนี้
1. Socialization เป็ นขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการสร้าง
Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผูร้ ่ วมงานโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่แต่ละคน
มีอยู่
2. Externalization เป็ นขั้นตอนที่สองในการสร้างและแบ่งปั นความรู ้
จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ละเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นการแปลงความรู ้จาก Tacit Knowledge
เป็ น Explicit Knowledge
3. Combination เป็ นขั้นตอนที่สามในการแปลงความรู ้ข้ นั ต้น เพื่อการ
สร้าง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ที่ได้เรี ยนรู ้ เพื่อการสร้างเป็ นความรู ้ประเภท
Explicit Knowledge ใหม่ ๆ
4. Internalization เป็ นขั้นตอนที่ สี่แ ละขั้น ตอนสุ ด ท้า ยในการแปลง
ความรู ้จาก Explicit Knowledge กลับสู่ Tacit Knowledge ซึ่ ง จะนําความรู ้ที่เ รี ยนมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อใช้ในชีวติ ประจําวัน
สรุ ปแล้ว ความรู ้เป็ นผลรวมของความคิดที่สร้างขึ้นมาและถูกจัดระเบียบ
เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบโดยเป็ นผลตกผลึกทางปั ญญาจากการที่ได้สมั ผัสรับรู ้ รวมถึงประสบการณ์
ที่ได้มาจากสัญชาติญานและการหยัง่ รู ้ที่เกิ ดขึ้นเองโดยแต่ล ะปั จเจกบุคคลและถู กถ่ายทอด รักษา
อนุรักษ์ให้ดาํ รงอยูใ่ นอารยธรรมของมนุษย์
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ และกระบวนการในการประมวล
ข้ อมูล
ก่ อ นที่ จ ะไปถึ ง การให้ก ารศึ ก ษาแก่ ผู ้ป่ วยและประชาชนรวมไปถึ ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์และสาธารณสุ ข ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
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ถึ ง ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ว่า มนุ ษ ย์เ กิ ดการเรี ย นรู ้แ ละมี กระบวนการเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่า งไร โดยผูว้ ิจยั ได้
รวบรวมทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญไว้ดงั นี้
2.1) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของมาร์สโลร์(Maslow,1962)
มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการพืน้ ฐานตามธรรมชาติเป็ นลําดับ
ขั้นคือ
(1) ขั้นความต้องการทางร่ างกาย
(2) ขั้นความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
(3) ขั้นความต้องการความรัก
(4) ขั้นความต้องการยอมรับและการยกย่องจากสังคม
(5) ขั้นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่
หากความต้องการในขั้นพื้นฐานได้มีการรับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
ในแต่ละขั้น มนุษย์ก็จะล้วนสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ อีกขั้นที่สูงขึ้นกว่า โดยมนุ ษย์ตอ้ งการที่
จะรู ้จกั และพัฒนาตนเอง เนื่ องจากประสบการณ์ที่เรี ยกว่า Peak experience เป็ นประสบการณ์ของ
บุคคลหนึ่งที่อยูใ่ นภาวะที่ดื่มดํ่าอันมาจากการรู ้จกั ตนเองได้ตรงต่อสภาพตามความเป็ นจริ ง ช่วงนี้
บุคคลจะสามารถเข้าใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่างถ่องแท้และมีลกั ษณะประสมประสานกลืนไปหมด
เป็ นช่วงเวลาที่รู้จกั ตัวตนของตนเองอย่างแท้จริ ง บุคคลใดก็ตามที่มีประสบการณ์เฉกเช่นนี้ บ่อยครั้ง
ก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้
2.2) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกานเย(Gagne)
เป็ นทฤษฎี ที่ ผ สมผสานทฤษฎี ข องการเรี ย นรู ้ ใ นแบบกลุ่ ม
พฤติกรรมนิยมและพุทธนิยมโดยสรุ ปการเรี ยนรู ้จากลําดับที่ง่ายไปหาลําดับที่ยากเอาไว้ 8 ประเภท
ดังนี้ (Ganne and Briggs,1974:121-136)
(1) การเรี ยนรู ้สญ
ั ญาณ(signal-learning)
(2) การเรี ยนรู ้สิ่งเร้า-การตอบสนอง(stimulus-response)
(3) การเรี ยนรู ้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง(chaining)
(4) การเชื่อมโยงทางภาษา(verbal association)
(5) การเรี ยนรู ้ความแตกต่าง(discrimination learning)
(6) การเรี ยนรู ้ความคิดรวบยอด(concept learning)
(7) การเรี ยนรู ้กฎ(rule learning)
(8) การเรี ยนรู ้การแก้ปัญหา(problem solving)
และแบ่งสมรรถภาพการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ออกเป็ น 5 ประเภทคือ
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2.2.1) สมรรถภาพในการเรี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ ง (verbal information) เป็ น
ความสามารถที่เรี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ งโดยอาศัยความระลึกจําได้
2.2.2) ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual skills) เป็ นทักษะทางสติปัญญา
เป็ นความสามารถในการใช้สมองในการที่จะคิดหาเหตุและผลโดยอาศัยข้อ มูลและประสบการณ์
รวมไปถึงความรู ้ ความคิดในด้านต่างๆนับตั้งแต่การเรี ยนรู ้ข้นั พื้นฐาน ซึ่ งเป็ นทักษะง่ายไปสู่ การใช้
ทักษะที่ยากและมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
2.2.3) ยุทธศาสตร์ในการคิด (cognitive strategies) เป็ นความสามารถ
ของกระบวนการ ทํางานภายในสมองของมนุษย์ต้งั แต่การรับรู ้ เรี ยนรู ้ การแปลตีความ ความจําและ
ความเข้าใจ การดึงนําข้อมูลมาใช้ และนําเอาประสบการณ์มาใช้
2.2.4) ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) เป็ นความชํานาญในด้าน
การปฎิบตั ิ
2.2.5) เจตคติ (Attitudes) เป็ นความรู ้สึกและความนึกคิดของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มีต่อเรื่ องราวต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกกระทําหรื อไม่
2.3) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ( Information
Processing Theory)
เป็ นทฤษฎี ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการพัฒ นาสติปั ญ ญาของ
มนุษย์ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับสมองโดยมนุษย์จะรับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัส สิ่ งเร้าที่เข้า
มาจะบันทึกไว้ในความจําระยะสั้น โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 อย่างคือ การรู ้จกั (recognition)
และความใส่ใจ (attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเร้า โดยจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนเองนั้นสนใจ ซึ่งดํารงอยู่
ในระยะเวลาสั้นมาก หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลังเพื่อเก็บไว้ในความจําระยะยาว(longterm memory) จําเป็ นต้องได้รับการประมวลและเปลี่ยนรู ปแบบโดยการเข้ารหัส (encoding) โดยใช้
เทคนิคเข้าช่วย ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นกระบวนการขยายความคิด (Elaborative operations process) อาทิเช่น
การท่องซํ้าหลายๆครั้ง หรื อการทําข้อมูลให้มีความหมายกับตัวเอง เมื่อข้อมูลได้รับการบันทึกไว้ใน
ความจําระยะยาวแล้ว บุถา้ จะเรี ยกข้อมูลออกมาใช้ได้จาํ เป็ นต้องถอดรหัสข้อมูล (decoding)ออกมา
จากความทรงจําระยะยาวนั้นและการประมวลข้อมูลจะได้รับการบริ หารควบคุมอีกชั้นหนึ่ งคือการ
ตระหนักรู ้(awareness) เกี่ยวกับความรู ้และความสามารถของตนเอง โดยจากการใช้ความเข้าใจใน
การรู ้ดงั กล่าวนี้ ในการจัดการและควบคุมกระบวนการคิด รวมไปถึงการทํางานของตนเองด้วยวิธี
ต่างๆ ซึ่ งช่วยให้การเรี ยนรู ้และการทํางานประสบความสําเร็ จ(Osman and Hannafin,1992:83-99)
โดยกระบวนการเรี ย นรู ้ คิ ด เริ่ ม ตั้ง แต่ ค วามใส่ ใ จ(attention)ในการรั บ รู ้ และทํา ให้เ กิ ด การรั บ รู ้
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(perception) และคิดหากลวิธีต่างๆ(strategies) ดังนั้นความรู ้คิด(metacognitive knowledge) จึงมัก
ประกอบไปด้วยความรู ้ยอ่ ยๆที่สาํ คัญดังนี้คือ (Garfalo and lester,1985:163-176)
1.ความรู ้เกี่ยวกับบุคคล(person)
2.ความรู ้เกี่ยวกับงาน(task)
3.ความรู ้เกี่ยวกับกลวิธี(strategy)
3)ความสั มพันธ์ ของการอบรมและให้ บริ การความรู้ ในสถานพยาบาลกับ
ความพึงพอใจของผู้ป่วย
ในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลบางแห่งได้จดั โปรแกรมให้การอบรม
แก่ ผูป้ ่ วย ซึ่ งทําให้เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ ผปู ้ ่ วยเช่นในกรณี ที่คนไข้มี การเปลี่ ยนข้อเข่า โดยให้
นักศึกษาฝึ กงานด้านพยาบาลได้มี ส่วนร่ วมในโปรแกรมการศึกษานี้ ด้วยโดยโปรแกรมดังกล่ าว
บรรจุขอ้ มูลที่มีประโยชน์สาํ หรับผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนข้อเข่าและโปรแกรมนี้ ยังทําให้พยาบาลได้มีส่วน
ร่ วมในการร่ วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวิธีการรักษาและดูแลผูป้ ่ วยด้วย (Grant,2012) หรื อการ
ใช้แอพพลิ เคชัน่ HER(Drchrono’s electronic health record) ที่ใช้ในไอแพดและไอโฟน เป็ น
เครื่ องมือในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างแพทย์และคนไข้ได้ โดยแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่
ในรู ปแบบดิจิทลั ที่เป็ นปั จจุบนั ที่สุดโดยส่งบทความเอกสารหรื อในรู ปวีดีโอไปให้แก่ผปู ้ ่ วย เพื่อให้
ความรู ้เช่นในด้านการออกกําลังกายและการกินอาหาร รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
วินิจฉัยหรื อขั้นตอนการให้บริ การ เช่นในMayo clinic ในสหรัฐอเมริ กา (Horowitz,2013) โดยใน
อนาคตการศึกษาให้ความรู ้และการติดต่อสื่ อสารของผูป้ ่ วยจะพบบ่อยมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งทําให้แน่ ใจได้
ว่าผูป้ ่ วยมีความเข้าใจในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับตนเอง นอกเหนื อไปจากนี้ ดา้ นการศึกษาที่
ใช้เพือ่ เตรี ยมฝึ กสอนนักศึกษาด้านการแพทย์และพยาบาลควรที่จะให้ความสําคัญและหลอมรวมไป
กับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป(Wong and Lee,2017) นอกเหนื อไปจากนี้ โรงพยาบาลควรที่
จะมุ่งไปที่การศึกษาและให้ความรู ้วชิ าการด้านสุขภาพมากกว่าที่จะไปทํากิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ซึ่งการเน้นด้านการศึกษาและความรู ้วชิ าการ จะทําให้สามารถวางตําแหน่งและสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลในใจของผูบ้ ริ โภคและท้ายสุ ดจะทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของโรงพยาบาลนั้นเพิ่มขึ้น
(Johnson and Baum ,2001)
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1) ความหมายของความพึงพอใจ
ได้มีผรู ้ วบรวมความหมายของความพึงพอใจเอาไว้ดงั นี้
Campbell(1976 อ้างใน จริ ยา โรจนธรรม, 2557:8) กล่ าวไว้ว่า ความพึง
พอใจของ ผูม้ าใช้บริ การ เป็ นความคิดเห็นเกี่ ยวกับผลสําเร็ จที่แต่ละคนนั้น ได้มีการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อ สภาพตามความเป็ นจริ งที่ตนเองประสบอยู่ กับสภาพการณ์ ที่ตนเอง
ต้องการปราถนาให้อยากเป็ นหรื อมีความคาดหวังไว้วา่ ควรหรื อน่ าที่จะได้เป็ นเช่นนั้น ผลลัพธ์ที่ได้
อาจเกิดความพึงพอใจหรื ออาจไม่พงึ พอใจก็เป็ นได้
Buttle(2004 อ้า งใน อภิ ชัย สุ ร นาถกิ ต ติ ธ ร,2558:5) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า คื อ
ความรู ้สึกที่เติมเต็มที่มาจากการตอบสนองต่อ ประสบการณ์ ที่ไ ด้รับจากการได้บริ โภคหรื อมี แค่
บางส่ วน อันลูกค้าจะเกิ ดความพึงพอใจได้น้ นั ต้องได้รับการตอบสนองเป็ นไปตามที่ได้คาดหวัง
เอาไว้ ซึ่งจะเกิดการส่งผลให้ลูกค้ามีความพอใจจากการบริ โภคนั้น
Peter and Olson (2005 อ้างใน อภิชยั สุรนาถกิตติธร,2558: 5) ได้กล่าวไว้ว่า
เมื่อผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจแล้ว ก็จะมีผลทําให้เกิดแนวโน้มที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนั้นๆ
อย่างต่อ เนื่ อ ง รวมไปถึ งการเกิ ดการสื่ อ สารบอกปากต่อ ปากต่ อ กัน ในทางกลับกัน หากพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีความไม่ พึงพอใจเกิดขึ้นก็จะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนไปใช้สินค้าตรายีห่ ้อ
อื่นๆ รวมถึงเกิดการร้องเรี ยนไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
Kotler and Armstrong(2014) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นมาจาก
ความแตกต่างหรื อการนํามาเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้จริ งในคุณค่าผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหวัง
ของลูกค้า
Lovelock and Wirtz (2011 อ้างใน อภิชัย สุ รนาถกิ ตติธร,2558:5,6) ได้
กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็ นความรู ้สึกในระยะเวลาสั้นๆที่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
โดยความพึงพอใจเป็ นปั จจัยที่จะทําให้กิจการในระยะยาวประสบความสําเร็ จได้ เนื่ องจากลูกค้าถ้า
พึง พอใจก็ จ บอกต่ อ กัน ไป และมี ก ารใช้บ ริ ก ารหรื อ ซื้ อ สิ น ค้า นั้น ซํ้าๆและส่ ง ผลให้เ กิ ด ความ
จงรักภักดีดว้ ย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 45) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ว่า ความพึงพอใจของลูกค้า(Consumer Satisfaction) เป็ นระดับความรู ้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการ
เปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์กบั ความ
คาดหวัง ของบุ ค คล(Expection)เกิ ด จากประสบการณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ในอดี ต ของผู ้ซ้ื อ ส่ ว น
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรื อการทํา งานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาด และฝ่ าย
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อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม(Value added)
การสร้างคุณค่าเพิ่มเกิดขึ้นจากผลิต (Manufacturing) และการเจาะตลาด (Total Quality) คุณค่าเกิด
จากความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) คุณค่าที่มอบให้กบั ลูกค้าจะต้อง
มากกว่าต้นทุนของลูกค้า (Cost) ต้นทุนของลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือราคาสินค้า (Price) นัน่ เอง
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ(2540:98) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรื อ
ภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนหนึ่งๆ
สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กบั สิ่งที่ได้รับจะเป็ นรากฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจ
มีผทู ้ าํ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ทาํ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
หลายท่านด้วยกัน ซึ่งพอจะประมวลมาเสนอไว้เป็ นแนวคิดดังต่อไปนี้
สมพงษ์ เกษมสิน (2526: 320 – 321) ได้อธิบายปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลมีความพึง
พอใจไว้ 2 ประการ คือ
1. สิ่งจูงใจที่เป็ นเงิน ซึ่งสามารถให้การจูงใจทางตรงและทางอ้อม การจูงใจ
ทางตรง ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ส่วนการจูงใจทางอ้อมได้แก่ บําเหน็จบํานาญ ค่ารักษาพยาบาลและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ
2. สิ่งจูงใจที่ไม่เป็ นเงิน ซึ่งเป็ นความต้องการทางด้านจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ได้แก่ การยกย่องชมเชย การได้รับการยอมรับนับถือจากหมู่คณะ โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
และความมัน่ คงในงาน
กิติมา ปรี ดีดิลก (2529: 332) ได้เสนอแนะวิธีสร้างความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นถึงการตอบสนองความต้องการของบุคคลในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานเพือ่ จะได้จดั งานได้ถูกต้องและเหมาะสม
2. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน
3. การมอบหมายจะต้องชัดเจน
4. มีเทคนิคในการควบคุมงาน
5. ให้ทุกคนได้ทราบความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
6. จัดงานที่ทา้ ทาย และริ เริ่ มงานใหม่ ๆ ให้ทาํ เสมอ
7.กําหนดเวลาพักผ่อนให้แน่นอนและมีระยะเวลานานพอสมควร เพือ่ เป็ น
การลดความเบื่อหน่ายในการทํางาน
8. ส่งเสริ มให้มีสภาพการทํางานที่ดี
9.บริ หารงานด้วยความเที่ยงธรรม
10.ให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
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11.ให้ความมัน่ คงในชีวิตและความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน
12.ยกย่องชมเชยแก่ผปู ้ ฎิบตั ิงานที่มีผลงานดีเด่น
13.ให้ทุกคนรู ้จกั ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของคณะ
14.จัดสวัสดิการต่างๆภายในองค์การ
เสนาะ ติเยาว์(2532:251–252) ได้เรี ยงลําดับความต้องการที่บุคคลคาดหวังจะ
ได้รับจากองค์การ ไว้ดงั นี้
1.ค่าตอบแทนที่เป็ นเงิน เงินเป็ นสิ่ งแรกที่คนหวังได้จากการทํางาน เพราะ
จะได้นาํ ไปแลกเปลี่ยนเป็ นสินค้าบริ โภคเพือ่ การยังชีพ
2.ความมัน่ คงในการทํางาน เนื่ อ งจากการทํางานมีการแก่งแย่งแข่งขันกัน
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์มีข้ นึ อย่างรวดเร็ว ทําให้คนต้องการความมัน่ คงในการทํางานมาก
เขาต้องการหลักประกันว่า เขาจะมีงานทําไม่ตกงานมีแหล่งรายได้พอแก่การยังชีพ
3.การเข้ากันได้กบั เพื่อนร่ วมงาน ความต้องการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของความ
ต้องการทางสังคม เป็ นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากองค์การ การสนองนั้นอาจจะ
ทําได้โดยมีโปรแกรมปฐมนิ เทศที่ดี การสังคมที่ดี จัดให้มีการพักผ่อนหน่ อยใจการส่ งเสริ มความ
เข้าใจอันดี เพือ่ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความสนิทสนมคุน้ เคยมีความเป็ นมิตรเอื้อเฟื้ อต่อกันและกัน
4.ความไว้เนื้อเชื่อใจในการทํางาน เป็ นส่วนหนึ่งของความต้องการที่แสดง
ตน คนต้องการได้รับการยกย่องการให้อิสระในการทํางาน การให้เกียรติเชื่อถือในตัวเขา ตลอดจน
การเห็นค่าและเห็นความสําคัญของเขา
5.ลักษณะงานที่มีความหมาย เป็ นการยากที่จะสนองความต้องการอันนี้ ซ่ ึ ง
มักเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ ด้วยต้องการงานที่ทา้ ทายมีลกั ษณะ
ใหม่ ๆ ถ้าสําเร็จเขาจะเกิดความภูมิใจ
6.โอกาสที่จะได้รับความเจริ ญก้าวหน้า ที่จริ งแล้วไม่ ใช่ พนักงานทุกคนที่
ต้องการความเจริ ญก้าวหน้า แต่พนักงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่ วมในองค์การพร้อมกับความหวังว่าเขา
จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นไปเรื่ อย ๆ จนถึงระดับหนึ่ง ตามความคาดหมายของแต่ละบุคคล
7.สภาพการทํางานที่ดี ความปลอดภัย สะดวก หรู หราเพื่อแสดงสัญลักษณ์
ของอํานาจหรื อความสําคัญของเขา
Gilmer (1967, อ้างในกิติมา ปรี ดีดิลก, 2529) ได้สรุ ปองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทาํ
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจไว้ 10 ประการ คือ
1.ลักษณะการงานที่ทาํ (intrinsic aspect of the job)
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2.การนิ เทศงาน(supervision) มี ส่ วนสําคัญที่ ทาํ ให้ผูท้ าํ งานมี ค วามรู ้ สึ ก
พอใจหรื อไม่พอใจ การนิเทศเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการขาดงาน หรื อลาออกจากงานได้
3.ความมั่นคงในงาน(security)ได้แก่ ความมั่นคงในการทํางานได้ทาํ งาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถ การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา คนที่มีความรู ้น้อย
หรื อขาดความรู ้ยอ่ มเห้นความมัน่ คงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู ้สูงจะรู ้สึก
ว่าไม่มีความสําคัญมากนักและในคนที่มีอายุมากขึ้นก็จะต้องการความมัน่ คงปลอดภัยสูงขึ้น
4.เพื่อ นร่ วมงานและการดําเนิ นงานภายใน(company and management)
ได้แก่ความพอใจต่อเพือ่ นร่ วมงาน ชื่อเสียงของสถาบัน การดําเนิ นงานภายในสถาบัน ซึ่ งพบว่าคน
อายุมากมีความต้องการในเรื่ องนี้สูงกว่าคนอายุนอ้ ย
5.สภาพการทํา งาน(working condition) ได้ แ ก่ แสง เสี ย ง อากาศ
ห้องอาหาร ห้องสุขา ชัว่ โมงการทํางาน มีงานวิจยั หลายเรื่ องแสดงว่าสภาพการทํางานมีความสําคัญ
สําหรับผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย
6.ค่าจ้าง (wages) ได้แก่ ค่าตอบแทนหรื อค่าแรงในการทํางาน เช่น เงิน
เดือน
7.ความก้าวหน้าในการทํางาน (advancement) เช่ นการได้เลื่ อนตําแหน่ ง
สูงขึ้น การได้รับ สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน
8. ลักษณะทางสังคม (social aspect of the job) ถ้างานใดมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันทํางานอย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น
9.การติดต่อ สื่ อ สาร (communication) ทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน
การติดต่อ มีความสําคัญมากสาหรับผูท้ ี่มีการศึกษา
10.ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน (benefits) เช่น เงินบําเหน็จตอบแทน
เมื่อออกจากงาน สินค้าและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย วันหยุด เป็ นต้น
สมพงษ์ เกษมสิน (2526: 320 ) แบ่งประเภทของสิ่งจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สิ่ งจูงใจที่เป็ นเงิน (financial incentive) สิ่ งจูงใจประเภทนี้ มีล ักษณะที่
เห็นได้ง่าย และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จาแนกออกได้เป็ น 2
ชนิด คือ
1.1 สิ่ งจูงใจทางตรง (direct incentive) เป็ นสิ่ งจูงใจที่มีผลโดยตรงต่อ
ผลผลิตของการปฏิบตั ิงาน เช่น การจ่ายค่าจ้างให้สูงขึ้นในกรณี ที่มี ผลการปฏิบตั ิงานได้สูงกว่า
ระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้ อันเป็ นวิธีการจูงใจตามแนวความคิดที่ว่า “ plus pay for plus
performance ”
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1.2 สิ่งจูงใจทางอ้อม(indirect incentive) เป็ นสิ่ งจูงใจที่มีผลทางการสนับสนุ นหรื อ
การส่งเสริ มให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานปฎิบตั ิงานดีข้ ึน เช่น การจําหน่ ายบําเหน็จ บํานาญ
และค่า รั กษาพยาบาลเมื่ อ เจ็บ ป่ วยลักษณะของการใช้เ งิน เป็ นสิ่ งจู ง ใจทางอ้อ มส่ ว นมากได้แ ก่
ประโยชน์เกื้อกูล(fringe benefit)ต่างๆ
2. สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน (non financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทนี้ ส่วนใหญ่มกั เป็ น
เรื่ องที่สามารถสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย (recognition) การยอมรับว่า
บุคคลนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ (belonging) โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานที่เท่าเทียมกัน
(equal opportunity) และความมัน่ คงในงาน (security of work)
Locke( 1976 ,อ้างในกอบชัย อ้นนาค 2540: 18 – 19) ได้ศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ในการ
ทํางานมีหลายลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน พบว่ามีองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวก ต่อสิ นค้า อันเป็ นผลมา
จากการประเมินเปรี ยบเทียบสิ่งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับในสินค้า กับสิ่งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าจะได้รับ
จากสิ นค้าในแต่ล ะสถานการณ์ ของสิ นค้าที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งความรู ้สึกนี้ สามารถแปรเปลี่ยนได้หลาย
ระดับตามปั จจัยแวดล้อมและเงื่อนไขของสินค้าในแต่ละครั้งได้
1.1. ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ มีปัจจัยสําคัญ ๆ ดังนี้
1.1.1.ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริ การที่มีลกั ษณะคุณภาพและ
ระดับการให้บริ การ ตรงกับความต้องการความเอาใจใส่ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยความสนใจ
ในรายละเอี ยดของสิ่ งที่ลู กค้าต้องการใช้ในชี วิตประจํา วัน วิธีการใช้หรื อสถานการณ์ ที่ลูกค้าใช้
สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละอย่าง และคํานึ งถึงคุณภาพเป็ นส่ วนสําคัญยิง่ ในการที่จะสร้างความพึงพอ
พอใจให้กบั ลูกค้า
1.1.2.ราคา ความพึงพอใจขึ้นอยู่กบั ราคาว่าควรยอมรับหรื อ พิจารณาว่าเหมาะสม
กับคุณภาพของสินค้าตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay) ทั้งนี้เจคติที่มีต่อราคาค่าบริ การ
กับคุณภาพของสินค้าของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรื อ
บริ การที่มีราคาสู งเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพสู ง ในขณะที่ลูกค้าบางคนจะพิจารณาราคา
ค่าบริ การตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริ การ เป็ นต้น
1.1.3.สถานที่การเข้าถึงได้สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจ ทําเลที่ต้งั และการกระจายสถานที่ให้ทวั่ ถึงเพือ่ อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
1.1.4.การส่งเสริ ม ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิดขึ้นได้จากการได้ยนิ ข้อมูล
ข่าวสารหรื อบุคคลอื่น กล่าวขานถึงคุณภาพของสินค้าไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มี
อยูก่ ็จะรู ้สึกดีกบั บริ การดังกล่าว อันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการสินค้าตามมาได้
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1.1.5.ผูใ้ ห้บริ การ ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารสินค้าและผูป้ ฎิบตั ิงานบริ การ ล้วน
เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญทําให้เกิดความพึงพอใจทั้งสิ้ น ผูบ้ ริ หารสิ นค้าที่วางนโยบายสิ นค้าโดย
คํานึงถึงความสําคัญของลูกค้าเป็ นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับผูป้ ฎิบตั ิงานบริ การหรื อพนักงานบริ การ ที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็ นสําคัญ
จะแสดงพฤติกรรมสินค้า และสนองบริ การที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่ อย่างต็มที่ดว้ ย
จิตสํานึกที่ดี
1.1.6.สภาพแวดล้อ มสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศมี อิ ทธิ พ ลต่อ ความพึง
พอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร สถานที่ ความ
สวยงามเป็ นต้น
1.1.7.กระบวนวิธีการ เป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ประสิทธิภาพของการจัดการระบบ ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานบริ การแก่ลูกค้า มีความคล่องตัวและ
สนองตอบความต้องการได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
1.2. ระดับของความพึงพอใจ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1.2.1.ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นการแสดงความรู ้สึกยินดี มี
ความสุขเมื่อได้รับสินค้าที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่
1.2.2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็ นการแสดงความรู ้สึกปลาบปลื้ม
ใจ หรื อประทับใจเมื่อได้รับสิ่งที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่ สําหรับความไม่พึงพอใจเป็ นการแสดง
ความรู ้สึกขุ่นข้องใจ อารมณ์ไม่ดีเนื่ องจากไม่ได้รับบริ การตรงกับความคาดหวัง เช่น ลูกค้าสั่ง
อาหาร และต้องนัง่ รอคอยเป็ นเวลานาน
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การเป็ นการแสดงออก
ถึงความรู ้สึกในทางบวกของผูใ้ ห้บริ การต่อสิ นค้า อันเป็ นผลจากการประเมินเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ผู ้
ให้บริ การได้รับในสิ นค้า กับสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การคาดหวังว่าจะได้รับจากสิ นค้าในการดําเนิ นงานงาน
บริ การซึ่งความรู ้สึกดังกล่าวแปรเปลี่ยนได้หลายระดับขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อมและนโยบายของงาน
บริ การแต่ละประเภท
2.1. ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ มีปัจจัยสําคัญ ๆ ดังนี้
2.1.1. ลักษณะงาน ความน่ าสนใจและความท้าทายของงานมีผลต่อความพึง
พอใจ ของผูใ้ ห้บริ การการได้ทาํ งานที่สร้างสรรค์เป็ นประโยชน์และมีโอกาสที่จะทํา ให้ งานสําเร็ จ
ด้วยความสามารถของผูก้ ระทํา ย่อมทําให้บุคคลนั้นมีความต้องการที่จะปฎิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ
เต็มใจและเกิดความผูกพันต่องานนั้น
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2.1.2.การนิเทศงาน การชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน งานที่เหมาะสม จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูน้ ิเทศ นับเป็ นส่วนสําคัญของการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานบริ การกับผูน้ ิเทศงานจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ ดีในการทํางาน
2.1.3.เพื่อ นร่ วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ทําให้คนเรามี
ความสุขในการทํางานสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพือ่ นร่ วมงานด้วยความรู ้สึกที่ดีต่อกันมีความสําคัญ
ต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกฝ่ ายให้ดาํ เนินงานไปตามบทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
2.1.4.ค่า จ้าง ปริ ม าณรายได้หรื อ เงิน เดื อ นเป็ นปั จจัย สํา คัญที่ ส ร้ างความพึง
พอใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ งาน ความยุติธรรม ความเสมอภาคในการจ้างและวิธีการให้ค่าจ้าง ล้วนมีผลต่อ
ความพึ ง พอใจของพนั ก งานนั่ น คื อ การให้ ค่ า จ้า งในอัต ราที่ พ อเหมาะกับ ลั ก ษณะงานและ
ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนให้ตามโอกาส
2.1.5.โอกาสก้า วหน้ า ในงาน ความก้า วหน้ า ในตํา แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานมี
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ความยุติธรรมในการเลื่อนตํา แหน่ งการเสนอความดี
ความชอบตลอดจนการยอมรั บ ความสามารถของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านให้ ไ ด้รั บ ความก้า วหน้า และ
รับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้นตามลําดับขั้นของงานก่อให้เกิดความพึงพอใจใน การทํางานสําหรับ
พนักงาน
2.2. ประเภทของความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.2.1. ความพึงพอใจในลักษณะงาน เป็ นความพึงพอใจทัว่ ๆ ไปในภาพรวม
เกี่ยวกับลักษณะของงาน
2.2.2. ความพึงพอใจในองค์ประกอบของการงาน เป็ นความพึงพอใจเฉพาะใน
การทํา งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั จจัยแวดล้อมในการทํา งาน เช่ น ความพึงพอใจต่อรายได้และ
ผลประโยชน์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผูใ้ ห้บริ การ การตระหนักถึงความพึง
พอใจโดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงาน คือ เป็ นกลยุทธ์สาคัญของการบริ หารสิ นค้าและการตลาดสมัยใหม่
หรื อที่เรี ยกว่า “การบริ หารสิ นค้าเชิงกลยุทธ์” ซึ่ งนําเสนอโดยเฮสเก็ตต์ (Heskett) ได้กล่าวเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความพึงพอใจภายในองค์การและความพึงพอใจภายนอกองค์การให้
มีความเชื่อมโยงกัน เรี ยกว่า “วงจรของความสําเร็จ”
จากความหมายที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้นข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจนี้ เป็ น
การเปรี ยบเทียบกันระหว่างความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การและสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับตามความเป็ น
จริ งว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกก็ได้หรื อ เป็ นความเห็ นหรื อ

109
ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลคนหนึ่ ง แสดงออกเป็ นความรู ้สึกสุ ข เป็ นด้านบวกหรื อเป็ น
ความชอบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลกั ษณะจับต้องไม่ได้ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นๆ
มีการได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการของตนเองในระดับสู งหรื อพอดีกนั กับที่ตนเองได้
คาดหวังเอาไว้ และการเปรี ยบเทียบนี้ อาจให้ผลเป็ นด้านลบได้หากบริ การหรื อ สิ่ งที่ได้รับหรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้รับตํ่ากว่าความคาดหวังของตนเอง
2) ความแตกต่ างของการรับรู้ คุณภาพการบริการและการประเมินวัดความพึงพอใจ
การรั บรู ้คุณ ภาพการบริ การและการประเมิ นวัดความพึงพอใจนั้น ขึ้น อยู่กับ
ระดับความแตกต่างระหว่างการรับรู ้และความคาดหวังในด้านการบริ การของลู กค้า ดังนั้นใน
การศึกษาก่อนหน้านี้จึงได้ใช้คาํ ทั้งสองมาแทนที่สลับกันไปมาอยูบ่ ่อยครั้ง จนกระทัง่ Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1994) ได้ให้คาํ จํากัดความที่ชดั เจนและแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างความ
พึงพอใจและคุณภาพการให้บริ การ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจและการ
รับรู ้คุณภาพการบริ การ ซึ่งแสดงให้เห็นดังภาพ ดังต่อไปนี้
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(1) ความน่าเชื่อถือ
( Reliability)
(2) การตอบสนอง อย่าง
รวดเร็ ว
(Responsiveness)
(3) ความมัน่ ใจได้
(Assurance)
(4) การเข้าถึงจิตใจ
( Empathy )
(5) ลักษณะทางกายภาค
(Tangibles)

คุณภาพการบริ การ
(Service Quality)

ปัจจัยด้านสถานการณ์
(Situational Factors)

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ( Product
Quality)

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า
(Customer satisfaction)

ราคา ( Price )

ปัจจัยด้านบุคคล
(Personal Factors)

ความจงรักภักดี
( Customer
Loyalty )

ภาพที่ 6 การรับรู ้คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Zeithaml, Bitner and Gremler (2013 : 79). Customer perceptions of Quality
and Customer Satisfaction.
ซึ่ ง สรุ ป ได้ว่า ความพึง พอใจเป็ นคํา ที่ มี ค วามหมายและขอบเขตที่ ก ว้า งและ
ครอบคลุมกว่า ในขณะที่การรับรู ้คุณภาพการบริ การนั้นจะมุ่งเน้นสนใจเฉพาะเจาะจงไปที่มิติดา้ น
การบริ การ โดยการรับรู ้คุณภาพการบริ การจะประเมินจากการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การใน 5 ด้านคือ
(1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
(2) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness)
(3) ความมัน่ ใจได้ (Assurance)
(4) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy)
(5) ลักษณะทางกายภาค (Tangibles)
ในขณะที่ความพึงพอใจนั้นจะต้องประเมิ นทั้งในด้านคุ ณภาพการบริ การและ
ผลิตภัณฑ์ ราคา และปั จจัยในด้านสถานการณ์และด้านบุคคลด้วย เช่น ในการวัดความพึงพอใจใน
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การใช้บริ การคลับดูแลรักษาสุขภาพนั้นมีมุมมองในภาพกว้างดังนี้ คือจะต้องวัดความพึงพอใจที่มา
จากการให้บริ การซึ่งเกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การและกระบวนการโดยมีมุมมองจากมิติต่างๆเช่น ความ
รวดเร็วในการตอบสนอง ทักษะความเชี่ยวชาญของผูใ้ ห้บริ การ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอเป็ นต้น
ในขณะที่ยงั ต้องวัดความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขายอยูใ่ นคลับ ราคาคิดสําหรับ
สมาชิกรวมไปถึงปั จจัยทางด้านบุคคลเช่นอารมณ์ของลูกค้าในขณะนั้น และปั จจัยด้านสถานการณ์
ที่ควบคุมไม่ได้เช่นสภาพอากาศ และประสบการณ์ที่มาจากการใช้บริ การในคลับ (Zeithaml, Bitner
and Gremler , 2013 :
3)ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดังนี้ เชเลสนิ ค
และคณะ (Zaleznick et al., 1985: 40, อ้างถึงใน สุ ธรรม เดชนคริ นทร์. 2531: 18) ได้แบ่งความ
ต้องการที่เป็ นสิ่งจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ และจําเป็ นต้องจัดสนองแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ น 2 ลักษณะ
คือ 1) ความต้อ งการภายนอก (External Needs) ความต้องการเกี่ ยวกับรายได้ตอบแทน ความ
มัน่ คงในการทํางาน สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ตํา แหน่ งหน้าที่ และการได้ทาํ งานตามความรู ้
ความสามารถ การจัดองค์การและการจัดการ สภาพของการปฏิบตั ิงานและนโยบายต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 2) ความต้องการภายใน (Internal Needs) ได้แก่ ความต้องการแสดงความรู ้สึกเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดี ความเป็ นเพือ่ นและความรักใคร่ ความต้องการเป็ นที่ยอมรับนับถือของคนอื่น และ
ความต้อ งการศัก ดิ์ ศรี ข องตนเอง ซึ่ งตามความต้อ งการเหล่ า นี้ จะได้โ ดยหมู่ ค ณะ เฮอร์ เ บร์ ก
(Herzberg. 1959: 113 – 115, อ้างถึงใน บุญเชิด ชื่นฤดี. 2548: 20 – 21) ได้ทาํ การศึกษาพบว่า ทฤษฎี
ที่เป็ นมูลเหตุ ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจที่เรี ยกว่า The Motivation – Hygiene Theory ทฤษฎี น้ ี ไ ด้
กล่าวถึงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ปฏิบตั ิโดยตรง และเป็ นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบด้วย
1.1 ความสํา เร็ จ ในการทํา งาน (Achievement) หมายถึ ง การที่บุ ค คล
สามารถทํางานได้เสร็ จสิ้ นประสบผลสํา เร็ จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆเกี่ ยวกับงาน และรู ้จกั
ป้องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น
1.2 การได้รับการยอมรับนับถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้รับการ
ยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นๆที่มาขอคําปรึ กษา ซึ่งอาจแสดงออกในรู ปการ
ยกย่อ งชมเชย การให้กาํ ลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกที่ทาํ ให้เห็ นถึ งการยอมรับใน
ความสามารถ
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1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่ าสนใจ ต้องอาศัย
ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทํา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะทําตั้งแต่ตน้ จนจบโดยลําพัง
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้
ดูแลงานใหม่ๆ และมีอาํ นาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้นการเลื่อน
ตําแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพือ่ หาความรู ้เพิม่ เติม ได้รับการฝึ กอบรมดูงาน
2. องค์ประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรื อองค์ประกอบสุ ขอนามัย
(Hygiene Factors) เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบ
งานหรื อ หย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย
2.1 เงิ น เดื อ น (Salary) หมายถึ ง สิ่ ง ตอบแทนการปฏิ บ ัติ ง านในรู ป เงิ น
รวมถึงการเลื่อนขั้น เงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็ นที่พอใจของบุคคลที่ทาํ งาน
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)
หมายถึง ความน่าจะ เป็ นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน
(Interpersonal Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกันสามารถทํางาน
ร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน และกันเป็ นอย่างดี
2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับและนับถือ
ของสังคม มีเกียรติและมีศกั ดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ ห าร (Company Policy and Administration)
หมายถึงการจัดการและการบริ หารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2.6 สภาพการทํา งาน (Working Condition) หมายถึงสภาพทางกายภาพ
ของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ
2.7 ชี วิตส่ วนตัว (Personal Lift) หมายถึ ง สภาพความเป็ นอยู่ส่วนตัว ที่
เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การไม่ถูกย้ายไปทํางานในที่แห่งใหม่ซ่ ึงห่างไกลครอบครัว
2.8 ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมัน่ คงในการทํางาน
2.9 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรื อ การนิ เทศงาน หมายถึ ง
ความสามารถหรื อ ความยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ ผูน้ ิ เทศงานในการดํา เนิ นงานและการ
บริ หารงาน
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ในปี ค.ศ. 1959 Frederick Herzberg จาก University of Utah ได้รวมความคิด
ของ Taylor และ Maslow นํา เสนอความคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจใน
การทํางานของ พนักงาน ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากทีเดียว Herzberg ให้ชื่อ
ผลงานของเขา ว่า Motivation Hygiene Theory ซึ่ งอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นทฤษฎีสององคป์ ระกอบของ
เฮอร์ ซเบิร์ก โดยสมมติฐานของทฤษฎี คือสิ่ งจูงใจมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็ นสิ่ งให้เกิ ดความพึง
พอใจในการทํางาน และแบบที่ 2 คือ การป้ องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน ซึ่ งเรี ยก
แบบที่หนึ่งว่า Motivators (ปั จจัยจูงใจ หรื อ ปั จจัยกระตุน้ ) และเรี ยกแบบที่สองว่า Hygiene’s (ปั จจัย
คํ้าจุน)
1. ปั จ จัย กระตุน้ (Motivation Factor) ทํา ให้คนทํา งานมี ค วามรู ้ สึก พอใจในงาน มี
ความรู ้สึก ในด้า นดี ปั จจัยเหล่ านี้ ส่วนใหญ่เกี่ ยวข้อ งกับงานที่ปฏิบตั ิอ ยู่โดยคนจะถูกจูงใจให้เพิ่ม
ผลผลิ ต ปั จ จัย กระตุ ้นได้แ ก่ ความสําเร็ จของงาน การยอมรับ นับ ถื อ ความรับ ผิด ชอบ โอกาส
ก้าวหน้า และลักษณะของงานที่ทาํ ถ้าปั จจัยเหล่านี้คนทํางานก็จะเกิดความพอใจในการทํางาน และ
เกิดแรงจูงใจ เพราะสามารถสนองความต้องการสําเร็จให้ชีวติ ได้ แต่ถา้ ไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ความพอใจ
ในการทํา งาน และแรงจูงใจก็ไ ม่เกิดขึ้น ปั จจัยกระตุน้ ทํา ให้คนทํางานมี ความรู ้สึกในด้านดี เป็ น
สิ่งจูงใจภายใน ความรู ้สึกนึกคิดของคน ปั จจัยกระตุน้ จะนําไปสู่การจูงใจในวิธีการบริ หารงานด้วย
2. ปั จจัยคํ้าจุน (Herzberg Factors) เป็ นปั จจัยป้ องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในงาน
ที่ ป ฏิ บ ัติ อ ยู่ เช่ น นโยบายของหน่ ว ยงานและการบริ ห าร การบัง คับ บัญ ชา สภาพการทํา งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รายได้ ตําแหน่ งและความมัน่ คง ถ้าปั จจัยเหล่านี้ ขาดไปจะทําให้เกิ ด
ความไม่พอใจในการทํางาน แต่ถา้ มีอยูก่ ็จะสามารถช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทํา
งาน แต่ก็ไม่ได้เพิม่ ความไม่พอใจในการทํางานหรื อเพิม่ แรงจูงใจได้ ปั จจัยเหล่านี้มิได้เป็ นสิ่ งจูงใจที่
จะทําให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่จะเป็ นข้อกําหนดเบื้องต้น เพื่อป้ องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจ
งานที่ทาํ อยู่ ตัวอย่างเช่น การนัดหยดุงานของคนงานในโรงงาน มีปัญหามาจากเรื่ องเงินซึ่ ง อยูใ่ น
ปั จจัยคํ้าจุน สรุ ปได้วา่ ตามทฤษฎีของ Herzberg มี 2 มิติที่แตกต่างกันที่อยูด่ ว้ ยกัน กล่าวคือ มิติหนึ่ ง
เริ่ มจากความพอใจในการทํางาน ต่อเนื่องไปถึงไม่มีความพอใจ ส่วนอีกมิติหนึ่ งเริ่ มจากความพอใจ
ใน การทํางานต่อเนื่ องไปจนถึงไม่มีความไม่พอใจ ดังนั้น ในกระบวนการที่ตอ้ งการสร้างให้เกิ ด
แรงจู ง ใจที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง านสํา หรั บ การนํา ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของ Herzberg ไปประยุก ต์น้ ัน
จําเป็ นต้องจัดและกําหนดปั จจัยต่างๆทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านที่เรี ยกว่า Herzberg Factors หรื อปั จจัยคํ้าจุน
และด้านที่เรี ยกว่า Motivator Factors หรื อปั จจัยคํ้าจุนนั้นจะช่วยป้ องกันไม่ให้คนงานเกิดความไม่
พอใจในการทํางานส่ วนปั จจัยจูงใจนั้นจะทํา ให้คนงานมี ความสุ ข หรื อ มีความพึงพอใจในงานที่
ปฏิ บ ัติ อ ยู่ท ฤษฎี ข อง Herzberg ได้ช้ ี ให้เ ห็ น ว่ า ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งมี ท ัศ นคติ ที่ เ กี่ ย วกับ งานของ
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ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ งสิ่ งที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความสุ ข และประการที่สอง
สิ่งที่ทาํ ให้เขาไม่มีความสุ ขในการทํางาน เดิมนั้นการจูงใจมักจะคิดว่าเป็ นด้านการเงินเท่านั้น การ
ปรับปรุ งในด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและสภาพแวดล้อมในการทํางาน จะนําไปสู่ การเพิ่มผลผลิต
การขาดงานและการออกจากงานจะน้อยลง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นข้อสมมติฐานที่ไม่ถู กต้อง แท้ที่จริ ง
แล้วปั จจัยเหล่านี้ เป็ นเพียงปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้คนงานเกิดความไม่พอใจในการทํางานและไม่ให้
เกิดปั ญหาเท่านั้นเอง มิได้เป็ นตัวจูงใจให้คนทํา งาน ปั จจัยที่จูงใจให้คนทํางานจะอยูท่ ี่ปัจจัยที่จะ
เป็ นตัวจูงใจให้เกิ ดการเพิ่มผลผลิตของพนักงานที่ Herzberg เรี ยกว่า Motivator Factors สําหรับ
ปั จจัยคํ้าจุนหรื อ Herzberg เรี ยกว่า Hygienes Factors นั้น เหมือนกับการมีสุขอนามัยดีป้องกันเชื้อ
โรคหรื อโรคภัยไข้เจ็บได้ คือ ป้ องกันได้แต่ไม่ใช่ทาํ ให้แข็งแรง ปั จจัยกลุ่มนี้ หมายถึงรวมเงินเดือน
การบริ ห ารงาน การตรวจสอบควบคุ ม งานและสภาพการทํา งาน เช่ น พนัก งานทุ ก คนย่อ มมี
ความหวังว่าจะได้รับเงินเดือนที่เป็ นธรรม องค์การก็ควรบริ หารงานให้เหมาะสม ส่ วนสภาพของ
งานก็ตอ้ งเป็ นที่พอใจแก่พนักงาน เมื่อองค์การให้ปัจจัยเหล่านี้ แก่พนักงานในบางครั้งก็ให้เปล่าให้
ด้วยความจําเป็ นหรื อให้ตามกฎหมาย แต่ถา้ ปั จจัยเหล่านี้ ขาดหายไปเมื่อใด ก็จะทําให้พนักงานไม่
พอใจเป็ นธรรมดา แล้วผลผลิตก็จะตํ่าลง ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจตามทฤษฎีของ Herzberg จะต้อง
คํานึงถึงปั จจัยทั้งสองด้านควบคู่กนั ไปด้วย ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานก็มีส่วนสําคัญไม่น้อย
โดยเฉพาะสังคมปั จจุบนั ซึ่งคุณภาพชีวิตและเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริ ญก้าวหน้ามาก นอกจากจะช่วย
สร้างความพอใจในการปฏิบตั ิงานแล้ว ยังเป็ นตัวช่วยให้ปัจจัยกระตุน้ มีพลังแรงขึ้นด้วย ดักกลาส
แม็คเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคนในองค์การ เขาแบ่งคนออกเป็ น 2
ประเภท คือ ประเภท X และประเภท Y คนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความคิด ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน แม็คเกร
เกอร์ จึงได้เสนอเป็ นทฤษฎีแรงจูงใจ เรี ยกว่าทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ขึ้น สมมติฐานของคนใน
ทฤษฎี X จะมีลกั ษณะดังนี้
1. ภายในจิตใจของคนทํางานทัว่ ๆ ไปแล้วไม่ชอบทํางานจะหลีกเลี่ยงงานทุกอย่าง
ถ้ามีโอกาส
2. เนื่องจากคนไม่ชอบทํางานจึงต้องบังคับควบคุมหรื อต้องสัง่ การ
3. ชอบให้ผอู ้ ื่นแนะนําชี้แนวทางในการทํางาน หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
4. คนส่ ว นมากจะให้ค วามสํา คัญทางด้า นความมัน่ คง ความปลอดภัย มากกว่า
องค์ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานและจะแสดงออกในแง่ ค วามทะเยอทะยานน้อ ยมาก
สมมติฐานของคนในทฤษฎี Y จะมีลกั ษณะดังนี้
1. ถ้าหากสภาพในการทํา งานเหมาะสม งานก็จะเปรี ยบเสมือนการละเล่นและการ
พักผ่อน
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2. ทุกคนจะดําเนิ นงานด้วยตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้ ถ้าหากเขาให้
คํามัน่ หรื อยึดมัน่ ต่อวัตถุประสงค์ของการทํางาน
3. คนเราปกติสามารถที่จะเรี ยนรู ้ในการยอมรับหรื อจะแสวงหาความรับผิดชอบ
4. ความสามารถในการใช้ความคิด จินตนาการ และความริ เริ่ มแก้ปัญหาต่างๆ มี
อยู่เกื อ บทุกคน สิ่ งจูงใจอันส่ งผลต่อ แรงจูงใจในการทํางานจึงประกอบด้วยองค์ป ระกอบหลาย
ประการ ดังนี้ (Barnard, 1972 : 142 – 149)
1.สิ่ งจูงใจซึ่ งเป็ นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่ งของหรื อ สภาวะทางกายที่ให้ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เป็ นการตอบแทน ชมเชย หรื อเป็ นรางวัลที่เขาได้ปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงานมาแล้วเป็ นอย่างดี
2.สิ่งจูงใจที่เป็ นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วตั ถุ จัดเป็ นสิ่งจูงใจที่สาํ คัญในการ
ช่วยเหลื อ หรื อ ส่ งเสริ มความร่ วมมื อในการทํางานมากกว่ารางวัลที่เป็ นวัตถุเพราะสิ่ งจูงใจที่เป็ น
โอกาสนี้ บุคคลจะได้รับแตกต่างจากผูอ้ ื่นเช่นเกียรติภูมิ ตําแหน่งการให้สิทธิพเิ ศษและการมีอาํ นาจ
เป็ นต้น
3.สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึ ง สิ่ งแวดล้อ มทางการปฏิบตั ิงานได้แก่
สถานที่ทาํ งาน เครื่ องมือ เครื่ องใช้สาํ นักงานสิ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางานต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สําคัญ อันอาจก่อให้เกิดความสุขทางกายในการทํางาน
4.ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็ นสิ่ งจูงใจที่อยูร่ ะหว่างความมีอาํ นาจมากที่สุดกับ
ความท้อแท้ที่สุด ผลประโยชน์ทางอุ ดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่ วยงานที่จะสนองความ
ต้องการ ของบุคคลในด้านความภาคภูมิใจที่ได้แ สดงฝี มือ ความรู ้สึกเท่าเทียมกันการได้มีโอกาส
ช่วยเหลือ ครอบครัวตนเองและผูอ้ ื่นรวมทั้งการได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน
5.ความดึ ง ดู ด ใจในสัง คม หมายถึ ง ความสัม พัน ธ์ฉัน ท์มิ ต รกับ ผูร้ ่ ว มงานใน
หน่ ว ยงาน ซึ่ ง ถ้า ความสัม พัน ธ์เ ป็ นไปด้ว ยดี จ ะทํา ให้เ กิ ด ความผูก พันและความพอใจร่ ว มกับ
หน่วยงาน
6.การปรั บ สภาพการทํา งานให้ เ หมาะสมกับ วิธี ก ารและทัศ นคติ ข องบุ ค คล
หมายถึง การปรับปรุ งตําแหน่งงาน วิธีการทํางานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร ซึ่ งแต่
ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน
7.โอกาสที่จ ะมี ส่ วนร่ วมในงานอย่า งกว้า งขวาง หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรรู ้สึกมีส่วนร่ วมในงาน เป็ นบุคคลสําคัญคนหนึ่ งของหน่ วยงานมีความรู ้สึกเท่าเทียมกันใน
หมู่ผรู ้ ่ วมงาน และมีกาํ ลังใจในการปฏิบตั ิงาน
8.สภาพการอยูร่ วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในด้า นสังคม หรื อความ
มัน่ คงทาง สังคมซึ่ งจะทํา ให้บุคคลรู ้สึกมี หลักประกันและมีความมั่นคงในการทํา งาน เช่ น การ
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รวมตัวจัดตั้งสมาคมของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน จะเห็นได้ว่าวิธีการจูงใจของ
บาร์นาร์ด นอกจากจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่อการอาชีพโดยให้สิ่งจูงใจที่เป็ นเงินทอง
สิ่งของและการจัดสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดี เป็ นการตอบสนองความต้องการทางกายแล้วยัง ให้
ผูป้ ฏิบ ัติง านมี ก ําลังใจในการทํา งานด้ว ยการส่ ง เสริ ม ความเท่ าเทีย มกันให้มี โอกาสร่ วมแสดง
ความสามารถ แสดงความคิดเห็ นในงานและสร้างความสัมพันธ์อ ันดี ในหน่ วยงานอันเป็ นการ
ตอบสนอง ความต้องการทางจิตใจของบุคคลในหน่ วยงานด้วย อีแวนส์ (Evans, 1971: 31 - 38)
เป็ นอี ก คนหนึ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง แรงจู ง ใจในการทํา งานโดยเน้ น ถึ ง ความสํา คัญ ของเป้ า หมายหรื อ
วัตถุ ประสงค์ของงาน ซึ่ งอี แวนส์ไ ด้ต้ งั ทฤษฎี เกี่ ยวกับการกระตุน้ ให้บุคคลแสดงความสามารถ
ออกมาว่ากิ จกรรมของแต่ล ะบุ คคลที่ก ระทํา นั้นย่อ มนํา ไปสู่ วัตถุ ประสงค์อ ัน สํา คัญที่ ผูก้ ระทํา
คาดหวังไว้ อีแวนส์ได้เสนอแนะแบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในการทํางานซึ่ งพอสรุ ปได้
ว่า
1.แรงจูงใจในการทํา งานใด ๆ นั้นขึ้นอยู่กบั ความสํา เร็ จตามวัตถุ ประสงค์และ
แนวทางใน การดําเนินงาน แนวทางในการดําเนินงานจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึง
ก่อให้เกิด แรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น
2.แม้วา่ จะมีแรงจูงใจในการทํางาน แต่ถา้ มีตวั ถ่วงในการทํางาน เช่น ขาดความรู ้
ความสามารถในการทํา งาน ขาดอิ ส รภาพก็จ ะทํา ให้กิจ กรรมนั้น ขาดตอนแต่ ถ ้า ไม่ มี แ รงจูง ใจ
กิจกรรมนั้นจะดําเนิ นไปด้วยดีไม่ได้ อาจจะกระทํา ขาดตอนเป็ นช่วงๆ ไม่สมํ่าเสมอ กิจกรรมที่มี
ประสิ ทธิภาพจะต้องเป็ นกิ จกรรมที่สมํ่า เสมอและความสมํ่าเสมอในการทํา งานจะต้อ งขึ้นอยูก่ ับ
ความรู ้ความสามารถ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางาน ตลอดจนแรงจูงใจที่จะดําเนินการด้วย
3.ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้น้ นั จะเกิดขึ้นได้เพราะมีความสมํ่าเสมอ
ในการทํางานประกอบกับ แนวทางในการดํา เนิ น งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ องค์ประกอบทั้ง สอง
ประการนี้ หากขาดประการหนึ่งประการใดความสําเร็จก็จะลดน้อยลง
สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541) ได้สรุ ปว่า สิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ มี ด้วยกัน 4 ประการ คือ
1. สิ่งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (Material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่ งของ หรื อสภาวะทาง
กายที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมต่างๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ สิ่ งแวดล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal benefaction) หมายถึง สิ่ งต่างๆที่สนองความ
ต้องการของบุคคล

117
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (Association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์
ฉันท์มิตร กับผูร้ ่ วมกิจกรรม อันจะทําให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน อัน
เป็ นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งจะทําให้รู้สึกมีหลักประกัน
และมีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
ขณะที่ ปรี ยากร วงศ์อนุตรโรจน์(2535) ได้มีการสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ใช้
เป็ นเครื่ องมือบ่งชี้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี 3 ประการ คือ
1. ปั จจัยด้านบุคคล (Personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่ วนตัวของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ
เวลาในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้น
2. ปั จจัยด้านงาน (Factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการ
ทํา งาน ฐานะทางวิชาชี พ ขนาดของหน่ วยงาน ความห่ า งไกลของบ้านและที่ทาํ งาน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็ นต้น
3. ปั จจัยด้านการจัดการ (Factors controllable by management) ได้แก่ ความ
มัน่ คงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตํา แหน่ งหน้าที่ สภาพการทํางาน
เพือ่ นร่ วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร การนิ เทศงาน
เป็ นต้น
อับราฮัม มาสโลว์(A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดย
ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มา
ซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทําสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจาก
ผูอ้ ื่น คําตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุด
ไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลําดับความต้องการตามความสําคัญคือ
1. ความต้องการทางกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ
อาหาร ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค
2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่า
ความต้องการ เพือ่ ความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็ นการต้อ งการการยอมรับจาก
เพือ่ น
4. ความต้อ งการการยกย่อ ง (Esteem needs) เป็ นความต้อ งการการยกย่อ ง
ส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม
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5. ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็ จ (Self – actualization needs) เป็ นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สาํ เร็จ บุคคลพยายามที่สร้างความ
พึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาํ คัญที่สุดเป็ นอันดับแรกก่อน เมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึง
พอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคล พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั
ความต้องการที่สาํ คัญที่สุดลําดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด)หรื อไม่ ต้องการยกย่องจากผูอ้ ื่น หรื อไม่ตอ้ งการ
แม้แต่อากาศที่บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะ
มีความต้องการในขั้นลําดับต่อไป Shelly( 1975 : 252-268) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความพึงพอใจว่า
เป็ นความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู ้สึกทางบวกและความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวก
เป็ นความรู ้สึ ก ที่เ มื่ อ เกิ ด ขึ้น แล้ว จะทํา ให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ นความรู ้ สึก ที่ แตกต่ า งจาก
ความรู ้สึกทางบวกอื่ น ๆ กล่ าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อ นกลับ ความสุ ขสามารถทํา ให้เกิ ด
ความสุ ข หรื อ ความรู ้ สึ ก ทางบวกเพิ่ม ขึ้ น ได้อี ก ดัง นั้ นจะเห็ น ได้ว่า ความสุ ข เป็ นความรู ้ สึ ก ที่
สลับซับซ้อน และความสุขนี้ จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้ทางบวกอื่น ๆ สิ่ งหนึ่ งที่จะทําให้เกิด
ความรู ้สึกพึงพอใจของมนุ ษย์ไ ด้แก่ ทรัพยากรหรื อสิ่ งเร้า การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ
การศึกษาว่าทรัพยากรหรื อสิ่งเร้าแบบใด เป็ นสิ่งที่ตอ้ งการที่จะทําให้เกิดความพอใจและความสุ ขแก่
มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุด เมื่อทรัพยากรทุกอย่างที่เป็ นความต้องการครบถ้วน เครื่ องมือ
ในการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกค้า
4) ลักษณะและรู ปแบบของความพึงพอใจ
กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ (2549 : 10 -13) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การศึกษารู ปแบบของ
ความพึงพอใจได้จาํ แนกตามสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ โดยยึดเอาหลักการเปรี ยบเทียบมาใช้
ในการจําแนกรู ปแบบของความพึงพอใจ ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
3.1) ความพึงพอใจที่มาจากความคาดหวัง ความพึงพอใจรู ปแบบนี้ เกิดขึ้น
จากการเปรี ย บเทียบในคุ ณสมบัติของสิ นค้า และบริ การที่เ กิ ดขึ้นจริ งว่าตรงกับความคาดหวัง ที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการให้สินค้านั้นเป็ นเช่นไร เมื่อเกิดความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้จึงเป็ นที่มาของระดับ
ความพึงพอใจที่วดั ได้ของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจประเภทนี้ เป็ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีการ
ประเมิ นค่าการรับรู ้ระหว่างความคาดหวังกับผลการดําเนิ นการที่เกิดขึ้นตามจริ งของสิ นค้าหรื อ
บริ การภายหลังการบริ โภคไปแล้ว ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจมีดงั นี้ คือ
3.1.1) ความคาดหวังต่ อ สิ น ค้าหรื อ ผลการดํา เนิ นงาน ลู ก ค้ามัก มี ค วาม
คาดหวังโดยรับรู ้จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ในเรื่ องรายละเอียดคุณภาพของสิ นค้า หรื อทราบจากการ
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โฆษณา หรื อการรับฟังจากคนใกล้ชิดแบบปากต่อปากหรื อฟังจากผูท้ ี่เคยมาใช้สินค้าหรื อรับบริ การ
นั้น เป็ นต้น
3.1.2) ผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ ง ลูกค้าจะให้ค่าผลการดําเนิ นงาน
ของสินค้าหรื อบริ การ จากผลที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ งซึ่งรับรู ้ได้ภายหลังจากการที่ใช้บริ การหรื อ
บริ โภคสินค้านั้น
3.1.3) ความไม่ตรงกัน เป็ นความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่ งข้างต้นคือความ
คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริ ง หากสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งสู งกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะส่ งผลต่อระดับพึงพอใจที่
สูงขึ้นไปด้วย
3.2) ความพึงพอใจอันเนื่ อ งมาจากความปรารถนา รู ปแบบของความพึง
พอใจประเภทนี้ เกิดจากการเปรี ยบเทียบการใช้สินค้าและบริ การที่เกิดขึ้นจริ งกับความปรารถนาที่
ต้องการ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ประการ
3.2.1) การดํา เนิ นงานที่รับรู ้ได้ เป็ นการดํา เนิ นงานที่ไ ด้เกิดขึ้นมาแล้ว
ใช้ความรู ้สึกมารับรู ้ได้และแสดงปฏิกิริยาต่อความรู ้สึกนั้นได้
3.2.2) ความคาดหวังที่เหมาะสม เป็ นสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคได้คาดหวังล่วงหน้า
และมีความเหมาะสม พอเหมาะพอควรกับคุณสมบัติของสินค้าและบริ การนั้น ๆ
3.2.3) ความปรารถนาและความปรารถนาที่เหมาะสม ความปรารถนา
เป็ นความรู ้สึกต้องการให้เกิ ดในสิ่ งที่เหมาะสมซึ่ งมี ความแตกต่างจากความคาดหวัง โดยความ
คาดหวังเป็ นความเชื่อ ที่มีต่อในตัวของคุณสมบัติหรื อ คุณประโยชน์ของสิ นค้าที่มี อยูแ่ ละมีความ
น่ าจะเป็ นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่ วนความปรารถนานั้นเป็ นการประมาณขอบเขตของคุณสมบัติ
หรื อประโยชน์ของสินค้าเพือ่ ให้ครอบครองและได้มาซึ่งคุณค่านั้นๆ
3.3) ความพึงพอใจทีม่ าจากความยุติธรรม รู ปแบบของความพึงพอใจอันนี้
เป็ นความคาดหวังในความถู กต้องและยุติธรรมในการแลกเปลี่ ยนซื้ อ ขายสิ นค้า และบริ การ ถ้า
ผูบ้ ริ โภครับรู ้วา่ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การนี้ มีความถูกต้องยุติธรรม ก็จะบังเกิดความ
พึงพอใจขึ้นมา โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการประเมินในด้านเงินและเวลาที่เสี ยไปของผูซ้ ้ื อว่าคุม้ ค่า
สมควรกับความพยายามและเวลาหรื อไม่ ยังรวมไปถึงผลที่ได้รับจากการซื้อขายด้วย
3.4) ความพึงพอใจที่ม าจากความหวังจากประสบการณ์ พ้ืนฐานในอดี ต
รู ปแบบลักษณะนี้ ยึดเอาประสบการณ์ ในอดี ตเป็ นสําคัญ ถ้าผลจากการประเมินสิ นค้า มีมากกว่า
ความคาดหวังที่ต้งั จากประสบการณ์ที่ได้รับในอดีตก็จะเกิดความพึงพอใจ และหากผลการประเมิน
สิ นค้า และบริ การน้อยกว่าความคาดหวังที่ต้ งั จากประสบการณ์ ที่ได้รับในอดี ตแล้ว ความรู ้สึกไม่ พึง
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พอใจก็จะตามมา มีความแตกต่างจากรู ปแบบความคาดหวังที่ไม่จาํ เป็ นที่จกั ต้องอาศัยประสบการณ์ใน
อดีต
5) การประเมินและแบบวัดความพึงพอใจ
การประเมินและวัดความพึงพอใจนั้นมีบทบาทสําคัญสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
การกําหนดว่าความพึงพอใจของลูกค้านั้น ควรจะต้องมีองค์ประกอบด้านความพึงพอใจในภาพรวม
จากผลการให้บริ การและรวมถึงมุมมองของลูกค้าและสภาพหรื อเงื่อนไขของในแต่ละประเทศนั้น
ด้วยโดยได้มีการรวบรวมไว้ดงั นี้
Aday and Anderson (1974) ได้นิยามความพึงพอใจที่ผูป้ ่ วยได้รับจากการใช้
บริ การรักษาพยาบาลทางด้านการแพทย์ โดยสามารถแบ่งออกมาเป็ น 6 หัวข้อย่อย ซึ่ งใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากระบบบริ การทางการแพทย์ ดังนี้
1. ความสะดวกที่ได้รับจากบริ การ(Convenience) มีอยู่ 3 ด้านคือ
1.1 ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยรอคอยที่จะได้เข้ารับการบริ การ
1.2 มี บริ การให้อ ย่างเพียงพอเมื่ อ ผูป้ ่ วยเกิ ดความต้อ งการที่จะใช้บริ การ
รักษาพยาบาล
1.3 ความสะดวกสบายที่ผปู ้ ่ วยได้รับจากในสถานที่ให้บริ การ
2. การประสานงานของการบริ การ(Coordination) มีอยู่ 3 ด้านคือ
2.1 ผูป้ ่ วยสามารถที่จะได้รับการบริ การในทุกประเภทตามความต้องการ
2.2 แพทย์สนใจและใส่ ใจต่ อ สุ ขภาพของผูป้ ่ วยไม่ ว่าจะเป็ นทั้งในด้า น
ร่ างกายและทางด้านจิตใจ
2.3 แพทย์ได้มีการติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วย
3. อัธยาศัยและความสนใจของผูใ้ ห้บริ การ (Courtesy) แบ่งเป็ น 2 ด้านคือ
3.1 การแสดงออกอย่างเป็ นมิตรและสุภาพของผูใ้ ห้บริ การ
3.2 ข้อกําหนดในสิ่งที่จาํ เป็ นสําหรับสวัสดิการของผูป้ ่ วย
4. ข้อมูลที่ได้รับจากบริ การ(Medical Information) เป็ นข้อมูลที่จดั เตรี ยมให้แก่
ผูป้ ่ วยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของผูป้ ่ วยที่เป็ นอยูแ่ ละเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วย
เพือ่ ให้ตนเองได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ
5. คุณภาพของบริ การ(Quality of Care) เป็ นคุณภาพในภาพรวมที่ผปู ้ ่ วยรับรู ้
ได้จากการใช้บริ การ
6. ค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ(Costs) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ผปู ้ ่ วยได้จ่ายเมื่อเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
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Risser (1975 อ้างถึงใน จริ ยา โรจนธรรม,2557:8) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึง
พอใจที่มีต่อการบริ การพยาบาลของผูร้ ับบริ การมีเกณฑ์ประเมินอยู่ 3 ข้อดังนี้
1. ความรู ้และทักษะด้านงานพยาบาล ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ของเทคนิ คและ
วิชาชีพ
2. ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผมู ้ ารับการบริ การ
3. ความจริ งใจของผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อผูม้ ารับบริ การ
Millet (1954: 397-400 อ้างถึงใน กพร., 2547: 20) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจใน
การบริ การ (Satisfactory Service) สามารถวัดโดยดูจากองค์ประกอบ 5 ด้านดังนี้
1. บริ การต้องมีความเสมอภาค (Equitable Service)
2. บริ การต้องรวดเร็วทันท่วงที (Timely Service)
3. บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ การบริ การต้องมีวสั ดุอุปกรณ์
สถานที่ บุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริ การ
4. บริ การต้องมีความต่อเนื่ อง (Continuous Service) คือ การบริ การต้องทํา
ต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นหรื อให้เกิดผลลัพธ์หรื อสัมฤทธิ์ผล
5. บริ การต้องก้าวหน้าพัฒนา (Progressive Service) คือพัฒนาคุณภาพและ
บริ การอยูเ่ สมอ
David and Dominiek (2008) ได้กล่าวไว้ว่า สามารถที่จะวัดความพึงพอใจได้ใน
มุมมอง 5 ด้าน โดยได้ใช้โมเดลนี้ วดั ความพึงพอใจของสังคมผูเ้ กษียณอายุในประเทศออสเตรเลีย
ดังนี้
1. ในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาค(the built environment)
2. ในด้านการเงิน (the financial environment)
3. ในด้านการส่งมอบบริ การ(the service delivery environment)
4. ในด้านสังคม (the social environment)
5. ในด้านจิตใจหรื อจิตวิญญาณ(the spiritual environment)
Dermanov and Ekl ̈ f (2001) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กันโดยใช้ CSI (Customer Satisfaction Index) เรี ยกว่า ดัชนี ช้ ีวดั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยมี
พื้นฐานมาจากการประเมินของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์หรื อบริ ษทั ทั้งหลาย พบว่าการเปรี ยบเทียบ
ระดับ ความพึง พอใจในอุ ต สาหกรรมที่ มี ความแตกต่ างกันนั้น ควรดู โครงสร้ างการตลาดของ
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ภาวะการณ์แข่งขันภายในอุคสาหกรรมนั้นควบคู่ไปด้วย โดยส่ วนใหญ่
แล้วไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมสิ นค้าหรื อบริ การ เมื่อภายในอุตสาหกรรมนั้นมีการบริ โภคที่อิ่มตัว
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แล้วก็จะทําให้การรับรู ้คุณค่าของสินค้าหรื อบริ การนั้นลดลง และจะทําให้เกิดแนวโน้มของความพึง
พอใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การที่ลดลงตามมา
Kotler and Keller(2016:155) ได้กล่าวถึง แนวทางหรื อวิธีติดตามวัดระดับความ
พึงพอใจมี 3 วิธีดงั นี้
1. การสํารวจเป็ นระยะ (Periodic Surveys) เพื่อ ติ ดตามและวัดความพึง
พอใจในภาพรวมของลูกค้า รวมถึงสอบถามเพิม่ เติมเพือ่ วัดความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ าํ ความเต็ม
ใจยินดีที่จะซื้อ หรื อข้อเสนอแนะเพิม่ เติมให้กบั กิจการ
2. การเลือกซื้อโดยกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมาย (Mystery shoppers) โดยเชิญ
บุคคลที่เป็ นผูซ้ ้ือที่มีศกั ยภาพมารายงานความคิดเห็นของจุดแข็งและจุดอ่อนของสิ นค้าหรื อบริ การ
ของกิจการโดยทําการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
3. การวัดอัตราลูกค้าที่สูญเสี ยไป (Customer loss rate) เป็ นการติดต่อเพื่อ
สอบถามความเห็นของลูกค้าที่หยุดใช้หรื อเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรื อบริ การของบริ ษทั อื่น
สรชัย พิศาลบุตร (2549 : 8-12) ได้กล่าวว่าวิธีวดั ความพึงพอใจ สามารถวัดความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การได้ 2 วิธี คือ
1. วิธี ว ดั ความพึงพอใจจากความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การ โดยวัดจากการ
สอบถามจากผูใ้ ช้บริ การที่คดั เลื อกมาเป็ นกลุ่ มตัวอย่างจํานวนหนึ่ งเพื่อ มาสอบถามความคิดเห็ น
เกี่ยวกับงานบริ การในแต่ละด้าน โดยที่ผใู ้ ช้บริ การจักต้องมีประสบการณ์มาเป็ นระยะเวลานานมาก
พอในการใช้บริ การสถานบริ การนั้นๆ เพื่อทําให้ประเมินคุณภาพของบริ การที่ได้รับในแต่ละด้าน
ได้
2. วิธีวดั ความพึงพอใจจากข้อมูลที่สามารถสะท้อนระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยวัดจากเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นสําหรับที่จะวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
บริ การในแต่ละด้านและบริ การในภาพรวมของทุกด้านของสิ นค้าหรื อบริ การ เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้วหาก
ผูใ้ ช้บริ การได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีเกิดขึ้นและทําให้เกิดกระบวนการ
สื่อสารแบบปากต่อปากไปยังผูอ้ ื่น แต่ถา้ ได้รับการตอบสนองน้อยก็จะทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความรู ้สึก
ในแง่ลบ
สาโรช ไสยสมบัติ(2534 อ้างใน ธนดล บุญคุม้ , 2556) กล่าวไว้ว่า การวัดความ
พึงพอใจที่มีต่อการบริ การว่า ความพึงพอใจต่อการบริ การจะมีหรื อไม่น้ นั ต้องพิจารณาถึงปั จจัยด้าน
ลักษณะประเภทของการให้บริ การนั้นๆ รวมไปถึงระดับด้านความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การในมิติและ
แง่มุมต่างๆของแต่ละบุคคล ดังนั้นการวัดความพึงพอใจมีหลายวิธีดงั ต่อไปนี้
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1. การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีการที่นิยมใช้กนั โดยอาศัยขอความร่ วมมือ
จากกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งการวัดโดยต้องแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มมีการกําหนดค่าไว้ในแต่ละ
ข้อให้เลือกตอบโดยถามในด้านปั จจัยต่างๆที่ให้บริ การเช่น บุคลากรที่ให้บริ การ ลักษณะประเภท
ของการให้บริ การ สถานที่และระยะเวลาในการให้บริ การ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ตอ้ งอาศัยเทคนิ ค และความชํา นาญพิเศษ
ที่จะชักจูงจูงใจโน้มน้าวให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงตามข้อเท็จจริ ง เป็ นวิธีการวัดความพึง
พอใจอีกวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพ
3. การสังเกต โดยวิธี น้ ี ใช้การสังเกตจากพฤติกรรมของผูม้ าใช้บริ การทั้ง
ก่อนมารับบริ การ ขณะรอรับบริ การและหลังการรับการบริ การแล้ว สังเกตได้จากแววตากิริยาและ
ท่าทาง คําพูด สี หน้า และความถี่ ความบ่อ ยครั้งของการเข้ามาใช้บริ การเป็ นต้น การวัดความพึง
พอใจโดยวิธีน้ ี ต้องมีความจริ งจัง มีการวางแผนและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะทําให้ประเมินความ
พึงพอใจได้อย่างถูกต้อง
ซึ่ งจากการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึ งวรรณกรรมข้างต้น ได้ปรับใช้
เพือ่ ให้เหมาะสมกับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาความพึงพอใจใน 4 ด้านที่เป็ น
ส่ วนที่สาํ คัญในการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลคือ ด้านการตอบสนองในการให้บริ การของ
บุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านผลการรักษา รวมถึงภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงในภาพรวม
ของคลินิก

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
หวงเจีย, เพิงเทา และเจิ้งจู่อิง (2017) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ ่ วยนอกที่เข้ามารับบริ การที่โรงพยาบาลศูนย์เฉียนเจียง เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอกที่
เข้ามารับการบริ การที่โรงพยาบาลศูนย์เฉียนเจียง เช่นปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ในด้านการวัด
ระดับความพึงพอใจจะดูจากมุมมอง 5 ด้านคือสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล การให้บริ การของ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านการรักษา กระบวนการให้บริ การเช่นระยะเวลารอ
คอยหน้า ห้องตรวจ ระยะเวลาที่แพทย์ใ ช้ ในการตรวจ และอื่ น ๆเป็ นต้น รวมถึ งบุคลิ ก ภาพและ
จรรยาบรรณของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริ การ โดยใช้กลุ่มประชากรคือ
ผูป้ ่ วยนอกที่เข้ามารับการบริ การที่โรงพยาบาลเฉียนเจียง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาระหว่าง
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วันที่ 1 ถึง 31 เดื อนมี นาคม พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square:X2)และวิธีการ
วิเคราะห์ multivariate logistic ผลการวิจยั คือกลุ่มตัวอย่าง 1,514 รายที่มารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วย
นอกของโรงพยาบาล ศูนย์เฉี ยนเจียง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยคือ 85.29+10.14(คะแนนเต็ม =
100 คะแนน ให้เกณฑ์ว่าหากคะแนนความพึงพอใจมากกว่าหรื อ เท่ากับ 80 ให้ถื อ ว่าพึงพอใจ
ตรงกันข้ามหากคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่า 80 ลงไปให้ถือ ว่าไม่พึงพอใจ) ในกลุ่ มตัวอย่าง
ดังกล่าวมี 1,057 ราย พึงพอใจกับการมาใช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกที่โรงพยาบาลเฉี ยนเจียง ส่ วนที่
เหลือ 457 ราย ไม่ พึงพอใจกับการใช้บริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลเฉี ยนเจียง โดยมี
ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ 69.82 % ในส่ วนการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัยเดียวคือ เพศ อายุ พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจ แต่ในส่ วนปั จจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพ การได้รับ
หรื อไม่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพ รายได้ต่อเดือน มีการนัดหมายล่วงหน้าหรื อไม่ ได้รับการชี้แนะ/
แนะนําหรื อช่วยเหลือจากอาจารย์แพทย์ประจําห้องตรวจหรื อไม่ สถานที่อยูอ่ าศัย ความรุ นแรงของ
โรคที่เป็ น ระยะเวลาที่แพทย์ใช้ในการตรวจรักษา ระยะเวลารอรับการตรวจ แผนกที่ใช้บริ การ ที่อยู่
ตามทะเบี ย นบ้า น ความถี่ ที่ ม าใช้บ ริ ก ารและสื่ อ ที่ ไ ด้รั บ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การมาใช้บ ริ การ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การที่ผปู ้ ่ วยนอก (P<0.05) บทสรุ ปที่ได้จาก
การวิจยั นี้พบว่า ระดับการศึกษายิง่ สูง ระยะเวลารอคอยหน้าห้องตรวจยิง่ นาน จะมีผลกระทบทําให้
ระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การลดลง ในทางตรงกันข้าม หากเพิ่มระยะเวลาให้ผูม้ ารั บ
บริ การแต่ละรายได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ยาวนานขึ้นและการใช้วิธีการนัดหมายล่ วงหน้า
รวมถึงการได้รับคําชี้แนะหรื อแนะนําในการวินิจฉัยรักษาที่มีประสิ ทธิผลจากแพทย์ สามารถที่จะ
เพิม่ ระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกได้
เติ้งหงเหว่ ย(2016) ศึกษาเรื่ อ งปั จจัยที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่เข้ามารับ
บริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่เข้ามา
รับการบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเจียงซู ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผูม้ าใช้
บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเจียงซู (ไม่เลือกผูม้ าใช้บริ การครั้งแรก)
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 526 ราย ใช้แบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจแบบ Likert scale 5 ระดับ ใช้วธิ ีวิเคราะห์เชิงพรรณณา ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุที่ตดั สิ นใจ
มารับบริ การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่ งนี้ เรี ยงจากมากไปน้อยตามลําดับดังนี้ คือ เดินทางมารับ
บริ การได้สะดวก(48.66%), เป็ นโรงพยาบาลที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญมาก(43.44%), เครื่ องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ที่ใช้มีความลํ้าสมัย(38.54%), มีเทคโนโลยีสูง (34.32%) ,ความมีชื่อเสี ยงของโรงพยาบาล
(26.77%),มี ค นที่ ต นเองรู ้ จ ัก ทํา งานในโรงพยาบาลแห่ ง นี้ (20.64%),มี ก ารบริ ก ารดี (17.57%),
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ค่าใช้จ่ายในการรักษามีความสมเหตุสมผล(10.63%), สิ่ งแวดล้อมในโรงพยาบาลขณะที่รอรับการ
ตรวจรักษาดี(8.98%) ในแง่ของความพึงพอใจที่มีต่อบริ การต่างๆของแผนกผูป้ ่ วยนอกเช่นบุคลากร
ทางการแพทย์ พยาบาลห้องยา แผนกรังสี เอกซเรย์ ห้องตรวจผลเลือด และด้านอื่นๆ พบว่าในกลุ่ม
ตัวอย่างของผูม้ ารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกที่พึงพอใจต่อ บริ การด้านต่างๆ ในภาพรวมมีอ ยูถ่ ึ ง
95.75% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สําหรับในแง่ของผูม้ ารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกที่พึงพอใจต่อ
ระยะเวลารอคอยในการมาใช้บริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอก เช่น ระยะเวลารอลงทะเบียนและชําระเงิน
ระยะเวลารอคอยหน้าห้องตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือด ระยะเวลาที่รอคอยในการ
รับยา โดยในกลุ่มตัวอย่างที่พึงพอใจต่อระยะเวลารอลงทะเบียนและชําระเงินคิดเป็ น 93.68% และ
ระยะเวลารอคอยหน้าห้องตรวจคิดเป็ น 94.63% สําหรับระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือดคิด
เป็ น 94.52 %และสุ ดท้ายคือระยะเวลาในการรอรับยาคิดเป็ น 96.32% ในแง่ของความพึงพอใจที่มี
ต่อ ความปลอดภัยในขณะที่เข้ามารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกพบว่าในกลุ่มตัวอย่างของผูม้ าใช้
บริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกที่พึงพอใจต่อการที่มี การตรวจสอบชื่อ สกุล ก่อนทําการตรวจรักษาโดย
แพทย์หรื อฉีดยาโดยพยาบาลคิดเป็ น 96.45% และ 98.86% เรี ยงตามลําดับ ในส่วนความพึงพอใจที่มี
ต่อการตรวจสอบชื่อสกุลก่อนที่จะทําการตรวจที่แผนกรังสี ก่อนการตรวจCT-MRI ก่อนการตรวจ
อัล ตร้าซาวด์และก่ อ นการตรวจรายการอื่ นๆ คิดเป็ น96.88% ในส่ วนความพึงพอใจที่มี ต่อ การ
ตรวจสอบชื่อสกุลก่อนที่จะทําการจ่ายยาและให้คาํ แนะนําในการใช้ยาคิดเป็ น 98.23% และ 95.72%
เรี ยงตามลําดับ ในแง่ของความพึงพอใจที่มี ต่อ สภาพแวดล้อมในขณะที่เข้ามารับบริ การที่แผนก
ผูป้ ่ วยนอก พบว่าในกลุ่มตัวอย่างของผูม้ าใช้บริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกที่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในด้านการให้ขอ้ มูลแนะนําในบริ ก ารรักษาพยาบาลที่โต๊ะประชาสัมพันธ์คิดเป็ น 90.58% ในส่ วน
ของแผนผังแสดงสิ่ งแวดล้อมในการให้บริ การรักษาพยาบาลคิดเป็ น91.02% ในส่ วนบอร์ดแสดง
ข้อมูลแพทย์ที่ออกตรวจในวันนั้นคิดเป็ น 90.53 % ในส่ วนความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
ห้องนํ้าคิดเป็ น 86.40%ในส่วนของป้ ายแสดงส่ วนบริ การต่างๆคิดเป็ น 88.02% สําหรับส่ วนบริ การ
ในด้านอุ ปกรณ์ น้ าํ ดื่มสาธารณะในโรงพยาบาลคิดเป็ น 90.81% สําหรับส่ วนการให้บริ การด้าน
รถเข็นและเตียงเข็นผูป้ ่ วยคิดเป็ น 89.88% ในส่วนของตัวนาฬิกาที่แสดงถึงเวลาคิดเป็ น 90.66 %จาก
ผลการศึกษาวิจยั นี้ ไ ด้ขอ้ สรุ ปว่าปั จจัยสําคัญที่มี ผลต่อ ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การที่แผนก
ผูป้ ่ วยนอกคือท่าทีและประสิทธิภาพของบุคลากรการแพทย์ในการให้บริ การ ซึ่ งรวมถึงระยะเวลาที่
ใช้และรอคอยในส่วนบริ การต่างๆและความปลอดภัย ในปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการให้บริ การก็ตอ้ ง
ปรับปรุ งพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจในภาพรวมให้สูงขึ้น
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Phusist Khumnualthong (2014) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
7Ps ที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจและความภักดี ของลู กค้าในคลิ นิกเสริ มความงาม(The Effects of
Service Marketing Mix (7Ps) on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Medical
Aesthetic Clinics.) การศึกษาวิจยั นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
(7Ps)ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลู กค้าที่มาใช้บริ การที่คลินิกเสริ มความงามและศึกษาความพึง
พอใจของลู ก ค้าที่ ม าใช้บ ริ ก ารที่ค ลิ นิก เสริ ม ความงามส่ งผลต่ อ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า โดยกลุ่ ม
ประชากรเป้ าหมายที่ ตอ้ งการศึ กษานี้ คือ กลุ่ มลู กค้าผูใ้ ช้บริ การคลิ นิก เสริ มความงามที่ต้ งั อยู่ใ น
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้กลุ่ มตัวอย่าง 400 คน โดยแจกแบบสอบถามกระจายไปยังคลิ นิกเสริ ม
ความงามต่า งๆ 15 รายชื่ อ จํา นวน 197 แห่ งที่ ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ในการใช้ส ถิ ติ ในการ
วิเคราะห์น้ นั เป็ นสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุ มาน โดยใช้วิธีทางสถิติในการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ One Way ANOVA และ Chi square test รวมถึงการใช้วิธี multiple
regression เพือ่ ทดสอบสมมุติฐานซึ่งทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กาํ หนดขึ้น โดยผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นเพศหญิงอายุต่าํ กว่า 26 ปี และมีรายได้ต่ าํ
กว่า 15,000 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้างและนักเรี ยนนักศึกษา และส่ วนใหญ่จะเข้ารับการ
รักษาด้วยโรคสิ วและการฉี ดยาเพื่อเสริ มความงาม ส่ วนใหญ่จะใช้บริ การ 6 ครั้งต่อ ปี และใช้จ่าย
น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง โดยสมมุติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้ท้งั 8 ข้อพบว่าจากปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด7Psนั้น ในปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร และหลักฐานทางกายภาคนั้นส่ งผล
บวกต่อ ความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่เหลื อ นั้นนั้น
ไม่ได้ส่งผลบวกต่อความพึงพอใจและความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีน้ นั
มีนยั สําคัญแต่อยูใ่ นระดับที่ไม่สูงมาก และท้ายสุ ดคือการทดสอบไคสแควร์พบว่าไม่มีความแตกต่างใน
การใช้บริ การคลินิกในระหว่างกลุ่มเพศชายและหญิง อย่างไรก็ตามกลุ่มที่มีอายุและรายได้แตกต่างกัน
จะส่งผลต่อความถี่ที่เข้ามาใช้บริ การ ประเภทบริ การที่ใช้ และอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
อรัญ แตงน้ อย (2559) เรื่ อง การรับรู ้คุณภาพการบริ การ คลินิกหัวเฉี ยวไทย-จีนแพทย์
แผนไทย มี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การที่คลิ นิกหัวเฉี ยว
ไทย-จีน แพทย์แผนไทย นอกเหนือจากนี้ยงั ศึกษาถึงระดับของการรับรู ้คุณภาพการบริ การและความ
แตกต่างของลักษณะการรับรู ้คุณภาพการบริ การ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ทาํ การเปรี ยบเทียบเกี่ ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันส่ งผลต่อการรับรู ้คุณภาพการบริ การที่คลินิกหัว
เฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทยด้วย โดยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างก็คือผูท้ ี่มาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉี ยว
ไทย-จีนแพทย์แผนไทยจํานวน 400 คน โดยได้ใช้วิธีการที่เรี ยกว่าการสุ่ ม ตัวอย่างอย่างมี ระบบ
(Systemic Sampling) และทําการเลือกกลุ่มแบบสุ่มตัวอย่างอาศัยการใช้ความน่ าจะเป็ น(Probability

127
Sampling) เป็ นแบบสอบถามก็จะใช้ SERVQUAL ผลที่ได้จากการวิจยั พบว่ากลุ่มลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 51 ปี ขึ้น ไป วุฒิ การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี มี สถานภาพเป็ นสมรส มีรายได้โดยเฉลี่ ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป มีอาชี พ
เป็ นธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว แม่ บ ้า นและภาพรวมของผลการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ ก ารพบว่า คื อ 1) ด้า นความ
น่าเชื่อถือ จัดเป็ นเป็ นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 2)ด้านความแน่นอน(ค่าเฉลี่ย 3.88)จัดมาเป็ นที่สอง
3)ด้านความเข้าใจลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 3.83) อันดับสาม 4) ลักษณะที่สมั ผัสได้(ค่าเฉลี่ย 3.68)เป็ นอันดับที่
สี่ และในอันดับสุดท้ายคือด้านความสามารถในการตอบสนอง (3.66) และความแตกต่างกันในด้าน
ปั จเจกบุคคล พบว่าในปั จจัยเรื่ องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันพบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การมีความ
แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่ได้รับหรื อมีการศึกษาระดับสูง ทัว่ ไปแล้วมักจะวิเคราะห์และพิจารณาก่อนที่จะ
เข้า รั บ บริ ก ารด้า นการแพทย์แ ผนจี น ที่ ค ลิ นิ ก หัว เฉี ย วไทย-จี น แพทย์แ ผนไทยเนื่ อ งจากมี ก าร
เปรี ยบเทียบกับแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยก่อน
ศิริวรรณ อุดมเวชภัณฑ์ (2558) การวิจยั เชิงปริ มาณนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีตวั
แปรอิสระคือการเปิ ดรับข่าวสาร ส่วนประสมทางการตลาดบริ การและคุณภาพการให้บริ การ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างคือผูม้ าใช้บริ การในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรีเป็ นจํานวน 400
คน โดยใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ใช้วธิ ีทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ(multiple regression) ผลการศึกษาวิจยั นั้นพบว่า โดยส่วนใหญ่ของผูม้ าใช้บริ การเป็ น
เพศหญิง ที่มีอ ายุร ะหว่าง 31 ถึ ง 40 ปี มี สถานภาพสมรส มี ระดับวุฒิปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พเป็ น
พนักงานในบริ ษทั เอกชน รวมไปถึงการมีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 ถึง 30,000 บาท ความถี่ที่ใช้
บริ การโรงพยาบาล 2 ถึง 5 ครั้งต่อปี และตัดสินใจเลือกใช้บริ การด้วยตนเอง โดยปั จจัยด้านคุณภาพ
การให้บ ริ ก ารอยู่ในระดับ มากที่ สุด ในส่ วนของปั จ จัย ด้า นการเปิ ดรั บข่ าวสาร ปั จ จัย ด้า นส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ การ และการตัดสินใจเลือกใช้บริ การโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก และผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การและปั จจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนยั สําคัญที่ 0.05
มนสิ ชา สุ ขชม(2556) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในโรงพยาบาล เขตกรุ งเทพมหานคร
โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในโรงพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ใช้กลุ่ มตัวอย่า งคื อ
ประชากรที่เป็ นผูม้ าใช้บริ การนวดแผนไทยในโรงพยาบาล เขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คนวัด
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ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.920 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมไปถึ งการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาวิจยั ได้พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเพศหญิ งมีอายุอยู่ระหว่าง 30 ถึง 39 ปี มีอาชีพเป็ นข้าราชการหรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นระหว่าง 10,001
ถึง 15,000 บาท ส่วนใหญ่จะใช้บริ การนวดแผนไทยของโรงพยาบาลภาครัฐ ความถี่ในการเลือกใช้
บริ การคือนานๆครั้งถึงจะเข้ามาใช้บริ การ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ คือ ดูแลรักษาสุ ขภาพและ
บําบัดรักษาโรคและมีความเชื่อ มัน่ ในมาตรฐานการให้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มกั จะไม่
เลือ กตัวผูใ้ ห้บริ การคือเป็ นใครก็ได้ หากดู ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในด้าน
บุคลากร(ค่าเฉลี่ย4.449)จัดเป็ นอันดับแรก ลําดับถัดมาเป็ นด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.381) และ
อันดับสามคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ(ค่าเฉลี่ย 4.323) ลําดับที่4เป็ นด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
(ค่าเฉลี่ย 4.221) ส่ วนปั จจัยที่ให้ความสําคัญสามอันดับท้ายเรี ยงตามลําดับ คือ ด้านราคา(ค่าเฉลี่ย
4.172) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย(ค่าเฉลี่ย 4.101) และสุดท้ายคือด้านการส่งเสริ มการขาย(ค่าเฉลี่ย
3.582) ผลการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูม้ าใช้บริ การและปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร(7Ps)ของสถานบริ ก ารนวดแผนไทยในโรงพยาบาลในเขต
กรุ งเทพมหานครมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของผูใ้ ช้บริ การระดับ
นัยสําคัญสถิติ 0.05
จริยา โรจนธรรม (2557) การศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ7Ps ของโรงพยาบาล
กระบี่ และเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ
ในโรงพยาบาลกระบี่ นอกจากนี้ ยงั ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง 200 คนซึ่งเป็ นผูป้ ่ วยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู ้
เข้ารับบริ การเป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 ถึง 40 ปี โดยประกอบอาชีพเป็ นธุรกิจส่ วนตัว มีสถานภาพคือ
สมรสและมีวฒ
ุ ิการศึกษาที่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนแล้วตํ่า
กว่ า หรื อ เท่ า กับ 10,000บาทและศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่ ความแตกต่างทางเพศไม่ได้ทาํ ให้มีพฤติกรรมแตกต่าง
กัน แต่ปัจจัยด้านอื่นคืออายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ในส่วนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ศึกษาแล้วพบว่าระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรมการใช้บริ ก ารโรงพยาบาลกระบี่น้ ันมี เกี่ ยวข้อ ง
สัมพันธ์กนั ความเชี่ยวชาญของแพทย์มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.02) ซึ่ งส่ งผลให้
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เกิดพฤติกรรมในเรื่ องของการแนะนําบริ การของโรงพยาบาลโดยบอกต่อให้กบั คนใกล้ชิดรวมถึง
เกิ ด ความคุ ้น เคยและเป็ นทางเลื อ กแรกที่ นึ ก ถึ ง เมื่ อ ต้อ งการและรวมไปถึ ง การใช้ บ ริ การ
รักษาพยาบาลและความตั้งใจที่ใช้บริ การในครั้งต่อๆไป ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ ก ารในปั จ จัย ด้า นราคากับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การโรงพยาบาลกระบี่ มี
ความสัมพันธ์กนั โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.83) ในเรื่ องของการมีเอกสารแจ้ง
ค่าใช้จ่ายชัดทําให้ส ามารถประเมิ นค่า ใช้จ่ายได้ เหตุผลที่ อ าจเป็ นไปได้ว่าการออกเอกสารแจ้ง
ค่าใช้จ่ายและจัดทํารายละเอียดอย่างชัดเจนทําให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ในส่ วนระดับความพึงพอใจ
ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้านสถานที่กบั พฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาล
กระบี่พบว่ามีความสัมพันธ์กนั โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย4.08) ใน
เรื่ องของ สถานที่จอดรถในโรงพยาบาลเพียงพอทําให้สะดวกต่อการมาใช้บริ การ ซึ่ งส่ งผลให้เกิด
พฤติกรรมในเรื่ อ งของการแนะนําบริ การของโรงพยาบาล โดยบอกต่อ ให้คนใกล้ชิด นึ กถึ งเป็ น
ทางเลือกแรกเมื่อต้องการใช้บริ การครั้งต่อไป ความตั้งใจที่จะใช้บริ การครั้งต่อไป ความไว้วางใจใน
การให้บริ การ ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่พบว่ามีความสัมพันธ์กนั โดยให้ระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 3.71) ในเรื่ อ งการตรวจรักษาฟรี เมื่ อมี เทศกาลสําคัญ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
พฤติกรรมในเรื่ องการใช้บริ การที่โรงพยาบาลกระบี่ ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่พบว่ามีความสัมพันธ์
กัน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 3.70)ในเรื่ องของเแพทย์ พยาบาลที่
ชี้แนะและให้คาํ แนะนําได้ ซึ่งส่งผลให้ให้เกิดพฤติกรรมในเรื่ องของการแนะนําบริ การและบอกต่อ
คนให้กบั ใกล้ชิด รวมถึงเป็ นทางเลือกแรกที่นึกถึงเมื่อต้องการใช้บริ การครั้งต่อไป ความตั้งใจใน
การมาใช้บริ การในครั้งต่อๆไปรวมไปถึงความไว้วางใจที่เกิดขึ้น ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่พบว่าก็
มีความสัมพันธ์กนั ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.68) ในเรื่ องของการตรวจรักษาและ
วินิจฉัยของแพทย์มีความเที่ยงตรงถูกต้องและชัดเจน ซึ่ งส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมในเรื่ องของการได้
ใช้บริ การที่โรงพยาบาลกระบี่ในด้านต่างๆ ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่พบว่ามีความสัมพันธ์
กัน โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด(ค่าเฉลี่ ย 3.60) ในเรื่ องการนําเสนอเครื่ องมืออุ ปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ทนั สมัยมาใช้ในการรักษาส่ งผลให้เกิ ดพฤติกรรมในเรื่ อ งของการใช้บริ การในด้าน
แนะนําบอกต่อคนใกล้ชิด และเลือกเป็ นทางเลือกแรกเมื่อต้องการใช้บริ การในต่อไป รวมถึงความ
ตั้งใจมาใช้บริ การครั้งต่อไปและความไว้วางใจที่ให้ รวมไปถึงในภาพรวมแล้วระดับของความพึง
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พอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ7Psกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาลกระบี่พบว่า
มีความสัมพันธ์กนั
ปวีณา มั่นคง (2558) ได้ทาํ การศึกษาและวิจยั การรับรู ้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การของผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
บริ การโดยแบ่งแยกและจําแนกตามปั จจัยทางด้านของประชากรศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ได้รับ อาชีพที่ประกอบอยู่ รายรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาทั้งที่
ใช้บริ การ นอกเหนื อ ไปจากนี้ ย งั ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งการรับรู ้ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรีของผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ในเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ซ่ ึงเป็ นผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอกจํานวน 400 คนของโรงพยาบาลบ้าน
บึง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล คือความถี่ ค่าร้อ ยละ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และยังใช้สถิติแบบ t-test และ one-way ANOVA รวมไปถึงค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) จากการศึกษาวิจยั พบว่าข้อมูลในส่ วน
บุคคลธรรมดาทัว่ ไปของผูม้ ารับบริ การส่ วนใหญ่แล้วนั้นเป็ นเพศหญิง เสี ยเป็ นส่ วนมาก อายุจะตก
อยูใ่ น51ถึง 60 ปี ได้รับการศึกษาอยูใ่ นประถมศึกษา มีอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของกิจการหรื อทํา
การค้าขายหรื อเป็ นอาชีพเกษตรกร และมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 6,501 จนถึง 12,000 บาท โดยส่ วน
ใหญ่ระยะเวลาที่ใช้บริ การคือ 1 ถึง 5 ปี โดยแผนกที่ใช้บริ การมากที่สุดคือแผนกทันตกรรม ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าการรับรู ้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลบ้านบึง
ของผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การโดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก เมื่อลงลึกในรายปั จจัยแต่ละด้าน พบว่า
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือปั จจัยราคามาเป็ นอันดับแรกโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ต่อมาเป็ นการ
ส่งเสริ มการตลาด บุคลากร ช่องทางในการจัดจําหน่ าย สิ่ งแวดล้อมทางกายภาค กระบวนการและ
ด้านผลิตภัณฑ์ตามลําดับ ในด้านของความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การจากการศึกษาวิจยั พบว่า
การเอาใจและการรับประกันมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและเท่ากัน ในอันดับรองลงมาตามลําดับคือเป็ นสิ่ งที่
มองเห็นในการบริ การ ด้านความเชื่อถือได้และด้านการตอบสนองและความรวดเร็ว พบว่าเมื่ออายุมี
ความแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในเรื่ องการตอบสนองและความรวดเร็ วที่แตกต่างกัน แต่โดย
ภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน นอกเหนื อ ไปจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การที่มี รายรับโดยเฉลี่ ยต่อ เดื อ นและใช้
บริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอกต่างแผนกกัน จะส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การแผนกผูป้ ่ วย
นอกในด้านความเชื่อถือได้ที่มีความแตกต่างกัน แต่หากดูในภาพรวมและในด้านอื่นๆไม่แตกต่าง
กัน ในส่ วนปั จจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้บริ การหากมี ความ
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แตกต่างกันแล้ว ก็จะมีความพึงพอใจที่ไม่ แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและด้านอื่นๆ ต่อ คุณภาพ
บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกนอกโรงพยาบาลบ้านบึงอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นอกเหนือไปจากนี้ ใน
ส่ วนของผลการรับรู ้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจต่อ คุ ณภาพบริ การแผนก
ผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลบ้านบึง อําเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
นายวัชรากรณ์ เสื อสื บพันธุ์(2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของการ
เข้าใช้บริ การในคลินิกเสริ มความงามด้านผิวพรรณในห้างสรรพสิ นค้ากับระดับการมีอิทธิพลส่ วน
ประสมทางการตลาดของคลิ นิ ก เสริ ม ความงามด้า นผิว พรรณในห้า งสรรพสิ น ค้า ภายในเขต
กรุ งเทพมหานคร การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของการเข้า
ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามด้านผิวพรรณในห้างสรรพสิ นค้า กับส่ วนประสมทางการตลาดของ
คลิ นิกเสริ มความงามด้านผิวพรรณในห้างสรรพสิ นค้าภายในกรุ งเทพ โดยการวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการ
ออกแบบวิจยั เชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ผลการวิจยั พบว่าส่ วน
ใหญ่น้ นั คือเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 21-35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และมีรายรับโดยเฉลียต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) รวมไปถึงค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation:SD)
นอกเหนื อไปจากนี้ ยงั ใช้สถิติ Pearson’s Correlation ผลการศึกษาวิจยั ค้นพบว่าการใช้บริ การเสริ ม
ความงามในห้างสรรพสิ นค้าของผูม้ าใช้บริ การส่ วนใหญ่แล้วเพื่อ เสริ มสร้างให้เกิ ดความมัน่ ใจ
ให้กับตนเองและเพื่อ ดู แลตนเองให้ดูดีอ ย่างสมํ่าเสมอ ในส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การของคลิ นิกเสริ มความงามด้านผิว พรรณในห้างสรรพสิ นค้า ได้พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างได้ใ ห้
ความสําคัญกับเรื่ องการให้บริ การความงามและผิวหนัง การรับประกันคุณภาพและการกําหนดราคา
และแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกพื้นที่อย่างเป็ นระบบในการให้บริ การ เจ้าหน้าที่แนะนํา
บริ การเสริ มที่เหมาะกับผูม้ าใช้บริ การ และพูดด้วยวาจาอันไพเราะ การมีห้องทําความสะอาดเครื่ อง
ไม้เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนที่จะนํามาใช้ในการให้บริ การและเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
มาใช้ในการบริ การ โดยหากดูจากภาพรวมนั้นพบว่า ปั จจัยทางด้านพฤติกรรมผูเ้ ข้าใช้บริ การกับ
ส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กนั ในส่ วนของข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือการ
เปิ ดธุ รกิจเสริ มความงามในห้างสรรพสิ นค้า คือ การให้บริ การความงามและผิวหนัง มีการนําเอา
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ทนั สมัยมาใช้ มีหอ้ งที่สามารถทําความสะอาดเครื่ องไม้เครื่ องมือมือ
หรื อวัสดุอุปกรณ์ก่อนนํามาใช้ได้ มีการรับประกันหรื อมีหลักประกันด้านคุณภาพในการให้บริ การ
มี การกําหนดราคาที่ชัดเจนและแจ้ง ให้ผูบ้ ริ โ ภคทราบก่ อ น บุค ลากรในคลิ นิก พูด ด้ว ยวาจาอัน
ไพเราะ มีการคอยที่จะติดตามและมีการประเมินผลของการให้บริ การว่าเป็ นไปตามความต้องการ
ของลูกค้าก่อนเข้ารับการบริ การนี้หรื อไม่
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม
ตัวแปรย่ อย

ด้านผลิตภัณฑ์
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ตัวชี้วัด

นักทฤษฎี/นักวิชาการ
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ชาญเฉพาะทางหลาย
สาขาและมีบริ การครบ
วงจร

-Chen, C.M., Yeh, C.H, and Hu,
J.L.(2011). Tourism Economics.

2.ท่านใช้บริ การที่
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน
เพราะมีบริ การ
รักษาพยาบาลที่โดด
เด่นและไม่เหมือนใคร
มีความแตกต่างจากที่
อื่น

-France, R.K., and Grover, R. (1992).
Journal of Health Care Marketing.
- Coculescu, Bl. , Purcarea, VL. And
Coculescu,EC. (2016). Journal of
Medicine and Life.

3.ท่านมัน่ ใจว่ายา
สมุนไพรของคลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีนมี
คุณภาพมาตรฐาน
สะอาด ปลอดภัย ไม่
ปลอมปน
4.บรรจุภณ
ั ฑ์และ
ฉลากยาของคลินิกหัว
เฉี ยวแผนจีนมีความ
สวยงาม สะอาด และ
ระบุชื่อผูผ้ ลิต วันผลิต/
วันหมดอายุ วิธีใช้
ทําให้ท่านมัน่ ใจใน
คุณภาพของยา
5. ท่านมาใช้บริ การ
เพราะเชื่อถือใน
แบรนด์ของตรา
คลินิคหัวเฉี ยวแผนจีน

-Zeithaml, Berry, and
Parasuraman (1994)
-Zeithaml, Bitner and
Gremler (2013)

- Tan, J. P.T., and Freathy .(2011). Journal
of Retailing and Consumer Services.

-David Aeker(1991)
-Kotler and
Keller(2016)
-Berry and
Seltman(2017)

-Sheng C. L.; Tung J., and Huang,K.P
(2017).International Journal of
Organizational Innovation.
-Silva, A.R.d.A., and others (2017). In
Journal of Cleaner Production.

-Chao-Chan, Wu.(2011). African Journal
of Business Management .
-Tanveer, Z. and Lodhi, R.N.(2016). IUP
Journal of Brand Management .
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม(ต่อ)
ตัวแปรย่ อย

ตัวชี้วัด

นักทฤษฎี/นักวิชาการ

6.ท่านพอใจกับบริ การ
เสริ มในคลินิกหัวเฉี ยว
แผนจีน เช่น บริ การต้มยา
และส่ งยาถึงบ้าน
บริ การนํ้าดื่มสมุนไพรฟรี
รวมถึงนิ ตยสารสุ ขภาพ /
หนังสื อพิมพ์ที่จดั เตรี ยม
ไว้ในคลินิก

ด้านราคา(Price)

ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย (Place)

7.ท่านคาดหวังว่าจะ
ได้รับการบริ การที่มี
คุณภาพ
เหมาะสมกับราคาที่ต้ งั
ไว้ (หมายถึงราคาสู ง
คุณภาพก็สูง ราคาตํ่า
คุณภาพก็ต่าํ )
8.ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพ
บริ การที่ท่านได้
9.ราคาที่คลินิกตั้งไว้ถูก
กว่าที่ ท่านคิด
10.อัตราค่าบริ การต่อ
ครั้ง เหมาะสม
11. คลินิกมีสาขามาก
เพียงพอที่ให้บริ การ
12. คลินิกอยู่ในย่านที่
ท่านสะดวกเดินทางมา
รักษา
13. คลินิกให้บริ การที่
จอดรถเพียงพอ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
- Vinodhini, Y., and Kumar,
B.M.(2010). Summer Internship
Society 2 .
-Kyung, K. H.,and others. (2008).
Journal of Business Research.

-Monroe (1990)
-Zeithaml and Bitner
(1996 ),(2000)

-Moliner, A.M.(2009). Journal of Service
Management.
-Consuegra, D.M.., Molina, A., and
Esteban, A.(2007). Journal of Product &
Brand Management.
-Birchard et.al. (2007). Deloitte Center of
Health Solutions.
- Griebl, O.,and Skallca, C.(2007).
Healthcare financial Management.
- Cooper, P.(2012). HIDA Educational
Foundation.

-Adrian Payne(1993)
-Woodruffe(1995)
- lovelock and
Wright(1999)
-Zeithmal and
Bitner(2000)

- Sreenivas, T., Srinivasarao, B., and Rao,
U.S.(2013). International Journal of
Advanced Research in Management and
Social Sciences.
- Hair, L.P. (1998). Marketing Health
Services.
- John, K., et.al. (2008). Health Science
Journal.
- Lin, C.T., Lee, C., and Chen, Z.J. (2010).
iBusiness.
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม(ต่อ)
ตัวแปรย่ อย

ตัวชี้วัด

ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
(Promotion)

14.ท่านใช้บริ การหาก
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน จัด
ให้มีโปรโมชัน่ และส่ วนลด
ที่เหมาะสม
15.ท่านใช้บริ การเพราะ
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีนมีการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์และ
บริ การผ่านสื่ อต่างๆ
16. ท่านใช้บริ การเพราะ
ได้รับการบอกปากต่อปาก
จากคนใกล้ชิดและผูอ้ ื่น
17. แพทย์จีนในคลินิกหัว
เฉี ยวแผนจีนมีความรู ้และ
ความสามารถเชี่ยวชาญ เป็ น
มืออาชีพในการรักษาและ
แก้ปัญหาด้านสุ ขภาพของ
ท่านได้
18. แพทย์จีน/พยาบาลและ
พนักงานในคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนพูดคุยกับท่านด้วย
ความสุ ภาพ มีน้ าํ เสี ยงที่
นุ่ มนวล
19. แพทย์จีน/พยาบาล และ
พนักงานในคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนมีความเห็นอกเห็น
ใจ เข้าใจและตั้งใจรับ ฟั ง
ปั ญหาและข้อสงสัยของ
ท่าน
20. แพทย์จีน/พยาบาล
พนักงานในคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนมีความเอาใจใส่ และ
กระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การแก่ท่าน
21.แพทย์จนี /พยาบาล ,
พนักงานในคลินิก
ให้บริ การต่อผูม้ ารับผู ้
บริ การเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่
แสดงท่าทีรังเกียจ

ด้านบุคลากร
(People)

นักทฤษฎี/
นักวิชาการ
- Gronroos (1990)
- Adrian
Payne(1993)
- Kotler and
Keller(2016)

-Grönroos (1990).
-Woodruffe (1995).
-Zeithamland
Bitner(2000).
-Lovelock,
Wirtz,and Keh,
(2002).

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
- Shoqirat, N., & Cameron, S. (2012).
International Journal of Nursing.
- Gangopadhyay, S., & Bandopadhyay, P.
(2012). Indian Journal of Marketing.
- Johnson,A.,& Baum,F.(2001). Health
Promotion International.
- Hsin-Hui "Sunny" Hu, Parsa, H. G.,
Maryam Khan (2006). Journal of Services
Research.
- Godes, David.(2017). Management
Science.
-Winsted, F.K. (2000).International
Journal of Service Industry Management.
-Lanjananda, P. and Patterson, G.P.(2009).
Journal of Service Management.
-Dhanda, K.K., and Kurian, S. (2012).
Indo Global Journal of Pharmaceutical
Sciences.
-Jagannathan, M. (2008). Indian Journal of
Plastic Surgery.
-Rocha, et al. (2015).Nursing ethics.
-Laohasirichaikul, B., Chaipoopirutana S.,
and Combs, H. (2009). Journal of
Management and Marketing Research.
-Korsah, A. K. (2011). Open Journal of
Nursing.
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม(ต่อ)
ตัวแปรย่ อย

ตัวชี้วัด

นักทฤษฎี/นักวิชาการ

ด้านหลักฐานทาง 22. ป้ ายบอกจุดบริ การ/
-Bitner(1992).
กายภาพ
ป้ าย ประชาสัมพันธ์ ป้ าย -Zeithamland
(Physical Evidence) บอกทาง มีความชัดเจน
Bitner(2000).
และเข้าใจง่าย
-Lovelock,Wirtz,and
23. สถานที่ให้บริ การ
Keh, (2002).
สะอาด เช่น ห้องตรวจ
แพทย์ ห้องนํ้า โซนพัก
คอย ที่รับยาและจุดชําระ
เงิน
ด้านหลักฐานทาง 24. สภาพภูมิทศั น์และ
กายภาพ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ
(Physical Evidence) อาคาร มีความร่ มรื่ น ผ่อน
คลาย
25. การออกแบบภายใน
ตัวอาคารสวยงาม ให้
ความรู ้สึกสดชื่น ปลอด
โปร่ งสบายใจ
26. อุณหภูมิ การระบาย
อากาศ ความชื้นภายใน
ห้องตรวจ/รักษา แพทย์
ทางเดินและภายในตัว
อาคารมีความเหมาะสม
27. คลินิกจัดวางจุดที่
ให้บริ การและอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกต่างๆ
ในที่เหมาะสมทําให้ท่าน
สะดวกต่อการมาติดต่อ
และใช้บริ การ
28. อุปกรณ์,เครื่ องมือ
แพทย์และสิ่ งอํานวย
ความสะดวก ที่นั่ง เตียง มี
ความเพียงพอสามารถ
รองรับการให้บริ การ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
-Babu S., and Rajalakshmi, K. (2009).
Retrieved from
http://www.indianmba.com/Faculty_Column
-Pollack, B.L. (2009). Journal of Services
Marketing.

-Jager, J., and Plooy, T. (2011). The 2nd
International Research Symposium in
Service Management.
-Khalil, E.E. (2012). Open Journal of
Energy Efficiency.
-Sreenivas, T., Srinivasarao, B., &
Rao, U. S. (2013). International
Journal of Advanced Research
in Management and Social Sciences.
-Amin, S.H.M., Wahid, S. D. M., and Ismail,
M. (2016).In The Fifth International
Conference on Marketing and Retailing (5th
INCOMaR ) 2015. Procedia Economics and
Finance.
-France, D., et al. (2009). Health
Environments Research & Design Journal
(HERD).
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม(ต่อ)
ตัวแปรย่ อย
ด้านกระบวนการ
(Process)

ด้านบุคลิกภาพ
(Personality)

ตัวชี้วัด
29.ท่านมาใช้บริ การที่
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน
เพราะเวลาเปิ ดและปิ ด
บริ การเหมาะสมกับ
ท่าน
30. ท่านมาใช้บริ การที่
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน
เนื่ องด้วยแพทย์จีน
และพนักงานคลินิกมา
ให้บริ การตรงต่อเวลา
31.ระยะเวลาในการ
รอคอย เพื่อเข้ารับการ
ตรวจรักษาไม่ได้คอย
นานจนเกินไป
32.ระยะเวลารอคอย
รับยามีความเหมาะสม
33. ท่านพอใจกับ
ระบบคิวรอรับยาที่ทาํ
ให้ท่านทราบเวลารอ
รับยาที่ชดั เจน
34.พนักงานในทุก
ระดับมีการแต่งกายที่
เหมาะสมกับตําแหน่ ง
งาน
35.บุคลิกภาพของ
แพทย์และพนักงาน
สร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั ท่านว่าจะได้รับ
การบริ การรักษา
พยาบาลที่มีคุณภาพ
36.พนักงานมีอารมณ์
ยิ้ม แย้ม แจ่มใส ทําให้
ท่านรู ้สึกสบายใจผ่อน
คลาย และมีกาํ ลังใจ
37.พนักงาน แต่งกาย
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย
และสะอาด
38.แพทย์และ
พนักงานมีบุคลิกภาพ
ที่สร้างความ
ประทับใจที่ดีให้แก่
ท่านเมื่อพบเห็นใน
ครั้งแรก

นักทฤษฎี/นักวิชาการ
- Zeithmal and Bitner(2000)
- Gronroos (2007)

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
-Davis, M.M., & Heineke, J. (1998).
International Journal of Service Industry
Management.
-Narang , R. (2010). International Journal
of Health Care Quality Assurance
-Omachonu, V.K., & Einspruch, N.G.
(2010). The Public Sector Innovation
Journal.
-Feng, C. P., and Chuan, C.S.(2013).
Journal of American Academy of Business.

-Bootzin (1997)
-พิชยั ไชยสงคราม (2554)
-วสันต์ ฤทธิ์ มนตรี (2557)
-จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
(2551)

- Lanjananda, Panisa., Patterson, Paul
G.(2009). Journal of Service Management.
-หวงเจีย, เพิงเทา และเจิ้งจู่อิง .(2017). Journal
of Modern Medicine & Health.
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม(ต่อ)
ตัวแปรย่ อย

ตัวชี้วัด

นักทฤษฎี/นักวิชาการ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

ด้านลูกค้าสัมพันธ์
(Customer
relationship)

39.ท่านได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
บริ การรักษา พยาบาล
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่
ตรงกับความสนใจอยู่
เสมอ
40.ท่านได้รับการตอบ
ข้อสงสัยหรื อแก้ไข
ปั ญหาอย่างรวดเร็ ว
ไม่ล่าช้า
41.ท่านรู ้สึกพอใจกับ
ช่องทางติดต่อสื่ อสาร
ที่ทางคลินิกหัวเฉี ยว
แผนจีนมีไว้เพื่อรับฟัง
และแลกเปลึ่ยนความ
คิดเห็นกับท่าน

- Anderson and Kerv( 2002) - Robert, S.(2011). PEJ .
- Rapp and Collins(1996)
- Choi, W., Rho, MJ., Park, J.,Kim KJ.,
- Rapp and Collins (1999)
Kwon, YD.,Choi, IY.(2013). Healthcare
- Schiffman and Kanuk
Informatics Research.
(2007)
-Wang, Mei-Ling (2013). Total Quality
- Lovelock and Wirtz (2007) Management & Business Excellence.

ด้านอบรมและ
ให้บริ การความรู ้
(training)

42.แพทย์จนี และ
พนักงานในคลินิกได้
อธิ บายถึงข้อมูลและ
ขั้นตอนก่อน
ให้บริ การอย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย
43.ท่านรู ้สึกพอใจกับ
ความรู ้และข้อมูล
ข่าวสารที่ ได้รับจาก
การฟั งบรรยาย
วิชาการและสื่ อต่างๆ
ของคลินิกหัวเฉี ยว
แผนจีน
44.ท่านรู ้สึกพึงพอใจ
ต่อการให้ขอ้ มูล
สาเหตุของโรค และ
ข้อมูลด้านการรักษา
พยาบาลแก่ท่าน

- Maslow (1962)
- Gagne and Briggs (1974)
- Garofalo and lester(1985)
- Osman and Hannafin
(1992)

-Johnson, A. and Baum, F. (2001). Health
Promotion International.
- Grant, B. (2012). Nursing.
- Horowitz, B.T. (2013). eWeek.
- Wong, T.A. and Lee, C.(2017). Optometry
Times.
-หวงเจีย, เพิงเทา และเจิ้งจู่อิง .(2017). Journal
of Modern Medicine & Health
-เติ้งหงเหว่ย และคณะ.(2016). Journal of
Modern Medicine & Health.
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ตารางที่ 3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม(ต่อ)
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของ
ผูม้ าใช้บริ การ
(Customer
satisfaction)

ตัวชี้วัด
45.ท่านรู ้สึกพึงพอใจ
กับการให้บริ การของ
พนักงานที่ตอบสนอง
อย่างรวดเร็ ว
46.ท่านรู ้สึกพึงพอใจ
กับผลที่ได้รับหลังการ
รักษา
47.ท่านรู ้สึกพึงพอใจ
กับผลิตภัณฑ์และ
บริ การต่างๆของ
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน
ที่เสนอให้แก่ท่าน
48.ท่านรู ้สึกพึงพอใจ
กับชื่อเสี ยงและ
ภาพพจน์ของ คลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีน

นักทฤษฎี/นักวิชาการ
- John D.Millet (1954)
- Aday and Andersen
(1971)
- Risser (1975 )

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
-Dermanov and Eklöf. (2001). Total Quaility
Management.
-David, J.K. and Dominiek, C. (2008).
Journal Of Housing for the Elderly.
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้าน
การให้บริ การ ที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้านการ
ให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโดยมีการนาเสนอวิธีการดาเนิ นการวิจยั โดยใช้
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวซึ่ งมีผูม้ าใช้บริ การตั้งแต่
มกราคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจานวน 151,479 คน (ที่มา:ข้อมูลรายงานประจาปี
2559 ของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว)
กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ใ นการวิจยั คื อ ผูใ้ ช้บริ การของคลิ นิก การแพทย์แผนจีนหัวเฉี ย ว
จานวน 400 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ โดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั ลักษณะของ
กลุ่ มตัวอย่า งที่ เลื อ ก ให้เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิจ ัยคื อ ศึก ษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่คลินิกหัวเฉี ยว
การแพทย์แผนจีน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบ
ทราบประชากรแน่นอน โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane
(1973 :125) ดังนี้
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สูตร n =

n
N
e

N
1+N (e)2

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้

มี การกาหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้ต ารางกาหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่า งของ
ตารางสาเร็จรู ปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็ นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจของประชากร มีค่าเท่ากับ 0.5 และ
มีระดับความเชื่อมัน่ 95%
ให้
แทนค่าจากสูตรได้ดงั นี้

N = 151,479
e = 0.05
= 151,479 / (1+151,479(0.05)2)
= 400

โดยมีวธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนเรี ยงตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การสุ่มแบบแบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling )
การสุ่มตัวอย่างโดยเริ่ มจากการกระจายไปในแต่ละแผนก โดยคานวณดังนี้
แบบสอบถาม

แผนกอายุรกรรม

แผนกฝังเข็ม

แผนกทุยหนา

แผนกกระดูก

แผนกผิวหนัง
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1. แผนกอายุรกรรม = (70,816* 400)/151,479 = 187 คน
2. แผนกฝังเข็ม = (57,941 * 400)/151,479 = 153 คน
3. แผนกนวดทุยหนา = ( 7,952 * 400)/151,479 = 21 คน
4. แผนกกระดูก = (3,786 * 400)/151,479 = 10 คน
5. แผนกผิวหนัง = (10,982 * 400)/151,479 = 29 คน
2.การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ(Systematic Sampling)
โดยก าหนดช่ ว งระยะเวลาที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม ให้กับผูใ้ ช้บริ การคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น 1 เดือ น เริ่ มวันที่ 1
มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 จานวน 400 คนโดยแจกแบบสอบถามในวันเปิ ดทาการคลินิกทุก
วันตั้งแต่วนั จันทร์จนถึงวันอาทิตย์ แบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา คือในช่วงเช้า 8.00-12.00 น. และช่วงบ่าย
เวลา 13.00-16.00 น.
3. การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยคัดเลือกเฉพาะผูท้ ี่เคยมาใช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียวแล้วเท่านั้นจานวน 400 คน
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามที่ มี ท้ งั ปลายปิ ดและปลายเปิ ดที่
เกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็ นคาถามออกเป็ น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปั จเจกบุคคลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวอัน
ประกอบด้วย เพศ , อายุ , สถานภาพ , อาชีพ ,ระดับการศึกษาและรายได้โดยมีลกั ษณะคาถามแบบ
เลือกตอบ( Checklist ) ตามที่กาหนดไว้
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลิ นิก หัวเฉี ย วการแพทย์แผนจี น ภายใต้กรอบปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด7Ps
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ เป็ นคาถามแบบมาตราวัด Likert ( Method of
summated ratings: Likert scale ) โดยเป็ นมาตราที่แบ่งเป็ นส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ( Rating scale)
ซึ่งตรวจสอบว่ามีการยอมรับและไม่ยอมรับ โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกตอบได้เพียงคาตอบ
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เดียวเพื่อสรุ ปความคิดเห็น หรื อตอบตามที่ปรากฎตามระดับมาตราวัด โดยกาหนดการให้คะแนน
ดังต่อไปนี้
ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

จากนั้น น ามาวิเ คราะห์ ระดับคะแนนเฉลี่ ย โดยผูว้ ิจ ัยใช้เกณฑ์ค่า เฉลี่ ย ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามโดยการคานวณใช้สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น
ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด)/จานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.80
เกณฑ์ค ะแนนเฉลี่ ย ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายใน
แบบสอบถามได้กาหนดไว้ดงั นี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ดี
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ไม่ดี
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ไม่ดีอย่างมาก
ส่ วนที่ 3 ข้อ มู ล ปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีนภายใต้กรอบปั จจัยด้านการให้บริ การ ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ
ด้า นลู ก ค้า สัม พัน ธ์ และด้า นฝึ กอบรมและให้บริ ก ารความรู ้ เป็ นค าถามแบบมาตราวัด Likert
( Method of summated ratings: Likert scale ) โดยเป็ นมาตราที่แบ่งเป็ นส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
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( Rating scale) ซึ่ งตรวจสอบว่ามีการยอมรับและไม่ยอมรับ โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกตอบ
ได้เพียงคาตอบเดียวเพือ่ สรุ ปความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผน
จีน ภายใต้กรอบด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วของพนักงาน ความพึงพอใจกับผลที่ได้รับหลังการรักษา ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
และบริ การ ความพึงพอใจต่อ ชื่ อ เสี ยงและภาพพจน์ของคลิ นิกหัวเฉี ยวแผนจีนเป็ นคาถามแบบ
มาตราวัด Likert ( Method of summated ratings: Likert scale ) โดยเป็ นมาตราที่แบ่งเป็ นส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating scale)
โดยจะทาการตรวจสอบว่ามีการยอมรับและไม่ยอมรับ
โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวเพือ่ สรุ ปความคิดเห็น
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นข้อมูลความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ
เกี่ ย วกับ ปั ญหาและข้อ เสนอแนะด้านปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 Ps และปั จจัย ด้านการ
ให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
3.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ
จากตาราเอกสารอ้างอิงและบทความทางวิชาการ รวมถึงทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การและความพึงพอใจ เพื่อกาหนด
ขอบเขตของการวิจยั และใช้เป็ นแนวทางการสร้างแบบสอบถามขึ้นมา
2.สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมด้านเรื่ องราวและมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับหัวข้อการวิจยั
3.นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาปรึ กษาอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบด้าน
ความถู ก ต้อ งของแบบสอบถามและเนื้ อ หา และให้ ข ้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในการปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถาม
3.3.1 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจัย
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1)ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) นาแบบสอบถามทีสร้าง
ขึ้นเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องระหว่างคาถามกับ
วัตถุประสงค์( Index of Item- Objective congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา การ
ใช้ภาษา และให้ขอ้ เสนอแนะ โดยนามาคานวณตามสู ตร Index of Item-Objective congruence ( IOC )
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ซึ่ งแต่ ละข้อคาถามต้องค านวณแล้วไม่ ต่ ากว่า 0.5 ในแต่ ละข้อจากนั้นผูว้ ิจ ัยนามาแก้ไขปรั บปรุ ง
แบบสอบถามโดยใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
โดยใช้สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) ( พิสณุ ฟองศรี 2557:200 )
IC 

เมื่อ IC
∑R
N

แทน
แทน
แทน

R
N

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ผลรวมคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด

โดยมีรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านร่ วมพิจารณาให้คะแนนที่ได้มีดงั นี้
1.ดร.วิษณุ สถานนท์ชยั ( ตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล)
2.ดร.จาเนียร ชุณหโสภาค ( ตาแหน่ งนักวิจยั ประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
3.ดร.ชิ ต วร ลี ละผลิ น ( ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทองพูน ,อาจารย์
ประจาพิเศษ โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยสยาม) โดยผลที่ได้คะแนนใน
แต่ละข้อ( มีท้งั หมด 49 ข้อ ) มี 48 ข้อที่ค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.67-1 ซึ่ งมากกว่า 0.5 นอกนั้นมี
เพียง 1 ข้อ ที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ - 0.33 ซึ่ งมีค่าต่ากว่า 0.5 จึงพิจารณาตัดข้อคาถามดังกล่าว
ออกไป จึงทาให้เหลือข้อคาถามทั้งหมด 48 ข้อ
1) ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) นาเสนอแบบสอบถามที่ได้หลังจาก
การแก้ไขปรับปรุ งไปทาการ Try-out กับกลุ่มตัวอย่างที่อยูน่ อกเหนือกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวนทั้งสิ้ น
30 ชุด และคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีของครอนบาค(Cronbach’s Alpha) โดยผูว้ ิจยั ได้ค่าสัม
ประสิ ทธิ แอลฟารวมเท่ากับ 0.955 แสดงว่าแบบสอบถามนี้ ตกอยู่ในเกณฑ์ที่เรี ยกได้ว่ามี ความ
เชื่อมัน่ ที่จะเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้
3.3.2 สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (alphaCoefficient ของครอนบัค (Crondach) ( พิสณุ ฟองศรี 2557:202 )


2
k   Si 
1



k  1 
S t2 
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เมื่อ  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
k แทน จานวนข้อของเครื่ องมือ
Si2 แทน ความแปรปรวนของแต่ละข้อมูลแต่ละข้อ
S 2t แทน ความแปรปรวนของข้อมูลทีไ่ ด้
3.3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยวางแผนการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล ด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ(Systematic Sampling)โดยกาหนดช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น
1 เดือ น เริ่ มวันที่ 1 มี นาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 400 คน โดยแจก
แบบสอบถาม ณ วันเปิ ดทาการคลินิกทุก วันวันจันทร์ จนถึ งวันอาทิตย์ แบ่งเป็ น 2 ช่ วงเวลา คือ
ในช่วงเช้า 8.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที
คลิ นิ ก การแพทย์แ ผนจี น หัว เฉี ย วในการแจกแบบสอบถาม โดยขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามจากผูใ้ ช้บริ การโดยมีข้นั ตอนดังนี้
รายละเอียดขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้
1) ขอความร่ วมมื อจากผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว และ
แจกแบบสอบถามให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2) เก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม และประเมิ น จ านวนแบบสอบถามเป็ น
ระยะๆที่ได้รับกลับมาว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีจานวนครบ 400 ชุด
3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่เก็ บรวบรวมได้มาจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้นามาถอดรหัส และแบ่งจัด
หมวดหมู่ และนามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
3.4.1 สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และข้อมูลการใช้บริ การ
และสื่ อที่ได้รับข้อมู ลข่าวสารจากคลินิก โดยนาข้อ มูล มาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิ ติโดยใช้
ความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) รวมถึงค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)มาอธิบายตัวแปรในด้านปั จจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพ,
การศึกษา , อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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วิเคราะห์ระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย
(Mean) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาตีความแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย(ประคอง กรรณสูตร,2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

โดยสถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดงั ต่อไปนี้
1) ความถี่ (Frequency)
2) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังต่อไปนี้
X 

เมื่อ

x
n

แทน ค่าเฉลี่ย
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
4) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์
X

,2553:69)
n fx 2   fx 

2

S

เมื่อ S แทน
 fx 2 แทน
( fx) 2 แทน
f
แทน
n
แทน

nn  1

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
ความถี่ของข้อมูล
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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3.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สถิติที่ใช้สาหรับทดสอบสมติฐานสาหรับการศึกษานี้ ได้แก่
1) การวิเคราะห์ t-test
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ( Multiple Regression Analysis )
1) การวิเคราะห์ t-test
เมื่อไม่ ทราบความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มจะเปรี ยบเทียบด้วย t-test
ซึ่ งในกรณี การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่ มอิสระกัน โดยการใช้สูตร t-test จะมี
เงื่อนไขในการใช้ 2 ประการคือ เมื่อความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มเท่ากัน ( 12   22 ) กับ
เมื่ อความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ ม ( 12   22 ) ไม่ เท่ า กั น (บุ ญ ธรรม กิ จปรี ดา
บริ สุทธิ์,2553:133)
1.1) การทดสอบความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มเท่ากันหรื อไม่
F= s
s

2

1
2
2

เมื่อ S12 = ความแปรปรวนของตัวอย่างที่มีความค่าแปรปรวนมากกว่า
S 22 = ความแปรปรวนของตัวอย่างที่มีค่าความแปรปรวนน้อยกว่า
ในการทดสอบจะตั้งสมมุ ติฐานศูน ย์ว่า ความแปรปรวนของประชากร2 กลุ่ ม
เท่ากัน ( 12   22 ) และสมมุติฐานเลื อ กก็ต้ งั ว่าความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ มไม่ เท่ากัน
( 12   22 ) เมื่อคานวณค่า F แล้วถ้าพบว่าค่า F ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับค่า F ในตาราง
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ df ของ n1 และ n 2 จะปฎิเสธสมมุติฐานศูนย์ และสรุ ปว่า ความ
แปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มแตกต่างกัน แต่ถา้ ค่า F ที่คานวณได้ไม่มากกว่า ค่า F ในตารางก็จะ
สรุ ปว่าความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
1.1.1) เมื่อความแปรปรวนของประชากรเท่ากัน ใช้สูตร(1) (บุญธรรม กิจ
ปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:134)
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x1  x2

t 

2

Sp

1 1
  
 n1 n2 

เมื่อ df = n1  n2 - 2
และค่า S p2 = ความแปรปรวนรวมของสองกลุ่ม หาได้จากสูตร
2

Sp

2
2

n1  1s1  n2  1s2


n1  n2  2

แทนค่า S p2 ลงในสูตรข้างต้น จะได้สูตร (2)

t

=

x1  x 2
(n1  1) S12  (n 2  1) S 22
n1  n 2  2

เมื่อ

1
1
  
 n1 n 2 

x1 = ค่าเฉลี่ยตัวอย่างในกลุ่ม 1
x 2 = ค่าเฉลี่ยตัวอย่างในกลุ่ม 2

S12 = ความแปรปรวนตัวอย่างในกลุ่ม 1
S22 = ความแปรปรวนตัวอย่างในกลุ่ม 2
n1 = จานวนตัวอย่างในกลุ่ม 1

n 2 = จานวนตัวอย่างในกลุ่ม 2

1.1.2) เมื่อความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน สู ตรที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:136)

t=

x1  x 2

s

2

1

n1

s

2
2

n2
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เมื่อ
2
 2

s
s
1
  2
 n1 n 2 

=

df

2

2

2

 2
 2
s
1
 
 s2 
n
 1 
 n2 
 
n1  1 n 2  1

2) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA )
2.1) การหาความแปรปรวน ใช้สูตรด้านล่างคานวณหาค่า MST , MSB , MSW
ดังนี้(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553:169-171)
S2 =

SS
n 1

(x  x)2
=
n 1

โดยที่ SS (Sum of square) คือ ผลรวมของผลต่างกาลังสอง
n  1 คือ ชั้นของความเป็ นอิสระ
2.1.1) การหาค่าความแปรปรวนรวม ( MST :Total Mean of Square ) เป็ น
ความแปรปรวนที่คานวณจากข้อมูลทุกกลุ่มรวมกัน มีสูตรดังนี้คือ

SST =  x 2
t

MST =
โดยที่

df

SST
df

=

( xt ) 2
nt
SST
n 1

=

SST คือ ผลรวมของผลต่างกาลังสองรวม
 x คือ ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวกาลังสอง
 x คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
2
t
t
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nt คือ จานวนรวมของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

2.1.2) ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (MSB : Between-Groups mean of
square) เป็ นความแปรปรวนหรื อความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระ การคานวณทาได้
เช่นเดียวกับความแปรปรวนรวม คือ หาผลรวมของผลต่างกาลังสองระหว่างกลุ่มก่อน แล้วจึงหาร
ด้วยชั้นความเป็ นอิสระ ซึ่ งชั้นความเป็ นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม( df b )จะเท่ากับ
จานวนกลุ่มลบด้วยหนึ่ ง (k-1) เมื่อ k = จานวนกลุ่ม ผลรวมของผลต่างกาลังสองระหว่างกลุ่ม จะ
เป็ นผลรวมของผลต่ างกาลัง สองระหว่างค่า เฉลี่ ยแต่ล ะกลุ่ ม กับค่ าเฉลี่ ยรวมและคู ณ ด้ว ยขนาด
ตัวอย่างของกลุ่มนั้น ใช้สูตรคานวณดังนี้คือ
SSB =  (
MSB =

( x ) 2
n



( xt ) 2
nt

)

SSB
df b

โดยที่ dfb  k  1 คือ ชั้นความเป็ นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
k คือ จานวนกลุ่ม
SSB คือ ผลรวมของผลต่างกาลังสองระหว่างกลุ่ม
คือ ขนาดตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม
n
2.1.3) ความแปรปรวนภายในกลุ่ ม ( MSW : Within-Groups mean of
square )เป็ นผลรวมของความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มรวมกัน ซึ่ งคานวณหาได้โดยต้องหาผลรวม
ของผลต่างกาลังสองภายในกลุ่ม(SSW)แล้วจึงหารด้วยชั้นความเป็ นอิสระ ซึ่ งชั้นความเป็ นอิสระ
ของความแปรปรวนภายในกลุ่มจะเท่ากับชั้นความป็ นอิ สระของแต่ล ะกลุ่มรวมกัน (( n1 -1)+( n 2 1)+( n3 -1)+( n 4 -1) = nt  k ) หรื อเท่ากับ ( df t  df b )
SSW =  ( xi  xi ) 2
Xi คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวในแต่ละกลุ่ม
X i คือ ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
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หรื อใช้สูตรในการคานวณ ดังนี้
SSW = SST – SSB
2.2)การหาอัตราส่ วน F สาหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ย กรณี การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจะใช้สูตร
F = MSB

MSW

เมื่อ

df  k , nt  k

2.3)การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ( Post Hoc Comparisons )
เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยครั้งละคู่ โดยจับคู่สลับกันจนครบทุกกลุ่ม ภายหลัง
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ หรื อ มี ค่าเฉลี่ยที่นามาเปรี ยบเทียบ
แตกต่างกัน ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:179)
2.3.1) การเปรี ยบเทียบด้วย Scheffe ( S method ) เป็ นวิธีที่ใช้ได้ท้ งั กรณี กลุ่ม
ตัวอย่างรายคู่ที่นามาเปรี ยบเทียบกันมีขนาดตัวอย่างเท่ากันหรื อไม่เท่ากันก็ได้ เมื่อได้ค่า F ในแต่ละ
คู่แล้วจึงนาไปเปรี ยบเทียบกับผลลบของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ คู่ใดมีค่ามากกว่าค่า F ที่คานวณได้ คู่น้ นั ก็
จะต่างกัน สูตรที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบเป็ นดังนี้(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:179)
F=
เมื่อ

( x1  x 2 ) 2
1
1
MSW   (k  1)
 n1 n 2 

df  k  1, nt  k

2.3.2) การเปรี ยบเทียบด้วยวิธี HSD และ LSD การเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ย
HSD(Hoestly significant difference) หรื อTukey Test กับ LSD ( Least significance difference) มี
วิธีการเปรี ยบเทียบเหมือนกัน ปกติใช้กบั การเปรี ยบเทียบรายคู่ที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน แต่สูตร
ที่ใช้ต่างกัน
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(1) วิธี HSD ( T Method ) ในการเปรี ยบเทียบจะคานวณหาค่า HSD
แล้วนาไปใช้เปรี ยบเทียบกับผลลบของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ ถ้าผลลบคู่ใดมีค่ามากกว่าค่า HSD ที่คานวณ
ได้ คู่น้ นั ค่าเฉลี่ยจะแตกต่างกัน สูตรที่ใช้คานวณคือ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:180)
HSD = q

MSW
n

q แทนค่าในตาราง studentized range ที่  และ df  r  k , nt  k
r แทนช่วงห่างของค่าเฉลี่ยที่เปรี ยบเทียบกัน
k แทนจานวนกลุ่มที่วเิ คราะห์ความแปรปรวน
nt แทนขนาดกลุ่มตัวอย่างรวม
n แทนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เท่ากัน
MSW แทนความแปรปรวนภายในกลุ่ม ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(2) วิธี LSD (Least Significant Difference) มีวธิ ีเหมือน HSD แต่สูตรที่
ใช้ต่างกัน แต่ไม่ใช้ q แต่ใช้ค่า F ซึ่งมีสูตรดังนี้(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:181-182)
LSD =

2( MSW ) F
n

เมื่อ F = ค่า F ในตารางเมื่อ  และ df  1, nt  k
กรณี เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เปรี ยบเทียบไม่เท่ากัน จึงได้มีการปรับสู ตร
และใช้สูตรดังนี้
LSD =

1 1
   MSW F
 n1 n 2 

เมื่อ n1 = ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
n 2 = ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2
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3) การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคุณ ( Multiple Regression Analysis )
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ มีจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อสร้างสมการทานายพหุ โดย
การทานายตัวแปรตามครั้งละ 1 ตัวจากชุดของตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว
3.1) การเขียนสมการพยากรณ์ สามารถเขียนได้ 2 รู ปแบบดังนี้
3.1.1) สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (unstandardized equation)
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ จะช่วยให้ได้สมการพยากรณ์เชิ ง
เส้นตรงดังนี้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:369)
𝑦̂ = a+b1x1+b2x2+…+bkxk

เมื่อ

̂

a
b1, b2...bk

แทน
แทน
แทน

X1, X2…Xk แทน
k

แทน

คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม (ตัวเกณฑ์)
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ
ค่าน้ าหนักคะแนนหรื อสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
อิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ
คะแนนของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k
ตามลาดับ
จานวนตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์)

การเขียนสมการในรู ปคะแนนดิบจะต้องทราบค่า a และ b เพื่อนามา
แทนค่าในสมการโดยหาค่า a จากสูตร(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์,2553:374)
a = Y - b1
เมื่อ

a
Y

,

X1 X 2

X 1

แทน
แทน
แทน

- b2 X 2
ค่าคงที่สาหรับสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
ค่าเฉลี่ยสาหรับตัวแปรตาม
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึง
2 ตามลาดับ
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b1, b2,

แทน

ค่าน้ าหนักของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) ตัวที่ 1
ถึง 2 ตามลาดับ

ค่า b หาจากสูตร
bj   j

bj
j

Sy
Sj

แทน
แทน
แทน
แทน

Sy
Sj

ค่าน้ าหนักคะแนนหรื อสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
(ตัวพยากรณ์) ตัวที่ j ที่ตอ้ งการหาค่าน้ าหนัก
ค่าน้ าหนักเบต้าของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ j
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม (ตัวแปรเกณฑ์)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์)

3.1.2) สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ( standardized equation )
สมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน เป็ นการศึ ก ษาเพื่อ หา
รู ปแบบสมการเชิงคณิ ตศาสตร์ที่จะใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
โดยจะอธิบายตัวแปรหนึ่ ง เมื่อทราบค่าตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ ง ซึ่ งความสัมพันธ์มีเหตุและมีผลต่อ
กันและกัน ซึ่ งคะแนนทุก ตัว เปลี่ ย นเป็ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จะท าให้ไ ด้ส มการพยากรณ์ เชิ ง
เส้นตรงในรู ปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์,2557:148)

Z𝑦̂ =β1X1+ β2X2+…+ βkXk

เมื่อ

Ẑ

แทน

β1, β2…βk

แทน

x1, x2…xk แทน

คะแนนพยากรณ์ ในรู ปของคะแนนมาตรฐานของตัว
แปรตาม (ตัวเกณฑ์)
ค่ า น้ าหนั ก เบต้า หรื อสั ม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยของ
คะแนนมาตรฐานของตัว แปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัว
ที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ
คะแนนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่
1 ถึง ตัวที่ k ตามลาดับ
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k

แทน

จานวนตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์)

น้ าหนักเบต้า (β) ต่างกับน้ าหนักของคะแนนดิบ b ตรงที่หน่ วยของ β
เป็ นคะแนนมาตรฐาน ดังนั้น β เป็ นค่าที่ช้ ีถึงว่า เมื่อตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์)ตัวนั้น เปลี่ยนแปลง
ไป 1 หน่วยคะแนนมาตรฐานจะทาให้ตวั แปรตาม(ตัวแปรเกณฑ์)เปลี่ยนแปลงไป β หน่ วยคะแนน
มาตรฐาน
3.2) การอธิบายสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรตามจากชุดตัวแปรอิสระ
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นใน MRA ทั้งหมดประกอบด้วย
1. ความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง y กับ Y
2. ความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง y กับ Y
เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้( ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557:120,149)
R2 

SSR
SST

หรื อ


R2 

( y Y )
( y Y )

2
2

โดยที่ 0 ≤ R2 ≤ 1
เมื่อ R2 เข้าใกล้ 1 แสดงว่าสมการถดถอย มีความเหมาะสมดี หรื อตัวแปร
x อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร y ได้ดี
เมื่อ R2 เข้าใกล้ 0 แสดงว่าสมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม หรื อตัว
แปร x อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร y ได้ไม่ดี
R2 = 0.1 สมการถดถอยใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงค่า y ได้ 10 %
R2 = 0.98226 สมการถดถอยสามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของ
y ได้ 98.226 %
เนื่องจาก SSR(X1, X2…Xk) >SST(X1, X2…Xk) และเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระ
เข้าไปในสมการถดถอยจะทาให้ R2 เพิ่มมากขึ้นจากเดิมทั้งที่ตวั แปรอิสระที่เพิ่มเข้าไปอาจจะไม่มี
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ความสัมพันธ์กบั ตัวแปร y เลยก็ได้ และในการวิเคราะห์ MRA ค่า R2 ในกลุ่มตัวอย่างมักจะเป็ นค่าที่
ไม่ ส อดคล้อ งกับ ประชากรเหมื อ นในกลุ่ ม ตัว อย่า ง จึ ง ต้อ งมี ก ารปรั บ ค่า R2 ให้ถู ก ต้อ งเรี ย กว่า
adjusted R2 โดยมีสูตรคานวณดังนี้( ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557:131,150)
Adjusted R  1  (1  R )  n  1 
2

2

 n  p  1

เมื่อ Adjusted R2 = R2 ที่คานวณได้
n = จานวนตัวอย่าง
p = จานวนตัวแปรอิสระ
3.3) การทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแล้ว การทดสอบนัยสาคัญทาง
สถิ ติข องสัม ประสิ ทธ์สหสัม พัน ธ์พ หุ คู ณ (หรื อ เรี ยกว่า การทดสอบนัย สาคัญ ทางสถิ ติ ของการ
ถดถอย) เป็ นการทดสอบว่า ตัวเกณฑ์กับกลุ่ มตัวพยากรณ์ น้ ันมี ความสัมพันธ์เ ชิ งเส้นตรงอย่า ง
เชื่อ ถือได้หรื อไม่ โดยมีต้ งั สมมติฐานหลักในการทดสอบนี้ ว่า ตัวเกณฑ์กับกลุ่ มตัวพยากรณ์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกันหรื อกาหนดเป็ นสมการสมมุติฐานคือ
H 0 : 1   2   3  ...   k  0
H1 : 1   2   3  ...   k  0

การทดสอบนัย ส าคัญทางสถิ ติ ข องสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์พ หุ คู ณ
ทดสอบโดยใช้สถิติ F –test จากสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2557:152,153)
ทดสอบโดยใช้สูตร
F=
เมื่อ

F

SS reg / df reg
SS res / df res

แทน

ค่าสถิติที่จะใช้เปรี ยบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ
F เพือ่ ทราบความมีนยั สาคัญของ R
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SSres

SSreg
แทน

dfreg
dfres

แทน
แทน

จาก

SSt = SSreg + SSres

จากสูตร F =

แทน ผลรวมของกาลังสอง (Sum of squares) ของ Y
ผลรวมของกาลังสอง (Sum of Squares) ของส่ วนที่เหลือ(หรื อ
ของความเบี่ยงเบนของการถดถอย (ความคลาดเคลื่อน)
Degree of freedom ของการถดถอย = k
Degree of freedom ของส่วนที่เหลือ (ความคลาดเคลื่อน = n-k-1)

SS reg / df reg
SS res / df res

=

MS reg
MS res

ผลการทดสอบสมติฐาน
1) ถ้า ยอมรั บ H 0 แสดงว่า ไม่ มี ต ัว แปรท านายใดมี ค วามสัม พัน ธ์กับ ตัว แปรตาม
(y)หรื อตัวแปรตาม(y) ไม่ข้ นึ อยูก่ บั ตัวแปรทานายทั้ง k ตัว
2) ถ้ายอมรับ H 1 แสดงว่ามีตวั แปรทานายอย่างน้อ ย 1 ตัวที่มี ความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรตาม (y) หรื อตัวแปรตาม (y) ขึ้นอยูก่ ับตัวแปรทานายอย่างน้อ ย 1 ตัวแปร ให้ทดสอบ
ต่อไปว่าตัวแปรตาม (y) ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรทานายตัวใดโดยต้องทดสอบสมมติฐานจานวนครั้ง
ของการทดสอบเท่ากับจานวนตัวแปรของทานาย ใช้สถิติ t-test ทดสอบนัยสาคัญของ b ตัวใด
ตัวหนึ่งในสมการถดถอยพหุ (partial regression correlation)
สัญลักษณ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุที่ใช้คือ
1) ry1.23 = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุระหว่างตัวแปร y กับ x1 โดยการที่
กาหนดให้ x 2 และ x3 มีค่าคงที่
2) ry 2.13 = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ ระหว่างตัวแปร y กับ x 2 ควบคุม x
และ x3
3) ry 3.12 = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ ระหว่างตัวแปร y กับ x3 ควบคุม x1
และ x 2
1

จากนั้นจึงทดสอบค่า t-test โดยใช้สูตรดังนี้

t = SEb

b
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โดยที่ b = partial regression coefficient ของตัวแปรทานาย( xi )ที่ตอ้ งการทดสอบ
SEb = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ b
สมมุติฐานที่กาหนดในการทดสอบแต่ละตัวแปรทานาย ( xi ) ดังนี้
H0 :   0
H1 :   0

ทั้งนี้สถิติค่าที (t-test) ที่ df  n  k 1 ที่  =.05 เมื่อเปรี ยบเทียบค่า t ที่คานวณ
ได้ มากกว่า t จากตารางจะยอมรับ H 1 นั้นคือ ตัวแปรทานายที่ทดสอบนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรตาม(y) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ การทดสอบจะต้องทดสอบจนครบทุกตัวแปรทานาย เพื่อ
พิสูจน์ดูวา่ ตัวแปรทานาย(x) ตัวใดมีความสัมพันธ์หรื อไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม(y)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้วิ ธีการวิจ ัยเชิ งปริ มาณกับกลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ ก ารของคลิ นิก การแพทย์แผนจีน หัวเฉี ย ว
จานวน 400 คน ผูศ้ ึกษาได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับโดยแบ่งเป็ น 5 ตอนดังนี้
4.1 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
4.2 ข้อมู ล ความคิด เห็ น ต่อ ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด7Ps ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
คลินิกการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.3 ข้อมูลความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.4 ข้อมูล ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน หัวเฉี ยว จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
4.5 การทดสอบสมมติฐาน
สั ญลักษณ์ที่นามาใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
n หมายถึง จานวนตัวอย่าง
 หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
Sig หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ นที่คานวณได้
df หมายถึง องศาของความอิสระ
t
หมายถึง ค่าที่ใช้พจิ ารณาใน t-distribution
F หมายถึง ค่าที่ใช้พจิ ารณาใน F-distribution
SS หมายถึง ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Square)
MS หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Mean Square)
R หมายถึง ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์พ หุ ค ูณ (multiple correlation
coefficient)
R2 หมายถึง กาลังสองของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณหรื อสัมประสิ ทธิ์
การตัดสินใจพหุ (multiple coefficient of determination)
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Seb หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าพารามิเตอร์
B
หมายถึง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยของตัว พยากรณ์ ซ่ ึ งพยากรณ์ ใ นรู ป
คะแนนดิบ
Beta หมายถึง ค่า สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ ซ่ ึ งพยากรณ์ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน
* หมายถึง ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
และรายได้ ต่อเดือน
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
135
265
400

ร้อยละ
33.8
66.2
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66.2 และเป็ น
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 33.8
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
20 ปี หรื อน้อยกว่า
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี หรื อมากกว่า
รวม

จานวน (คน)
31
94
99
80
96
400

ร้อยละ
7.8
23.4
24.8
20.0
24.0
100.0
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จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมากที่ สุ ด มี อ ายุ 31-40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.8
รองลงมา มีอายุ 51 ปี หรื อมากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 24.0 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.4 มีอายุ
41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และมีอายุ 20 ปี หรื อน้อยกว่า คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
รวม

จานวน (คน)
33
138
17
160
52
400

ร้อยละ
8.3
34.5
4.2
40.0
13.0
100.0

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อ ย
ละ 40.0 รองลงมา มี ก ารศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา/ปวช. คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 34.5 มี ก ารศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า คิดเป็ นร้อยละ 13.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 8.3 และมี
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
คู่/แต่งงาน
โสด
หม้าย /หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)
167
208
25
400

ร้อยละ
41.8
52.0
6.2
100.0

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมากที่สุ ดมี สถานภาพโสด คิด เป็ นร้ อ ยละ 52.0
รองลงมา มีสถานภาพคู่/แต่งงาน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และมีสถานภาพหม้าย /หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิด
เป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / รับจ้าง
พนักงานบริ ษทั เอกชน
อื่นๆ (อาทิ เกษียน เกษตรกร)
รวม

จานวน (คน)
36
63
45
161
77
18
400

ร้อยละ
9.0
15.8
11.2
40.3
19.3
4.4
100.0

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว / รับจ้าง คิดเป็ นร้อย
ละ 40.3 รองลงมา มี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 19.3 มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ น คิด
เป็ นร้อ ยละ 15.8 มี อ าชี พ ข้าราชการ/พนัก งานรัฐ วิสาหกิ จ คิ ดเป็ นร้อ ยละ 11.2 อาชี พนัก เรี ย น/
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และมีอาชีพอื่นๆ (อาทิ เกษียน เกษตรกร) คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,000 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
100
157
55
25
63
400

ร้อยละ
25.0
39.2
13.8
6.2
15.8
100.0

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 39.2 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.0 มีรายได้ต่อ
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เดือน มากกว่า 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.8 มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 13.8 และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
4.2 ข้ อมูลความคิดเห็นต่ อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ของผู้ใช้ บริการคลินิกหัวเฉียว
การแพทย์ แผนจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 10 ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน หัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
เห็นด้วย
อย่างยิง่
ใช้บริ การเพราะคลินิกหัว
172
เฉียวแผนจีนมีแพทย์จีนผู ้ (43.0)
เชียวชาญเฉพาะทางหลาย
สาขาและมีบริ การครบวงจร
(ยาสมุนไพร ฝังเข็ม นวด
ครอบแก้ว อื่นๆ)
ใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียว
แผนจีนเพราะมีบริ การ
รักษาพยาบาลที่โดดเด่น
และไม่เหมือนใคร มีความ
แตกต่างจากที่อื่น
มัน่ ใจว่ายาสมุนไพรของ
คลินิกหัวเฉียวแผนจีนมี
คุณภาพมาตรฐานสะอาด
ปลอดภัย ไม่ปลอมปน

เห็น ไม่
ด้วย แน่ใจ
213 13
(53.3) (3.3)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
ด้วย อย่างยิง่
(อันดับ)
1
1
4.39 0.590 มาก
(0.3)
(0.3)

150 222 26
(37.5) (55.5) (6.5)

1
(0.3)

1
(0.3)

4.30 0.620

มาก

150 210 40
(37.5) (52.5) (10.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.28 0.633

มาก
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน หัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
เห็นด้วย
อย่างยิง่
บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากยาของ 108
คลินิกหัวเฉียวแผนจีนมี
(27.0)
ความสวยงาม สะอาด และ
ระบุชื่อผูผ้ ลิต วันผลิต/วัน
หมดอายุ วิธีใช้ ทาให้มนั่ ใจ
ในคุณภาพของยา
มาใช้บริ การเพราะเชื่อถือ

เห็น
ด้วย
220
(55.0)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
(อันดับ)
67
5
0
4.08 0.695 มาก
(16.8) (1.3)
(0.0)

156 228 13
(39.0) (57.0) (3.3)

3
(0.8)

0
(0.0)

4.34 0.580

มาก

154 204 40
คลินิกหัวเฉียวแผนจีน เช่น (38.5) (51.0) (10.0)

1
(0.3)

1
(0.3)

4.27 0.667

มาก

4.28 0.437

มาก

ในแบรนด์ของตราคลินิค
หัวเฉียวแผนจีน
พอใจกับบริ การเสริ มใน

บริ การต้มยาและส่ งยาถึง
บ้าน,บริ การน้ าดื่ม
สมุนไพรฟรี รวมถึง
นิตยสารสุ ขภาพ /
หนังสื อพิมพ์ที่จดั เตรี ยมไว้
ในคลินิก
รวม

จากตารางที่ 10 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัยด้า น
ผลิตภัณฑ์ของคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าใช้บริ การเพราะคลินิกหัวเฉี ยวแผนจีนมีแพทย์จีนผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทาง
หลายสาขาและมีบริ การครบวงจร (ยาสมุนไพร ฝั งเข็ม นวด ครอบแก้ว อื่นๆ) ส่ งผลต่อความพึง
พอใจมากที่สุด (  = 4.39) รองลงมา คือ มาใช้บริ การเพราะเชื่ อถือในแบรนด์ของตราคลินิคหัว
เฉียวแผนจีน (  = 4.34) ใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวแผนจีนเพราะมีบริ การรักษาพยาบาลที่โดดเด่น
และไม่เหมื อนใครมีความแตกต่างจากที่อื่ น (  = 4.30) มัน่ ใจว่ายาสมุนไพรของคลิ นิกหัวเฉี ยว
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แผนจีนมีคุณภาพมาตรฐานสะอาด ปลอดภัยไม่ปลอมปน (  = 4.28) และพอใจกับบริ การเสริ มใน
คลินิกหัวเฉียวแผนจีน เช่น บริ การต้มยาและส่งยาถึงบ้าน,บริ การน้ าดื่ม สมุนไพรฟรี รวมถึงนิตยสาร
สุขภาพ /หนังสือพิมพ์ที่จดั เตรี ยมไว้ในคลินิก (  = 4.27) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นราคาของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก การแพทย์แ ผนจี น หั ว เฉี ย ว
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านราคา

คาดหวังว่าจะได้รับการ
บริ การที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคาที่ต้ งั ไว้
ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพ
บริ การที่ได้

ความคิดเห็น
เกณฑ์
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
อย่างยิง่
ด้วย อย่างยิง่
106 237
44
9
4
4.08 0.742 มาก
(26.5) (59.3) (11.0) (2.3) (1.0)

93
257
44
(23.3) (64.3) (11.0)
ราคาที่คลินิกตั้งไว้ถูกกว่าที่ 60
191 116
คิด
(15.0) (47.8) (29.0)
อัตราค่าบริ การต่อครั้ง
66
237
72
เหมาะสม
(16.5) (59.3) (18.0)
รวม

5
(1.3)
29
(7.3)
21
(5.3)

1
(0.3)
4
(1.0)
4
(1.0)

4.09 0.639

มาก

3.69 0.850

มาก

3.85 0.790

มาก

3.93 0.598

มาก

จากตาราง 11 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านราคา
ของคลิ นิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.93) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพบริ การที่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.09)
รองลงมา คือ คาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ต้งั ไว้ (  = 4.08) อัตรา
ค่าบริ การต่อครั้งเหมาะสม (  = 3.85) และราคาที่คลินิกตั้งไว้ถูกกว่าที่คิด (  = 3.69) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผน
จีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย

เห็นด้วย
อย่างยิง่
คลินิกมีสาขามากเพียงพอที่ 45
ให้บริ การ
(11.3)
คลินิกอยูใ่ นย่านที่สะดวก
72
เดินทางมารักษา
(18.0)
คลินิกให้บริ การมีที่จอดรถ 46
เพียงพอ
(11.5)
รวม

เห็น
ด้วย
162
(40.5)
187
(46.8)
128
(32.0)

ความคิดเห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
99
77
17
(24.8) (19.3)
(4.3)
83
56
2
(20.8) (14.0)
(0.5)
102
98
26
(25.5) (24.5)
(6.5)



เกณฑ์
S.D. ประเมิน

3.35 1.047 ปานกลาง
3.68 0.944

มาก

3.18 1.121 ปานกลาง
3.40 0.876 ปานกลาง

จากตาราง 12 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านช่อ ง
ทางการจัดจาหน่ ายของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.40) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคลินิกอยูใ่ นย่านที่สะดวกเดินทางมารักษาส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจมากที่สุด (  = 3.68) รองลงมา คือ คลิ นิกมีสาขามากเพียงพอที่ให้บริ การ (  =
3.35) และคลินิกให้บริ การมีที่จอดรถเพียงพอ (  = 3.18) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
ใช้บริ การหากคลินิกหัว

เห็นด้วย
อย่างยิง่
129
(32.3)

เห็น
ด้วย
201
(50.3)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
57
11
2
4.11 0.781 มาก
(14.3) (2.8)
(0.5)

เฉียวแผนจีน จัดให้มี
โปรโมชัน่ และส่ วนลดที่
เหมาะสม
ใช้บริ การเพราะคลินิกหัว
70 200 100
เฉียวแผนจีนมีการโฆษณา (17.5) (50.0) (25.0)
ผลิตภัณฑ์และบริ การผ่าน
สื่ อต่างๆ
ใช้บริ การเพราะได้รับการ 140
220 33
บอกปากต่อปากจากคน
(35.0) (55.0) (8.3)
ใกล้ชิดและผูอ้ ื่น

รวม

27
(6.8)

3
(0.8)

3.77 0.843

มาก

4
(1.0)

3
(0.8)

4.23 0.700

มาก

4.03 0.565

มาก

จากตาราง 13 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ นว่าปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.03) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าใช้บริ การเพราะได้รับการบอกปากต่อปากจากคนใกล้ชิดและ
ผูอ้ ื่นส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.23) รองลงมา คือ ใช้บริ การหากคลินิกหัวเฉี ยวแผน
จีน จัดให้มีโปรโมชัน่ และส่วนลดที่เหมาะสม (  = 4.11) และใช้บริ การเพราะคลินิกหัวเฉี ยวแผน
จีนมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านสื่อต่างๆ (  = 3.77) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านบุคลากรของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านบุคลากร
เห็นด้วย
อย่างยิง่
แพทย์จีนในคลินิกหัวเฉียว 155
แผนจีนมีความรู ้
(38.8)
ความสามารถเชี่ยวชาญ
เป็ นมืออาชีพในการรักษา
และแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพ
ได้
แพทย์จีน/พยาบาลและ

เห็น
ด้วย
230
(57.5)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
14
0
1
4.35 0.572 มาก
(3.5) (0.0)
(0.3)

179 192 28
พนักงานในคลินิกหัวเฉียว (44.8) (48.0) (7.0)
แผนจีนพูดคุยด้วยความ
สุ ภาพ มีน้ าเสี ยงที่นุ่มนวล
แพทย์จีน/พยาบาล

143 223 34
พนักงานในคลินิกหัวเฉียว (35.8) (55.8) (8.5)
แผนจีนมีความเห็นอกเห็น
ใจ เข้าใจและตั้งใจรับฟัง
ปัญหาและข้อสงสัย
แพทย์จีน/พยาบาล

147 228 23
พนักงานในคลินิกหัวเฉียว (36.8) (57.0) (5.8)
แผนจีนมีความเอาใจใส่
และกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ

1
(0.3)

0
(0.0)

4.37 0.624

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

4.27 0.608

มาก

2
(0.5)

0
(0.0)

4.30 0.597

มาก

169
ตารางที่ 14 ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านบุคลากรของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
ปั จจัยด้านบุคลากร

แพทย์จีน/พยาบาล,
พนักงานในคลินิก
ให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิและไม่แสดง
ท่าทีรังเกียจ

รวม

เห็นด้วย
อย่างยิง่
156
(39.0)

เห็น
ด้วย
216
(54.0)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
26
0
2
4.31 0.636 มาก
(6.5) (0.0)
(0.5)

4.32 0.460

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิด เห็ น ว่าปั จจัย ด้า น
บุคลากรของคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแพทย์จีน/พยาบาลและพนักงานในคลินิกหัวเฉียวแผนจีนพูดคุยด้วยความ
สุภาพ มีน้ าเสียงที่นุ่มนวลส่ งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.37) รองลงมา คือ แพทย์จีนใน
คลินิกหัวเฉียวแผนจีนมีความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญ เป็ นมืออาชีพในการรักษาและแก้ปัญหาด้าน
สุ ขภาพได้ (  = 4.35) แพทย์จีน/พยาบาล, พนักงานในคลินิกให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่แสดงท่าทีรังเกียจ (  = 4.31) แพทย์จีน/พยาบาล พนักงานใน
คลินิกหัวเฉี ยวแผนจีนมีความเอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ (  = 4.30) และแพทย์
จีน/พยาบาล พนักงานในคลินิกหัวเฉี ยวแผนจีนมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและตั้งใจรับฟั งปั ญหา
และข้อสงสัย (  = 4.27) ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาพของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านหลักฐาน
ทางกายภาพ
ป้ายบอกจุดบริ การ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายบอก
ทางมีความชัดเจน และ
เข้าใจง่าย
สถานที่ให้บริ การสะอาด
เช่น ห้องตรวจแพทย์
ห้องน้ า โซนพักคอย ที่รับ
ยาและจุดชาระเงิน
สภาพภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ
อาคารมีความร่ มรื่ นผ่อน
คลาย
การออกแบบภายในตัว

เห็นด้วย
อย่างยิง่
89
(22.3)

เห็น
ด้วย
227
(56.8)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
64
18
2
3.96 0.779 มาก
(16.0) (4.5)
(0.5)

76 255 42
25
(19.0) (63.8) (10.5) (6.3)

2
(0.5)

3.95 0.767

มาก

59 190 81
60
(14.8) (47.5) (20.3) (15.0)

10
(2.5)

3.57 0.996

มาก

65 199 84
44
(16.3) (49.8) (21.0) (11.0)

8
(2.0)

3.67 0.942

มาก

26
(6.5)

4
(1.0)

3.81 0.823

มาก

อาคาร สวยงาม ให้
ความรู ้สึกสดชื่น ปลอด
โปร่ ง สบายใจ
อุณหภูมิ การระบายอากาศ 66
225 79
ความชื้นภายในห้องตรวจ/ (16.5) (56.3) (19.8)
รักษา แพทย์ ทางเดินและ
ภายในตัวอาคารมีความ
เหมาะสม

171
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาพของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
ปั จจัยด้านหลักฐาน
ทางกายภาพ
เห็นด้วย
อย่างยิง่
คลินิกจัดวางจุดที่
87
ให้บริ การและอุปกรณ์
(21.8)
อานวยความสะดวกต่างๆ
ในที่เหมาะสมทาให้
สะดวกต่อการมาติดต่อ
และใช้บริ การ
อุปกรณ์, เครื่ องมือแพทย์
และสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่นงั่ เตียง มีความ
เพียงพอสามารถรองรับ
การให้บริ การ

รวม

เห็น
ด้วย
240
(60.0)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
67
4
2
4.02 0.686 มาก
(16.8) (1.0)
(0.5)

79 257 61
1
(19.8) (64.3) (15.3) (0.3)

2
(0.5)

4.03 0.637

มาก

3.86 0.623

มาก

จากตารางที่ 15 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัยด้า น
หลักฐานทางกายภาพของคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.86) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าอุปกรณ์,เครื่ องมือแพทย์และสิ่งอานวยความสะดวกที่นั่ง เตียง
มีความเพียงพอสามารถรองรับการให้บริ การส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.03) รองลงมา
คือ คลินิกจัดวางจุดที่ให้บริ การและอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ ในที่เหมาะสมทาให้สะดวก
ต่อการมาติดต่อและใช้บริ การ (  = 4.02) ป้ ายบอกจุดบริ การ/ป้ ายประชาสัมพันธ์ป้ายบอกทางมี
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย (  = 3.96) สถานที่ให้บริ การสะอาด เช่น ห้อ งตรวจแพทย์ ห้อ งน้ า
โซนพักคอย ที่รับยาและจุดชาระเงิน (  = 3.95) อุณหภูมิ การระบายอากาศความชื้นภายในห้อง
ตรวจ/รักษา แพทย์ ทางเดินและภายในตัวอาคารมีความเหมาะสม (  = 3.81) การออกแบบภายใน
ตัวอาคาร สวยงาม ให้ความรู ้สึกสดชื่น ปลอดโปร่ ง สบายใจ (  = 3.67) และสภาพภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารมีความร่ มรื่ นผ่อนคลาย (  = 3.57) ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านกระบวนการของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านกระบวนการ
เห็นด้วย
อย่างยิง่
มาใช้บริ การที่คลินิกหัว
91
เฉียวแผนจีน เพราะเวลา (22.8)
เปิ ดและปิ ดบริ การ
เหมาะสม
มาใช้บริ การที่คลินิกหัว

เห็น
ด้วย
231
(57.8)

111 230 54
4
(27.8) (57.5) (13.5) (1.0)

1
(0.3)

4.12 0.680

มาก

66
12
(16.5) (3.0)

1
(0.3)

4.00 0.736

มาก

105
20
(26.3) (5.0)
59
5
(14.8) (1.3)

3
(0.8)
1
(0.3)

3.75 0.780

มาก

4.03 0.652

มาก

3.97 0.551

มาก

เฉียวแผนจีนเนื่องด้วย
แพทย์จีนและพนักงาน
คลินิกมาทางาน และ
ให้บริ การตรงต่อเวลา
ระยะเวลาในการรอคอย
93 228
เพื่อ เข้ารับการตรวจรักษา (23.3) (57.0)
ไม่ได้คอยนานจนเกินไป
ระยะเวลารอคอยรับยามี
55 217
ความเหมาะสม
(13.8) (54.3)
พอใจกับระบบคิวรอรับยา 82
253
ที่ทาให้ทราบเวลารอรับยา (20.5) (63.3)
ที่ชดั เจน

รวม

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
52
24
2
3.96 0.802 มาก
(13.0) (6.0)
(0.5)

จากตารางที่ 16 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิด เห็ น ว่าปั จจัย ด้า น
กระบวนการส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉี ยว
แผนจีนเนื่องด้วยแพทย์จีนและพนักงานคลินิกมาทางาน และให้บริ การตรงต่อเวลาส่ งผลต่อความ
พึงพอใจมากที่สุด (  = 4.12) รองลงมา คือ พอใจกับระบบคิวรอรับยา ที่ทาให้ทราบเวลารอรับยา
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ที่ชดั เจน (  = 4.03) ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาไม่ได้คอยนานจนเกินไป (
 = 4.00) มาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวแผนจีน เพราะเวลาเปิ ดและปิ ดในการให้บริ การเหมาะสม
(  = 3.96) และระยะเวลารอคอยรับยามีความเหมาะสม (  = 3.75) ตามลาดับ
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านหลักฐานทางกายภาค
ด้านกระบวนการ
รวม

.

4.28
3.93
3.40
4.03
4.32
3.86
3.97
3.97

S.D.
0.437
0.598
0.876
0.565
0.460
0.623
0.551
0.410

เกณฑ์ประเมิน
มาก(2)
มาก(5)
ปานกลาง(7)
มาก(3)
มาก(1)
มาก(6)
มาก(4)
มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.97) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าปั จจัยด้านบุคลากรส่ งผลต่อความพึงพอใจมาก
ที่สุด (  = 4.32) รองลงมา คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.28) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(  = 4.03) ปั จจัยด้านกระบวนการ (  = 3.97) ปั จจัยด้านราคา (  = 3.93) ปั จจัยด้านหลักฐาน
ทางกายภาค (  = 3.86) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (  = 3.40) ตามลาดับ
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4.3 ข้ อมูลความคิดเห็นต่ อปัจจัยด้ านการให้ บริการของผู้ใช้ บริการคลินิกหัวเฉียวการแพทย์ แผนจีน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 18 ความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ
เห็นด้วย
อย่างยิง่
บุคลากรทางการแพทย์และ 109
พนักงานในทุกระดับ มีการ (27.3)
แต่งกายที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน
บุคลิกภาพของบุคลากร
ทาง การแพทย์และ
พนักงานสร้างความเชื่อมัน่
ว่าจะได้รับการบริ การ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
บุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานมีอารมณ์ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ทาให้รู้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย และมีกาลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานแต่งกายเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อยและ
สะอาด
บุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานมีบุคลิกภาพที่
สร้างความประทับใจที่ดี
เมื่อพบเห็นในครั้งแรก

รวม

เห็น
ด้วย
262
(65.5)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
28
1
0
4.20 0.561 มาก
(7.0) (0.3)
(0.0)

138 238 22
(34.5) (59.5) (5.5)

2
(0.5)

0
(0.0)

4.28 0.585

มาก

140 228 31
(35.0) (57.0) (7.8)

1
(0.3)

0
(0.0)

4.27 0.606

มาก

169 217 12
(42.3) (54.3) (3.0)

1
(0.3)

1
(0.3)

4.38 0.584

มาก

125 210 60
4
(31.3) (52.5) (15.0) (1.0)

1
(0.3)

4.14 0.713

มาก

4.25 0.458

มาก
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จากตารางที่ 18 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัยด้า น
บุคลิกภาพของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานแต่งกายเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อ ย
และสะอาด ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.38) รองลงมา คือ บุคลิกภาพของบุคลากรทาง
การแพทย์และพนักงานสร้างความเชื่ อ มัน่ ว่าจะได้รับการบริ การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ(  =
4.28) บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานมีอารมณ์ยมิ้ แย้ม แจ่มใส ทาให้รู้สึกสบายใจผ่อนคลาย
และมี ก าลัง ใจ (  =4.27) บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละพนัก งานในทุ ก ระดับ มี ก ารแต่ ง กายที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน (  = 4.20) และบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานมีบุคลิกภาพที่สร้าง
ความประทับใจที่ดีเมื่อพบเห็นในครั้งแรก (  = 4.14) ตามลาดับ
ตารางที่ 19 ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยด้านลู กค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียวกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์
เห็นด้วย
อย่างยิง่
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
78
การบริ การรักษาพยาบาล (19.5)

เห็น
ด้วย
200
(50.0)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
107
14
1
3.85 0.777 มาก
(26.8) (3.5)
(0.3)

และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรง
กับความสนใจอยูเ่ สมอ
ได้รับการตอบข้อสงสัย
112 241 46
หรื อ แก้ไขปัญหาอย่าง
(28.0) (60.3) (11.5)
รวดเร็ ว ไม่ล่าช้า
รู ้สึกพอใจกับช่องทาง
74 215 87

0
(0.0)

1
(0.3)

4.16 0.627

มาก

22
ติดต่อสื่ อสารที่ทางคลินิก (18.5) (53.8) (21.8) (5.5)

2
(0.5)

3.84 0.803

มาก

3.95 0.610

มาก

หัวเฉียวแผนจีนมีไว้เพื่อรับ
ฟังและแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็น

รวม
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จากตารางที่ 19 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัยด้า น
ลูกค้าสัมพันธ์ของคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก(  = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าได้รับการตอบข้อสงสัยหรื อแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว ไม่ล่าช้าส่ งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด (  = 4.16) รองลงมาคื อ ได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารด้า นการบริ การ
รักษาพยาบาลและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตรงกับความสนใจอยูเ่ สมอ(  = 3.85) และรู ้สึกพอใจกับ
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ทางคลินิกหัวเฉียวแผนจีนมีไว้เพือ่ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (  =
3.84) ตามลาดับ
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การความรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านอบรมและ
เห็นด้วย
ให้บริ การความรู ้
อย่างยิง่
แพทย์จีน/พยาบาลและ
122
พนักงานในคลินิกได้
(30.5)
อธิบายถึงข้อมูล และ
ขั้นตอนก่อนให้บริ การ
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
รู ้สึกพอใจกับความรู ้และ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
การฟังบรรยายวิชาการและ
สื่ อต่างๆ ของคลินิกหัว
เฉียวแผนจีน
รู ้สึกพึงพอใจต่อการให้
ข้อมูลสาเหตุของโรคและ
ข้อมูลด้านการ
รักษาพยาบาลแก่ท่าน

รวม

เห็น
ด้วย
254
(63.5)

ความคิดเห็น
เกณฑ์
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย  S.D. ประเมิน
แน่ใจ ด้วย อย่างยิง่
22
1
1
4.24 0.580 มาก
(5.5) (0.3)
(0.3)

102 224 68
5
(25.5) (56.0) (17.0) (1.3)

1
(0.3)

4.05 0.704

มาก

137 238 22
(34.3) (59.5) (5.5)

1
(0.3)

4.27 0.607

มาก

4.19 0.475

มาก

2
(0.5)

จากตารางที่ 20 พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้วกลุ่ มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัยด้า น
อบรมและให้บริ การความรู ้ของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.19) เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่ารู ้สึกพึงพอใจต่อการให้ขอ้ มูล สาเหตุของโรคและ
ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.27) รองลงมา คือ แพทย์จีน/
พยาบาลและพนักงานในคลินิกได้อธิบายถึงข้อมูลและขั้นตอนก่อนให้บริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย (  = 4.24) และรู ้สึกพอใจกับความรู ้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการฟั งบรรยายวิชาการและ
สื่อต่างๆ ของคลินิกหัวเฉียวแผนจีน (  = 4.05) ตามลาดับ
ตารางที่ 21 ความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้านการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียว กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้าการให้บริ การ
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านลูกค้าสัมพันธ์
ด้านอบรมและให้บริ การความรู ้
รวม

.

4.25
3.95
4.19
4.13

S.D.
0.458
0.610
0.475
0.441

เกณฑ์ประเมิน
มาก(1)
มาก(3)
มาก(2)
มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการ
ให้บริ การของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ปั จจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปั จจัยด้านบุคลิกภาพส่ งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.25)
รองลงมา คือ ปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การด้านความรู ้ (  = 4.19) และปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์
(  = 3.95) ตามลาดับ
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4.4 ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการคลินิกการแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 22 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน กรุ งเทพมหานคร
ความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจ
เกณฑ์
ผูใ้ ช้บริ การ
มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อยที่สุด  S.D. ประเมิน
กลาง
รู ้สึกพึงพอใจกับการ
136 247 17
0
0
4.30 0.543 มาก
ให้บริ การของพนักงานที่ (34.0) (61.8) (4.3) (0.0)
(0.0)
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
รู ้สึกพึงพอใจกับผลที่ได้รับ 138 219 41
หลังการรักษา
(34.5) (54.8) (10.3)
รู ้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ 93
256 49
และบริ การต่างๆ ของ
(23.3) (64.0) (12.3)
คลินิกหัวเฉียวแผนจีนที่
เสนอให้
รู ้สึกพึงพอใจกับชื่อเสี ยง
155 230 14
และภาพพจน์ของคลินิก
หัวเฉียวแผนจีน

รวม

2
(0.5)
2
(0.5)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.23 0.644

มาก

4.10 0.605

มาก

0

1

4.35 0.572

มาก

4.24 0.447

มาก

จากตารางที่ 22 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
หัวเฉียวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
รู ้สึกพึงพอใจกับชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิกหัวเฉี ยวแผนจีนมากที่สุด (  = 4.35) รองลงมา
คือ รู ้สึกพึงพอใจกับการให้บริ การของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว (  = 4.30) รู ้สึกพึงพอใจ
กับผลที่ไ ด้รับหลังการรักษา (  = 4.23) และรู ้สึกพึงพอใจกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ของ
คลินิกหัวเฉียวแผนจีนที่เสนอให้ (  = 4.10) ตามลาดับ
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4.5 การทดสอบสมมุติฐาน
1) ปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.1) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผน
จีนหัวเฉียวต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
ผลจากการทดสอบแสดงในตารางที่ 23
0

1

ตารางที่ 23 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
ความพึงพอใจใน
บริ การ
การให้บริ การของ
พนักงาน
ผลที่ได้รับหลังการ
รักษา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ต่างๆ
ชื่อเสียงและภาพพจน์
ของคลินิก
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

n

.

S.D.

t

df

Sig.

135
265
135
265
135
265
135
265
135
265

4.35
4.27
4.28
4.21
4.16
4.07
4.38
4.33
4.29
4.22

0.54
0.55
0.64
0.64
0.61
0.60
0.56
0.58
0.44
0.45

1.333

398

0.183

1.086

398

0.278

1.312

398

0.190

0.818

398

0.414

1.504

398

0.133
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จากตารางที่ 23 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบ พบว่า ค่า
Sig. โดยรวม และรายประเด็นย่อยทุกประเด็น มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
1.2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผน
จีนหัวเฉียวต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
ผลจากการทดสอบแสดงในตารางที่ 24
0

1

ตารางที่ 24 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
ความพึงพอใจใน
บริ การ
การให้บริ การของ
พนักงาน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลที่ได้รับหลังการ ระหว่างกลุ่ม
รักษา
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.147
116.451
117.598
0.922
164.456
165.378
0.401
145.599
146.000

4
395
399
4
395
399
4
395
399

0.287
0.295

0.972

0.423

0.230
0.416

0.554

0.697

0.100
0.369

0.272

0.896
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ (ต่อ)
ความพึงพอใจใน
แหล่งความ
บริ การ
แปรปรวน
ชื่อเสียงและภาพพจน์ ระหว่างกลุ่ม
ของคลินิก
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.604
129.786
130.390
0.023
79.587
79.609

4
395
399
4
395
399

0.151
0.329

0.460

0.765

0.006
0.201

0.028

0.998

จากตารางที่ 24 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จาแนกตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way analysis of Variances) ในการทดสอบ พบว่า ค่า Sig. โดยรวม และรายประเด็นย่อย
ทุกประเด็น มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผน
จีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
1.3) ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
ผลจากการทดสอบแสดงในตารางที่ 25
0

1
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ความพึงพอใจใน
บริ การ
การให้บริ การของ
พนักงาน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลที่ได้รับหลังการ ระหว่างกลุ่ม
รักษา
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ
ภายในกลุ่ม
รวม
ชื่อเสียงและภาพพจน์ ระหว่างกลุ่ม
ของคลินิก
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

1.471
116.126
117.598
4.477
160.900
165.378
1.056
144.944
146.000
1.655
128.735
130.390
1.005
78.605
79.609

4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

0.368
0.294

1.251

0.289

1.119
0.407

2.748*

0.028

0.264
0.367

0.719

0.579

0.414
0.326

1.269

0.282

0.251
0.199

1.262

0.284

จากตารางที่ 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of Variances) ในการทดสอบ พบว่า ค่า Sig. โดยรวม และราย
ประเด็นย่อยทุกประเด็น (ยกเว้นประเด็นผลที่ได้รับหลังการรักษา) มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีวุฒิ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานคร ในเรื่ องผลที่ได้รับหลังการรักษา จาแนก
ตามวุฒิการศึกษาเป็ นรายคู่
การศึกษา

ประถมศึกษา

ประถม มัธยมศึกษา/ อนุปริ ญญา ปริ ญญา ปริ ญญาโท
ศึกษา
ปวช.
/ ปวส.
ตรี หรื อสูงกว่า
4.39
4.28
4.29
4.24
3.98

4.39
0.12
0.10
0.16
0.41*

มัธยมศึกษา/ ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.

4.28
4.29

ปริ ญญาตรี
4.24
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า 3.98
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

-0.02
-

0.04
0.06

0.29*
0.31

-

0.26*
-

จากตารางที่ 26 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในเรื่ องผลที่ได้รับหลังการรักษา จาแนกตามการศึกษาเป็ น
รายคู่ ด้วยวิธี LSD พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. และ
ปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวในเรื่ องผลที่ได้รับหลังการ
รักษาในระดับที่มากกว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
1.4) ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลิ นิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
ผลจากการทดสอบแสดงในตารางที่ 27
0

1
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส
ความพึงพอใจใน
บริ การ
การให้บริ การของ
พนักงาน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลที่ได้รับหลังการ ระหว่างกลุ่ม
รักษา
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ
ภายในกลุ่ม
รวม
ชื่อเสียงและภาพพจน์ ระหว่างกลุ่ม
ของคลินิก
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.348
117.249
117.598
0.078
165.299
165.378
1.824
144.176
146.000
1.056
129.334
130.390
0.292
79.318
79.609

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.174
0.295

0.589

0.555

0.039
0.416

0.094

0.910

0.912
0.363

2.511

0.082

0.528
0.326

1.620

0.199

0.146
0.200

0.730

0.483

จากตารางที่ 27 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variances) ในการทดสอบ พบว่า ค่า Sig.โดยรวม และ
รายประเด็นย่อยทุกประเด็น มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
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1.5) ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พที่แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในบริ การคลิ นิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
ผลจากการทดสอบแสดงในตารางที่ 28
0

1

ตารางที่ 28 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจใน
บริ การ
การให้บริ การของ
พนักงาน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลที่ได้รับหลังการ ระหว่างกลุ่ม
รักษา
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ
ภายในกลุ่ม
รวม
ชื่อเสียงและภาพพจน์ ระหว่างกลุ่ม
ของคลินิก
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.379
116.218
117.598
2.662
162.716
165.378
0.600
145.400
146.000
0.447
129.943
130.390
0.497
79.113
79.609

5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399

0.276
0.295

0.935

0.458

0.532
0.413

1.289

0.268

0.120
0.369

0.325

0.898

0.089
0.330

0.271

0.929

0.099
0.201

0.495

0.780
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จากตารางที่ 28 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จาแนกตามอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way analysis of Variances) ในการทดสอบ พบว่า ค่า Sig. โดยรวม และรายประเด็นย่อย
ทุกประเด็น มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
1.6) ผูใ้ ช้บ ริ การที่มี รายได้ต่ อ เดื อ นที่แ ตกต่ างกันมี ค วามพึงพอใจในบริ การคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
H : ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียวต่างกัน
ผลจากการทดสอบแสดงในตารางที่ 29
0

1

ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจใน
บริ การ
การให้บริ การของ
พนักงาน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลที่ได้รับหลังการ ระหว่างกลุ่ม
รักษา
ภายในกลุ่ม
รวม
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.616
116.982
117.598
1.644
163.734
165.378
0.358
145.642
146.000

4
395
399
4
395
399
4
395
399

0.154
0.296

0.520

0.721

0.411
0.415

0.991

0.412

0.089
0.369

0.242

0.914
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ตารางที่ 29 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ)
ความพึงพอใจใน
แหล่งความ
บริ การ
แปรปรวน
ชื่อเสียงและภาพพจน์ ระหว่างกลุ่ม
ของคลินิก
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

3.505
126.885
130.390
0.639
78.970
79.609

4
395
399
4
395
399

0.876
0.321

2.728*

0.029

0.160
0.200

0.799

0.526

จากตารางที่ 29 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จาแนกตามรายได้ต่อเดื อน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variances) ในการทดสอบ พบว่า ค่า Sig. โดยรวม และ
รายประเด็นย่อยทุกประเด็น (ยกเว้นประเด็นชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิก) มีค่ามากกว่า 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไม่ต่างกัน
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ตารางที่ 30 การวิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในบริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แ ผนจี น หัว เฉี ย ว กรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งชื่ อ เสี ย งและภาพพจน์ ข อง
คลินิก จาแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็ นรายคู่
รายได้ต่อเดือน

.

น้อยกว่า 15,000 บาท
4.19
15,000 – 25,000 บาท 4.39
25,001 – 35,000 บาท 4.40
35,001 – 45,000 บาท 4.32
มากกว่า 45,000 บาท
4.44
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

น้อยกว่า
15,000
บาท
4.19
-

15,000 –
25,000
บาท
4.39
-0.20*
-

25,001 –
35,000
บาท
4.40
-0.21*
-0.01
-

35,001 –
45,000
บาท
4.32
-0.13
0.07
0.08
-

มากกว่า
45,000
บาท
4.44
-0.25*
-0.06
-0.04
-0.12
-

จากตารางที่ 30 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในเรื่ องชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิก จาแนกตามรายได้
ต่อเดือนเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี LSD พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มีความ
พึงพอใจในบริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวในเรื่ อ งชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของคลิ นิก ใน
ระดับที่น้อยกว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท และ
มากกว่า 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด7Ps ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
H : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
H : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ส่ งผลเชิ งบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
0

1
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การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรปั จ จั ย ส่ วนประสมทาง
การตลาด7Ps กับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการคลินิกการแพทย์ แผนจีนหัวเฉียว
ในการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน
การแปลความหมายและเพื่อ ความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนด
อักษรย่อดังต่อไปนี้
X1 หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
X2 หมายถึง ปั จจัยด้านราคา
X3 หมายถึง ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
X4 หมายถึง ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
X5 หมายถึง ปั จจัยด้านบุคลากร
X6 หมายถึง ปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาค
X7 หมายถึง ปั จจัยด้านกระบวนการ
X8 หมายถึง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ผลการศึ ก ษาค่ า สัม ประสิ ท ธ์ส หสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรในการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด7Ps กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว ผล
ปรากฏตามตารางที่ 31 ดังนี้
ตารางที่ 31 แสดงค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4

X1
1

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
X2
X3
X4
X5
X6
.545** .284** .320** .539** .448**
.000
.000
.000
.000
.000
1
.456** .339** .466** .462**
.000
.000
.000
.000
1
.182** .276** .496**
.000
.000
.000
1
.223** .218**
.000
.000

X7
.430**
.000
.403**
.000
.454**
.000
.216**
.000

X8
.550**
.000
.499**
.000
.334**
.000
.358**
.000
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ตารางที่ 31 แสดงค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวกรุ งเทพมหานคร
(ต่อ)
ตัวแปร
X5
X6

X1

X2

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps
X3
X4
X5
X6
1
.501**
.000
1

X7
X8

X7
.524**
.000
.653**
.000
1

X8
.553**
.000
.512**
.000
.517**
.000
1

* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ** อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001
จากตารางที่ 31 พบว่าไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
เนื่ อ งจากตัวแปรปั จจัย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า นหลัก ฐานทางกายภาค และด้า นกระบวนการ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยูร่ ะหว่าง 0.182 -0.653 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเชิงบวกและ
น้อยกว่า 0.85 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็ นอิสระต่อกันไม่มีความสัมพันธ์กนั มาก จึง
นามาทดสอบเพื่ออธิ บายการเลือกตัวแปรปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ส่ งผลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ (Homoscedasticity)
โดยพิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter Plot

ภาพที่ 7 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร
จากภาพที่ 7 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร พบว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนส่วนใหญ่กระจายอยูเ่ หนื อและใต้ระดับ 0 ซึ่ งจากการกระจายตัวอยูใ่ นช่วงแคบ ไม่ว่า Y จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงสรุ ปว่าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression Analysis ทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด7Ps กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์ แผน
จีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
Unstandardized standardized
Collinearity
Model
Coefficients
Coefficients
Statistics
(ปั จจัยส่วน
t
Sig.
ประสมทาง
B
Std.
Beta
Tolerance VIF
การตลาด7Ps)
Error
(Constant)
.816
.190
.284 .000
ด้านผลิตภัณฑ์
.204
.049
.200
.153 .000*
.569
1.757
ด้านราคา
.089
.036
.119
.448 .015*
.556
1.799
ด้านช่องทางการ
.003
.023
.006
128 .898
.661
1.512
จัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ ม
.114
.031
.144
.683 .000*
.857
1.167
การตลาด
ด้านบุคลากร
.205
.047
.212
.411 .000*
.571
1.753
ด้านหลักฐาน
.090
.038
.125
.390 .017*
.478
1.090
ทางกายภาค
ด้าน
.127
.042
.156
3.040 .003*
.498
1.009
กระบวนการ
R. = 0.696 R Square = 0.485 Adjusted R Square (R2) = 0.475 (47.50%)
F. = 52.663 Sig. = 0.000 Durbin-Watson = 1.827
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 32 ผลการวิจยั พบว่า จากกการพิจารณาค่า Durbin-Watson ในตาราง
พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.827 ซึ่ งอยูร่ ะหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่นามาใช้ใน
การทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ส่ งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีค่า F เท่ากับ 52.663 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 และสามารถทานายความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ ได้ร้อยละ 48.5 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
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Unstandardized Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …..bnXn
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว(จากปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด7Ps) = 0.816+ 0.204 (X1)+ 0.089 (X2)+ 0.003 (X3)+ 0.114 (X4)+ 0.205 (X5)+ 0.090
(X6)+ 0.127 (X7)
เมื่อ X1 หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
X2 หมายถึง ปั จจัยด้านราคา
X3 หมายถึง ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
X4 หมายถึง ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
X5 หมายถึง ปั จจัยด้านบุคลากร
X6 หมายถึง ปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาค
X7 หมายถึง ปั จจัยด้านกระบวนการ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 32 พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อ ย
กว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านราคา มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.015 น้อ ยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านราคา ส่ งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่า Sig. เท่ากับ
0.898 มากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียว
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านบุคลากรมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านบุคลากร ส่ งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านหลักฐานทางกายภาค มีค่า Sig. เท่ากับ
0.017 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ด้าน
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หลักฐานทางกายภาคส่ งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉียว
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 น้อย
กว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านกระบวนการ
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 บางส่วน
3) ปั จจัยด้านการให้บริ การส่ งผลเชิ งบวกต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
H : ปั จจัยด้านการให้บริ การ ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
H : ปั จจัยด้านการให้บริ การ ส่ งผลเชิ งบวกต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยด้านการให้บริ การ
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ในการหาค่ าสัม ประสิ ท ธ์ส หสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร เพื่อ ให้เ กิ ด ความเข้าใจ
ตรงกันในการแปลความหมายและเพือ่ ความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงได้
กาหนดอักษรย่อดังต่อไปนี้
X1 หมายถึง ด้านบุคลิกภาพ
X2 หมายถึง ด้านลูกค้าสัมพันธ์
X3 หมายถึง ด้านอบรมและให้บริ การความรู ้
X4 หมายถึง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ผลการศึกษาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยด้านการให้บริ การ
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ผลปรากฏตามตารางที่ 33 ดังนี้
0

1
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ตารางที่ 33 แสดงค่าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยด้านการให้บริ การ กับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
X1
X2
X3

X1
1

ปั จจัยด้านการให้บริ การ
X2
X3
.529**
.598**
.000
.000
1
.663**
.000
1

X4

X4
.608**
.000
.541**
.000
.736**
.000
1

* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ** อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001
จากตารางที่ 33 พบว่าไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
เนื่องจากตัวแปรปั จจัยด้านบุคลิกภาพ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และด้านอบรมและให้บริ การด้านความรู ้
มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรอยู่ร ะหว่าง 0.529-0.736 ซึ่ งมี ค่ าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ในเชิงบวกและน้อยกว่า 0.85 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็ นอิสระต่อกันไม่มี
ความสัมพันธ์กนั มาก จึงนามาทดสอบเพื่ออธิบายการเลือกตัวแปรปั จจัยด้านการให้บริ การ ส่ งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ (Homoscedasticity)
โดยพิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter Plot

ภาพที่ 8 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปร
จากภาพที่ 8 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปรพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อน
ส่ วนใหญ่กระจายอยู่เหนื อ และใต้ระดับ 0 ซึ่ งจากการกระจายตัวอยูใ่ นช่ วงแคบซึ่ งไม่ว่าค่าY จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงสรุ ปว่าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่
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ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression Analysis ทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัย
ด้านการให้บริ การ กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร
Model
(ปั จจัยด้านการ
ให้บริ การ)

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error

standardized
Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
T

Pvalue

(Constant)
.883 .147
5.997 .000
ด้านบุคลิกภาพ
.247 .040
.254
6.126 .000*
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ .026 .032
.035
.788
.431
ด้านอบรมและ
.527 .044
.561
11.959 .000*
ให้บริ การความรู ้
R. = 0.765 R Square = 0.586 Adjusted R Square (R2) = 0.583 (58.30%)
F. = 186.586 Sig. = 0.000 Durbin-Watson = 1.866
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Tolerance

VIF

.611
.533

1.638
1.876

.476

2.103

จากตารางที่ 34 ผลการวิจยั พบว่า จากกการพิจารณาค่า Durbin-Watson ในตาราง
พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.866 ซึ่ งอยู่ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่นามาใช้ใน
การทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง และปั จจัยด้านการให้บริ การ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่า F เท่ากับ 186.586 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และสามารถทานายความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ ได้ร้อยละ 58.6 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
Unstandardized Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …..bnXn
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ(จากปั จจัยด้านการให้บริ การ)
= 0.883+ 0.247 (X1)+ 0.026 (X2)+ 0.527 (X3)
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เมื่อ X1 หมายถึง ด้านบุคลิกภาพ
X2 หมายถึง ด้านลูกค้าสัมพันธ์
X3 หมายถึง ด้านอบรมและให้บริ การด้านความรู ้
ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 34 พบว่า
ปั จจัยด้านการให้บริ การ ด้านบุคลิกภาพ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยในด้านบริ การ ด้านบุคลิกภาพ ส่ งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ปั จจัยด้านการให้บริ การ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.431 มากกว่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยในด้านบริ การ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ปั จ จัยด้า นการให้บ ริ ก าร ด้านปั จจัย ด้านอบรมและให้บ ริ การความรู ้ มี ค่ า Sig.
เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การความรู ้
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 2 บางส่วน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด7Ps และปั จ จัย ด้า นการ
ให้ บ ริ การที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ การคลิ นิ กการแพทย์ แ ผนจี น หั ว เฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร แบบสอบถามคาถามปลายเปิ ดที่ให้ผใู ้ ช้บริ การได้เสนอแนะถึงปั ญหาที่พบและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการให้ปรับปรุ งโดยรวบรวมมาโดยแบ่งเป็ น 4 ด้านดังนี้ คือ
ด้านสถานที่ต้งั ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ
ด้ านสถานที่ต้งั และช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูม้ าใช้บริ การเสนอว่าให้ควรปรับปรุ งใน
ด้านสถานที่จอดรถซึ่งมีความแออัดไม่เพียงพอต่อการให้บริ การในวันเสาร์และอาทิตย์ คิดเป็ นร้อย
ละ15.75 รองลงมาคือหากมาสายหาที่จอดรถยากคิดเป็ นร้อยละ11.25
ด้ านบุคลากร ผูม้ าใช้บริ การเสนอว่าให้ควรปรับปรุ งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จานวนไม่เพียงพอและบางครั้งบริ การไม่สุภาพ คิดเป็ นร้อยละ 3.75 รองลงมาเรื่ องไม่อยากให้ยา้ ย
คุณหมอที่ตรวจประจาย้ายสถานที่ตรวจเนื่ องจากการย้ายคุ ณหมอไปประจาที่สาขาอื่ น จะทาให้
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่องคิดเป็ นร้อยละ 3.25
ด้ านหลักฐานทางกายภาค ผูม้ าใช้บริ การเสนอว่าควรวางเครื่ องวัดความดันแยกไปใน
แต่ละชั้น จะช่วยลดความแออัดในการต่อคิว เนื่องจากคนไข้ที่มารับบริ การมีจานวนมากคิดเป็ นร้อย
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ละ 7.5 รองลงมาคือควรเพิ่มเครื่ องวัดความดันให้เพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ลาดับสุ ดท้ายคือ
คลิ นิก มี ป้ ายประชาสัมพัน ธ์ใ ห้ค วามรู ้ ดี อ่ า นแล้ว ได้ประโยชน์ แต่ เสนอว่าบางจุด ติด ตั้ง ยัง ไม่
เหมาะสม ตรงบริ เวณชั้นล่างทางออก เวลาไปยืนอ่าน จะมีคนเข็นรถเข้าออกและไม่สะดวกที่จะไป
ยืนอ่านคิดเป็ นร้อยละ 5.00
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผูม้ าใช้บริ การเสนอว่าควรควรลดระยะเวลาในการรอรับ
ยาคิดเป็ นร้อยละ 14.5 รองลงมา ควรจัดให้มีบริ การออนไลน์เพื่อ ให้บริ การสั่งต้ม ยาและส่ งยาถึ ง
บ้านคิดเป็ นร้อยละ 8.5 ลาดับถัดมาให้มีช่องทางโอนเงินอิเล็คโทรนิ กส์และเช็คราคาค่าบริ การและ
เวลาที่จะได้รับยาทาง เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ เพือ่ ความสะดวกของผูม้ าใช้ บริ การคิดเป็ นร้อยละ
8.00 ลาดับสุดท้ายขอให้คลินิกปรับลดการชาระบัตรเครดิตขั้นต่า 500 บาท เนื่ องจากปั จจุบนั ต้องมี
ค่าใช้จ่ายขั้นต่า 800 บาทซึ่งสูงเกินไป คิดเป็ นร้อยละ 3.75
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
บทนี้ขอนาเสนอการสรุ ปผลวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะผลการวิจยั
โดยแบ่งเป็ นสามตอน ตอนที่หนึ่ ง สรุ ปผลการวิจยั ตอนที่สอง การอภิปรายผลการวิจยั และตอนที่
สาม ข้อเสนอแนะ ทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน เป็ นเพศชายจานวน 135 คนและเป็ นเพศหญิงจานวน 265 คน ส่ วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.8 รองลงมาอายุ 51 ปี หรื อมากกว่าคิดเป็ นร้อยละ 24 อายุระหว่าง
21- 30 ปี ร้อยละ 23.4 สถานภาพส่วนใหญ่โสดคิดเป็ นร้อยละ 52 รองลงมาสถานภาพสมรสร้อยละ
41.8 และหม้ายหรื อหย่าร้าง ร้อยละ 6.2 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 40
รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาหรื อปวช คิดเป็ นร้อยละ 34.5 และระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า คิดเป็ น
ร้อยละ 13 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างร้อยละ 40.3 รองลงมาพนักงานบริ ษทั เอกชนร้อยละ 19.3 ใน
ส่ ว นของอาชี พ พ่อ บ้า น/แม่ บ ้า น คิ ด เป็ นจ านวนร้ อ ยละ 15.8 ตามมาด้ว ยข้า ราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 11.2 เมื่อดูจากรายได้แล้ว ส่ วนใหญ่รายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 - 25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.2 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 25 ถัดลงมาเป็ น
กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 45,000 คิดเป็ นร้อยละ 15.8 มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 13.8 และมีรายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของผูม้ าใช้
บริ การที่คลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค
ด้านกระบวนการ โดยในภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ของผู ้
มาใช้บริ การคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.97
โดยจาแนกได้ดงั นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.28 ด้านราคาในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.93 ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ ายในภาพรวมมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.40 ด้านการ
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ส่งเสริ มการตลาดในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03 ด้านบุคลากร
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.32 ด้านหลักฐานทางกายภาคใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.86 ด้านกระบวนการในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.97
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการให้บริ การของผูม้ าใช้บริ การที่คลิ นิกหัว
เฉี ยวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้าน
อบรมและให้บริ การความรู ้ โดยในภาพรวมระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านบริ การของผูม้ าใช้
บริ การคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.13 โดย
จาแนกได้ดงั นี้ ด้านบุคลิกภาพในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.25
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.95 ด้านอบรม
และให้บริ การความรู ้ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.19
4. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีน
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า มี ค วามพึงพอใจในระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ย 4.24 โดย
จาแนกเป็ นรายข้อได้ดงั นี้ ด้านการให้บริ การของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.30 ด้านผลที่ได้รับหลังการรักษามี ความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆของคลินิกหัวเฉี ยวแผนจีนที่เสนอให้ มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.10 ด้านชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.35
5. เพือ่ ศึกษาปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การที่
คลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ รายได้ต่อเดือ น อาชี พ และวุฒิการศึกษา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อ เดื อ น
อาชี พและวุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ บริ การของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัว
เฉี ยวไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเด็นเรื่ องความพึงพอใจในผลการรักษามีความแตกต่างในกลุ่มที่มี
ระดับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน เรื่ องความพึงพอใจในชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของคลินิกมีความ
แตกต่างกันในกลุ่มที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิ ทธิพลระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
ได้แก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้า น
บุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ กับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การที่คลินิก
หัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านราคามีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ด้านการส่งเสริ มการตลาด มี
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ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านบุคลากรมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านหลักฐานทางกายภาคมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.017 ด้านกระบวนการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การที่คลิ นิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ส่ วนในด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ายมีค่าSig.เท่ากับ 0.898 มากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การที่คลินิก
หัวเฉียวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างปั จจัยด้านการให้บริ การ ได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้านอบรมและให้บริ การความรู ้ กับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
ที่คลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการให้บริ การในด้าน
บุคลิกภาพมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านอบรมและให้บริ การความรู ้ มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า
ระดับสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านบุคลิกภาพและด้านอบรมและให้บริ การด้านความรู ้ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ม าใช้ บ ริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก หั ว เฉี ย วการแพทย์แ ผนจี น จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนในด้านลูกค้าสัมพันธ์มีค่าSig.เท่ากับ 0.431 มากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านการให้บริ การในด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ า
ใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาองค์ประกอบด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้านการ
ให้บริ การ รวมถึ งการศึ กษาปั จจัย ต่างๆที่ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ส าหรั บเป็ น
แนวทางสร้างเครื่ องมือวิจยั โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และการแปรผลการวิจยั หรื อข้อค้นพบ
ของการวิ จ ัย เพื่ อ อธิ บ ายและยืน ยัน ความสอดคล้อ งและความแตกต่ า งระหว่า งข้อ ค้น พบกับ
สมมติฐานด้วยวิธีเชื่ อมโยงระหว่างผลการวิจยั ที่ได้กบั ผลการวิจยั ที่ผ่านมา รวมแนวคิด ทฤษฎีใน
การวิจยั ว่ามีความสอดคล้องหรื อ ขัดแย้งอย่างไร โดยเครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งเพื่อ สร้างคาถามให้ครอบคลุ มเนื้ อ หาตาม
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามมี 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์
แผนจีน ส่ วนที่3 ปั จจัยด้านการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกหัวเฉี ยว
การแพทย์แผนจีน และส่ วนที่ 4 คือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว

203
และสุ ดท้ายเป็ นปั ญหาและข้อเสนอแนะ โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านไปตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามอยูร่ ะหว่าง 0.6-1.0 จากนั้นนาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรที่มีล ักษณะคล้ายกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อ หาความ
เชื่ อ มั่นของแบบสอบถาม โดยค านวณค่ าสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (alpha coefficient) ตามวิธีข อง
Cronbach โดยการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ รวมเท่ากับ0.955 ผูว้ ิจยั จึงนา
แบบสอบถามแจกกลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือก จานวน 400 ชุด และนาข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน สถิ ติเชิ งอนุ มานที่ใช้ ได้แ ก่ การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ ( Multiple Regession
Analysis)
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั จาเป็ นต้องอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วยลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั และการทดสอบสมติฐานการวิจยั ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
เป็ นเพศชายจานวน 135 คนและเป็ นเพศหญิงจานวน 265 คน ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 24.8 รองลงมาอายุ 51 ปี หรื อมากกว่าคิดเป็ นร้อยละ 24 อายุระหว่าง 21- 30 ปี ร้อยละ
23.4 สถานภาพส่ วนใหญ่โสดคิดเป็ นร้อยละ 52 รองลงมาสถานภาพสมรสร้อยละ 41.8 และหม้าย
หรื อหย่าร้าง ร้อยละ 6.2 ส่ วนใหญ่ระดับการศึกษา อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 40 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาหรื อปวช คิดเป็ นร้อยละ 34.5 และระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า คิดเป็ นร้อยละ 13
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างร้อยละ 40.3 รองลงมาพนักงานบริ ษทั เอกชนร้อยละ 19.3 ในส่ วนของ
อาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ น คิดเป็ นจานวนร้อยละ 15.8 ตามมาด้วยข้าราชการ/พนักงานรัฐ วิสาหกิจ คิด
เป็ นร้อยละ 11.2 เมื่อดูจากรายได้แล้ว ส่ วนใหญ่รายได้ อยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 39.2 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 25 ถัดลงมาเป็ นกลุ่มที่มีรายได้
มากกว่า 45,000 คิดเป็ นร้อยละ 15.8 มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.8 และ
มีรายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบแบบ T-test(Independent Sample T-test) และความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว(One way
analysis of variance : One way ANOVA) พบว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจในบริ การของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์
แผนจีนไม่แตกต่างกัน ยกเว้นวุฒิการศึกษา(ในเรื่ องความพึงพอใจในผลที่ได้รับหลังการรักษา) และ
เรื่ องรายได้เฉลี่ยต่อเดือน(ในเรื่ องความพึงพอใจในด้านชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิกการแพทย์
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แผนจีนหัวเฉี ยว ) ที่แตกต่างกัน มี ความพึงพอใจในบริ การของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีน
แตกต่างกัน
โดยเมื่อนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในบริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ในเรื่ องผลที่ได้รับหลังการรักษาจาแนกตามวุฒิการศึกษาเป็ นรายคู่
แล้ว พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา/ปวช. และปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ในเรื่ องผลที่ได้รับหลังการรักษาในระดับ
ที่สูงกว่ากลุ่ มผูใ้ ช้บริ การการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ เดื อน เมื่อ นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่า เฉลี่ ย
ความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวในเรื่ องชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของคลินิก
จาแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็ นรายคู่พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การรายได้ต่อเดือนน้อ ยกว่า 15,000บาท มี
ความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในเรื่ องชื่อเสียงและภาพพจน์ของคลินิกใน
ระดับที่น้อยกว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท , 25,001–35,000 บาท และ
มากกว่า 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.410 โดยความคิดเห็นให้ความสาคัญสู งสุ ด
ในด้านบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.32 รองลงมาเป็ นด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.28 ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.03 ถัดมาเป็ นด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านหลักฐานทางกาย
ภาค และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ตามลาดับ ในเรื่ องความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านการให้บริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า โดย
เฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ นว่าปั จจัยด้านการให้บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.441 โดยให้ค วามสาคัญ สู งสุ ดในด้านบุคลิ กภาพมี ค่ าเฉลี่ ย 4.25 รองลงมาคือ ด้านอบรมและ
ให้บริ การความรู ้มีค่าเฉลี่ย 4.19 และสุดท้ายเป็ นด้านลูกค้าสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามลาดับ
ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมด้านการตลาด7Ps ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้
มาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
คลิ นิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
เมื่อสร้างความสัมพันธ์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) พบว่า
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การเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาด7Ps อยู่ที่ ร้อ ยละ 48.5 และค่า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEb) เท่ากับ 0.190 โดยองค์ประกอบด้านบุคลากร(X5) มีน้ าหนักความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด
รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้านกระบวนการ(X7) ด้านส่งเสริ มการตลาด(X4) ด้านหลักฐานทาง
กายภาค(X6) ด้านราคา(X2)และสุ ดท้ายคือ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย(X3) ตามลาดับดังสมการ
ความสัมพันธ์ คือ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ(จากปั จจัยส่ วนประสมการตลาด7Ps)
= 0.816+ 0.204 (X1)+0.089 (X2)+ 0.03(X3)+ 0.114(X4) + 0.205(X5) + 0.090(X6)+ 0.127(X7)
ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบของปั จจัยด้านการ
ให้บริ การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผน
จีนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อ สร้างความสัมพันธ์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้านการให้บริ การ อยูท่ ี่ร้อย
ละ 58.6 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากับ 0.147โดยองค์ประกอบ
ด้านอบรมและให้บริ การด้านความรู ้ ( X3) มี น้ าหนักความสัมพัน ธ์ต่อ ความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
บุคลิกภาพ(X1) และสุดท้ายคือด้านลูกค้าสัมพันธ์(X2) ตามลาดับดังสมการความสัมพันธ์ คือ
ความพึงพอใจในบริ การ(ปั จจัยด้านการให้บริ การ)
= 0.883 + 0.247 (X1)+ 0.026 (X2)+ 0.527(X3 )
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5.2 อภิปรายผล
ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น งานวิ จ ัย ตามกรอบแนวความคิ ด พบว่ า บรรลุ แ ละสอดคล้อ งกั บ
วัตถุ ประสงค์ของการวิจ ัย เพื่อ ยืนยันความสอดคล้อ งดังกล่ า วและเพื่อ ท าให้เ กิ ดความเข้าใจได้
กระจ่างขึ้น จึงขอนาเสนอประเด็นการอภิปรายผลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 วัตถุประสงค์ขอ้ หนึ่ง
เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ
จากผลการทดสอบ ได้ พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้นมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่าองค์ประกอบของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาคและด้าน
กระบวนการ ยกเว้นเพียงด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ไม่ส่งผลต่อเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ ก ารคลิ นิก การแพทย์แ ผนจี น หัว เฉี ยว โดยปั จจัย ด้า นบุ คลากร มี อิ ท ธิ พลเชิ งบวกสู ง สุ ด
รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านหลักฐานทางกาย
ภาค และด้า นราคา ตามล าดับ โดยผลทดสอบแสดงให้เ ห็ น ว่าในภาพรวม ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาด7Ps ส่ งผลเชิ งบวกต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทานายได้ร้อยละ 48.5 สอดคล้องกับ มนสิ ชา สุ ขชม(2556) อธิบายได้ว่า
ปั จจัยทั้ง 3 ที่อยูใ่ นปั จจัยส่วนประสมการตลาดดั้งเดิม 4Ps ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสาคัญ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
นั้น เป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของทุกธุรกิจ โดยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์น้ นั มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งและส่ งผลต่อ ความพึงพอใจ สอดคล้องกับTanveer and Lodhi(2016) ที่
พบว่าการสร้างคุณค่าตราของผลิตภัณฑ์น้ นั ส่ งผลต่อความพึงพอใจ โดยการสร้างคุณค่าตราและ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ น้ ั น มาจากการท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์น้ ั นมี ค วามแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ( France and
Grover,1992) สาหรับปั จจัยด้านราคานั้นสามารถบ่งบอกถึงคุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การได้ สอดคล้องกับ Tan and Freathy(2000) และปั จจัยด้าน
ราคายังส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอีกด้วย (Zeithaml ,Bitner and Gremler,2013) ใน
ด้านความสาคัญของการส่งเสริ มการตลาดมีการศึกษาวิจยั มาก่อนหน้านี้ (Leonard and Kent ,2007 ;
Erdem and Harrison,2006 ; Shoqirat and Cameron,2012) โดยรู ปแบบด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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เช่น การให้ส่วนลดอาจมีส่วนสาคัญเนื่ องจากช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบริ การเมื่อเทียบกับกาลัง
ซื้อหรื อรายได้ของผูม้ าใช้บริ การ( Phusit Khumnualthong,2014) และการส่ งเสริ มการตลาดรู ปแบบ
พูดปากต่อปากจากคนใกล้ชิดทาให้ส่งเสริ มภาพลักษณ์และสร้างความน่ าเชื่อถือ ในขณะที่ปัจจัยที่
เพิ่มเติมขึ้นมาจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิ ม (4Ps) ซึ่ งใช้ในธุรกิจการให้บริ การคือ
ปั จจัยด้านบุคลากร หลักฐานทางกายภาค และกระบวนการ นั้นก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจ โดยพบได้จากหลายงานศึกษาวิจยั ก่อนหน้าโดยเฉพาะปั จจัยด้านบุคลากร(Korsha,2011;
Kabene et al.,2006;Winsted,2000) ก็เนื่ องจากธุรกิจการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลนั้นเป็ น
การปฎิสัมพันธ์ส่งมอบคุณค่ากันระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูม้ าใช้บริ การและคุ ณค่านี้ ก็เป็ นสิ่ งที่จบั
ต้องไม่ได้ และอยูใ่ นรู ปของนามธรรม เป็ นความรู ้สึกที่ผใู ้ ช้บริ การรับรู ้ระหว่างที่เข้ามาใช้บริ การที่
สถานพยาบาลนั้น ผูม้ าใช้บริ การจึงพยายามที่จะรับรู ้และสัมผัสถึงสิ่งที่จบั ต้องได้ คือปั จจัยบุคลากร
ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาค เช่น สภาพแวดล้อม บรรยากาศและการ
ตกแต่งในห้อ งตรวจรักษาและอาคาร รวมถึ งเครื่ อ งมื ออุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการรักษา และปั จจัยด้าน
กระบวนการ(Zeithmal and Bitner,2000) ในส่ วนของปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาคนั้นจะส่ งผล
ต่อพฤติกรรมของผูม้ าใช้บริ การโดยจะมีปฎิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่ได้พบเห็นหรื อสัมผัสโดยส่ งผล
ต่อความพึงพอใจได้(Bitner,1992) โดยพบได้จากการศึกษาวิจยั ของ Sreenivas et al.(2003) และ
Amin,Wahid and Ismail(2016) นอกจากนี้แล้วหลักฐานทางกายภาคยังเป็ นส่ วนสาคัญที่เสริ มสร้าง
การรับรู ้คุณภาพการบริ การ(Holder,2008) ซึ่ งส่ งผลต่อ อัตลักษณ์ ตราและชื่อ เสี ยงภาพลักษณ์ ใน
ส่วนปั จจัยด้านกระบวนการมองว่าเป็ นขั้นตอนในการผลิตและส่ งมอบบริ การอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่
เริ่ ม ต้นจนจบ โดยธรรมชาติของการให้บริ การที่การผลิตและส่ งมอบนั้นแบ่งแยกไม่ ได้ จึงทาให้
กระบวนการกลายมาเป็ นส่ วนที่ครอบคลุมปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้งหมด(Sreenivas et
al.,2013) และในงานศึกษาวิจยั ด้านบริ การรักษาพยาบาลพบว่าปั จจัยด้านกระบวนการส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Feng and Chuan (2013) และ Davis and Heineke(1998)
โดยภาพรวมทั้งหมดนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่ งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ โดยสามารถทานายผลของความพึงพอใจได้เพียงร้อ ยละ
48.5 แสดงว่ า ยัง มี ปั จ จัย อื่ น อี ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ เชิ ง บวกต่ อ ความพึง พอใจของผูม้ าใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีน ซึ่งยังคงต้องศึกษาวิจยั ค้นหาปั จจัยอื่นๆในครั้งต่อไป
5.2.2 วัตถุประสงค์ขอ้ สอง
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นการให้ บ ริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ
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จากผลการทดสอบ พบว่า ปั จจัยด้านการให้บริ การ มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบ
ของปั จจัยด้านการให้บริ การที่เลื อกมาศึกษาในครั้งนี้ ที่มีอิ ทธิ พลเชิ งบวกต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ปั จจัย
ด้านบุคลิกภาพและปั จจัยด้านอบรมและให้บริ การความรู ้ ยกเว้นปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์ ที่ไม่ส่งผล
ต่อเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว โดยปั จจัยด้านอบรม
และให้บ ริ ก ารความรู ้ มี อิ ท ธิ พลเชิ ง บวกสู ง สุ ด รองลงมาเป็ นปั จ จัย ด้า นบุค ลิ กภาพ และลู ก ค้า
สัมพันธ์ ตามลาดับ โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ปั จจัยด้านการให้บริ การส่ งผลเชิ ง
บวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว จังหวัดกรุ งเทพมหานครได้
ร้อ ยละ 58.6 อธิ บ ายได้ว่าผลการศึกษาครั้ง นี้ มี เพียง 2 ปั จจัยที่ส่ง ผลต่ อ ความพึงพอใจอย่างมี
นัยสาคัญ คือปั จจัยด้านการอบรมและให้บริ การความรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หงเจีย,เพิงเทา
และเจิ้งจู่อิง(2017) ที่พบว่าการได้รับคาชี้แนะหรื อให้ขอ้ มูลผลการวินิจฉัยและรักษาที่มีประสิ ทธิผล
สามารถที่ จ ะเพิ่ม ระดับ ความพึง พอใจของผูม้ าใช้บ ริ ก ารได้ และการเน้น ด้า นการอบรมและ
ให้บริ การความรู ้ ยังส่ งเสริ มภาพลักษณ์เชิงบวกของแบรนด์องค์กรอีกด้วย( Johnson and Baum ,
2001) ในส่วนของด้านบุคลิกภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับเติ้งหงเหว่ย
(2016) โดยพบว่าปั จจัยด้านบุคลิกภาพนั้นหล่อหลอมเป็ นส่วนหนึ่งของตัวบุคคล ซึ่งสัมพันธ์กบั งาน
ให้บริ การ พบว่าแทบทุกลักษณะของบุคลิ กภาพนั้นส่ งผลกระทบต่อ การดาเนิ นงานทั้งสิ้ น หาก
บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลนั้น เหมาะสมกับ งาน ก็ จ ะเอื้ อ อ านวยให้เ กิ ด ผลดี ต่ อ งานนั้น (Bootzin,et
al,1997)
โดยภาพรวมทั้งหมดนั้น ปั จจัยด้านการให้บริ การส่ งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ โดยปั จจัยด้านการให้บริ การสามารถทานายผลของความพึงพอใจได้
ร้อยละ58.6 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะศาสตร์ดา้ นการรักษาทางแพทย์แผนจีนนั้น คนส่ วนใหญ่จะไม่ค่อ ย
คุ น้ เคยรวมถึ ง องค์ค วามรู ้ ด้า นแพทย์แ ผนจี น นั้น ทาความเข้าใจได้ย าก จึ ง จ าเป็ นที่ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
จาเป็ นต้องอธิบายและถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการรักษาให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การจนเกิดความเข้าใจและ
ยอมรับ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ ง ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นที่จะต้องให้ความสาคัญและ
ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ ี นอกจากนี้ การสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผู ้
ที่มาใช้บริ การก็ยงั สัมพันธ์กบั บุคลิกภาพของแพทย์และบุคลากรที่ให้บริ การอีกด้วย โดยเฉพาะด้าน
การให้บริ การรักษาด้านแพทย์แผนจีนที่อิงความเป็ นปั จเจกบุคคลและมีความเป็ นอัตลักษณ์สูง
โดยสรุ ปแล้ ว จากผลจากการศึ ก ษาวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ จะเห็ น ว่ า หาก
เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การนั้น พบว่าปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาด7Ps มีความสัมพันธ์หรื อมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจน้อยกว่าปั จจัยใน
ด้านการให้บริ การ โดยการศึกษาวิจยั นี้อาจยังมีขอ้ จากัดและมีตวั แปรอื่นๆที่ยงั ไม่ได้นามาศึกษาวิจยั
ซึ่งจาเป็ นต้องนามาประกอบในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามปั จจัยทั้ง 2 ยังคงมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีน
5.2.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ในส่วนของการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนั้น
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในบริ การของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนไม่แตกต่างกัน ยกเว้นวุฒิการศึกษา
(ในเรื่ องความพึง พอใจในผลที่ได้รับหลังการรักษา) พบว่ากลุ่ มผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มีการศึกษาระดั บ
ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา/ปวช.และปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในบริ การคลินิกการแพทย์แผนจีน
หัวเฉียว ในเรื่ องของผลที่ได้รับหลังการรักษาอยูใ่ นระดับที่สูงกว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่าอย่างมีนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับหวงเจีย เพิงเทา เจิ้งจู่อิง(2017) ที่พบว่า
ระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจ ยิง่ ระดับการศึกษายิง่ สู ง ก็จะทาให้ความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การลดลง นอกจากนี้ ระดับการศึกษายังส่ งผลต่อการรับรู ้คุณภาพการบริ การด้วย โดยผูท้ ี่ได้รับ
หรื อมีการศึกษาระดับสูง โดยทัว่ ไปแล้วมักจะมีการคิดวิเคราะห์และพิจารณาเปรี ยบเทียบก่อนที่จะ
เข้า รั บ บริ ก ารในสถานพยาบาลนั้น ๆ เมื่ อ เที ย บกับ การรั ก ษาแผนปั จ จุ บ ัน และการแพทย์แ ผน
ทางเลือกอื่นๆ( อรัญ แตงน้อย ,2559) นอกจากนี้ ในส่ วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ในเรื่ องพึงพอใจใน
ด้านชื่อเสียงและภาพพจน์ของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว ) ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
บริ การของคลินิกหัวเฉี ยวการแพทย์แผนจีนแตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การรายได้ต่อเดือน
15,000 – 25,000 บาท , 25,001–35,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท มีความพึงพอใจในบริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวในเรื่ อ งชื่ อเสี ยง และภาพพจน์ของคลิ นิก ในระดับที่สูงกว่ากลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ เติ้ง
หวงเจีย เพิงเทา เจิ้งจู่อิง(2017) อาจเนื่ องจากผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดือนต่าส่ วนใหญ่แล้วจะไม่มีทางเลือก
มากนัก และมักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในราคาที่ตนเองสามารถซื้ อหรื อเข้าถึงได้ ในขณะ
ที่ผทู ้ ี่มีรายได้สูงนั้นมักจะมีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ตนเองคิดว่าดีกว่า โดยมักจะ
พิจารณาเลื อกดูจากแบรนด์ที่มีคุณค่า หรื อแบรนด์ที่มี ชื่อ เสี ยงภาพลักษณ์ที่มีความสอดคล้องกับ
ตนเองหรื อเป็ นแบรนด์ที่กลุ่มผูใ้ ช้บริ การนั้นมีความพึงพอใจ
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจยั ที่ได้ ธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้อ งกับการให้บริ การรักษาพยาบาลด้าน
การแพทย์แผนจีน ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7Psโดยเริ่ มจากในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ควรวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจตนเองและสร้างความแตกต่างของบริ การที่จะ
นาเสนอและส่งมอบให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ เพือ่ ให้ธุรกิจสามารถรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขันและ
เป็ นการสร้าง แบรนด์และชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ในส่ วนปั จจัยด้านราคาควรกาหนด
ราคาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงกาลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณา
ถึงอัตราค่าบริ การต่อ ครั้งที่มีความเหมาะสม และต้อ งคานึ งด้วยว่าราคาก็เป็ นตัวบ่งชี้ ถึ งการวาง
ตาแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดว้ ย ซึ่งถ้าราคาสูง ผูใ้ ช้บริ การก็คาดหวังถึงคุณภาพที่จะได้รับ
สูงตามไปด้วย ซึ่ งหากผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าที่คาดหวังก็จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาได้ และ
ธุ รกิ จอาจใช้กลยุทธ์ด้านการส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งมี ส่วนสาคัญและต้อ งใช้ให้เหมาะสมถู กที่ถู ก
โอกาสถูกเวลา โดยอาจใช้รูปแบบต่างๆเช่น รู ปแบบการซื้อคอร์สเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อให้ส่วนลดในวัน/วาระหรื อเทศกาลใดอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้ความสาคัญให้
มากกับ รู ป แบบการตลาดแบบปากต่ อ ปาก(Word of Mouth) โดยเฉพาะธุ ร กิ จ การให้บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลด้านการแพทย์จีนที่ตอ้ งอาศัยความน่ าเชื่อ ถือเป็ นสาคัญ ซึ่ งหากมีการให้บริ การที่ดี
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจก็จะบอกปากต่อปากไปสู่ คนใกล้ชิดและนามาซึ่ งลูกค้าใหม่ๆ แต่ถ้า
การบริ การไม่ดี ผลลัพธ์ก็จะเป็ นไปในทางตรงข้าม ดังนั้นธุรกิจการให้บริ การด้านการแพทย์แผนจีน
ก่อนอื่นควรที่จะจัดการบริ หารภายในองค์กรให้มีดีมีประสิทธิภาพเสี ยก่อนเพื่อให้สามารถรองรับผู ้
มาใช้บริ การให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด การโฆษณาผ่านสื่ อ ต่างๆก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ทาให้มี
ผูส้ นใจและเดิ นเข้ามาใช้บริ การได้แต่ตอ้ งใช้สื่อ และมี ผลิตภัณฑ์และราคาที่ตรงตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หากมองในมุมของปั จจัยด้านบุคลากร พบว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ในธุรกิจบริ การด้านการรักษาพยาบาลเนื่ องจาก เป็ นการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งมอบบริ การและผู ้
มารับบริ การ โดยเฉพาะธุรกิ จการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลซึ่ งบุคลากรนอกจากจะต้องมี
ความรู ้ความเชี่ ยวชาญอย่างแท้จริ งแล้วยังต้อ งมี ศิล ปะในการสื่ อ สารตอบสนองและเข้าใจความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริ การในแต่ละรายที่ไม่เหมือนกัน และผูป้ ่ วยยังมีความอ่อนไหวด้านอารมณ์
เนื่ อ งมาจากความเจ็บ ป่ วยของร่ า งกายอี ก ด้ว ย ดัง นั้น ผูใ้ ห้บ ริ ก ารจึ ง ต้อ งมี ท ัก ษะในการแก้ไ ข
สถานการณ์ต่างๆด้วย นอกเหนื อไปจากนี้ สถานที่ให้บริ การด้านสถานพยาบาลควรจัดตกแต่งให้
สถานที่สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้ องกันการติดเชื้อ และมีป้ายบอก
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จุ ด ให้บ ริ ก ารที่ ชัด เจนเข้า ใจง่ า ย รวมถึ ง มี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ที่ มี ป ริ ม าณเพีย งพอต่ อ การ
ให้บริ การเมื่อเทียบกับปริ มาณของผูม้ าใช้บริ การ ธุรกิจต้องให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านหลักฐาน
ทางกายภาคเพราะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ และยังเป็ นภาพลักษณ์ของแบรนด์ดว้ ย
ส่วนปั จจัยด้านกระบวนการก็มีความสาคัญอย่างมาก ธุรกิจควรออกแบบกระบวนการให้บริ การที่ดี
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลดระยะเวลารอคอยในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การนัดหมาย การรอคอยเข้ารับ
การตรวจ การชาระเงินและการรอคอยรับยาให้รวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมถึงบริ หาร
จัดการงระยะเวลาที่รับการตรวจและรักษาให้มีความเหมาะสม เวลาเปิ ดและปิ ดสถานพยาบาลที่
ให้บริ การก็ตอ้ งใช้ดุลพินิจพิจารณาให้เกิ ดความเหมาะสมด้วย และสารวจประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มาใช้บริ การอยูเ่ สมอ
สาหรับปั จจัยด้านการให้บริ การอื่นๆนั้น ในด้านบุคลิกภาพ ถือว่ามีความสาคัญ
เป็ นอย่างมากในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจที่ให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลแผนจีน โดย
บุคลิกภาพที่ดีมีความน่าเชื่อถือ ทั้งท่าทางอากับกิริยา มารยาท น้ าเสี ยงการพูดจารวมถึงทรงผม การ
แต่งกายที่ดูสะอาด มีระเบียบเรี ยบร้อย ส่งผลให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความประทับใจและความเชื่อมัน่
ต่อแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ โดยองค์กรควรที่จะคัดเลื อกบุคลากรที่มีบุคลิ กภาพ
เหมาะสมกับงาน และจัดระบบการอบรมเรื่ องบุคลิกภาพและการให้บริ การอย่างต่อเนื่ องแก่แพทย์
และพนักงานในองค์กรอยูเ่ สมอ ด้านอบรมและให้บริ การความรู ้ ควรจัดให้มีบริ การด้านการอบรม
ให้ความรู ้เป็ นประจาในการป้องกันดูแลรักษาสุ ขภาพหรื อประเด็นโรคที่พบบ่อยหรื อประเด็นด้าน
สุขภาพที่เป็ นที่น่าสนใจนั้น นอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผสู ้ นใจที่มารับฟั งแล้ว ยังเป็ นการ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือขององค์กรอีกด้วย และแพทย์ควรให้รายละเอียดและ
อธิบายข้อมูลของโรคและการรักษาอย่างละเอียดต่อคนไข้เพื่อให้คนไข้เกิดความเข้าใจและยอมรับ
ในการให้ความร่ วมมือในการรักษาซึ่งจะทาให้คนไข้เกิดความพึงพอใจและเชื่อมัน่ ในการรักษามาก
ยิง่ ขึ้น หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรื อแพล์ตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ช้บริ การ
อาทิเช่น โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่จะซักถามหรื อตอบปั ญหาหรื อข้อสงสัยโดยตรงระหว่างแพทย์
และผูใ้ ช้บริ การก็จะยิง่ ทาให้ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจและสามารถตัดสิ นใจใช้บริ การอย่างรวดเร็ วได้ง่าย
ขึ้น แต่ตอ้ งจัดกลุ่มหรื อแยกแยะประเด็นที่เป็ นความลับส่วนบุคคล รวมถึงทีมผูบ้ ริ หารจัดการข้อมูล
ในแพลตฟอร์ ม นี้ ต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการส่ งต่ อ ข้อ ค าถามไปยัง แพทย์หรื อ บุ ค ลากรที่
เหมาะสมที่จะตอบข้อคาถามนั้นมากที่สุด ซึ่งจะต้องอาศัยการฝึ กอบรมสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
หากพิจารณาในปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิ จ ควรพิจารณาใน
ด้านต่างๆ เช่ น เพศ อายุ อาชี พ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับรายได้ต่อ เดือ นและระดับวุฒิการศึกษา
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เพราะจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึงบริ การ รวมถึงผูใ้ ช้บริ การจะทาการเปรี ยบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยไป ซึ่ งในแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังที่แตกต่าง
กัน อันส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกันด้วย
โดยภาพรวมผู ้วิ จ ัย เสนอแนะว่ า ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ การด้ า นการ
รัก ษาพยาบาลด้า นการแพทย์แผนจีน นั้น สามารถนากรอบแนวคิ ด ด้า นปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7Ps มาใช้ในการทากลยุทธ์ของธุรกิจได้ โดยอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมปั จจัยด้านการ
ให้บริ การอื่นๆที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจนอกเหนือจากปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1.การศึกษาค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาค้นคว้าวิจยั เฉพาะกรอบวิจยั และเลือก
ตัวแปรบางตัวที่ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาเท่านั้นซึ่ งทาให้ได้ขอ้ มูลในบางด้านเท่านั้น ดังนั้นเพื่อที่จะทาให้
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลมี ความสมบูรณ์ และครอบคลุ มรอบด้ านยิ่งขึ้น ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมโดย
ศึก ษาตัว แปรอื่ นๆที่ค าดว่า จะเป็ นปั จจัยส าคัญที่ ส่ง ผลต่อ ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บริ การคลิ นิ ก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
2.การวิจยั ครั้งนี้เป็ นกรณี ศึกษาเฉพาะคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว ดังนั้นควร
มีการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การของคลินิก
และโรงพยาบาลที่ให้บริ การด้านการแพทย์แผนจีนอื่นๆ ในประเทศไทย โดยอาจระบุเป็ นเขตหรื อ
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพือ่ จะได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.ควรศึกษาเพิม่ เติมปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสัญชาติเนื่ องจากกลุ่มลูกค้าที่มีสัญชาติ
แตกต่างกันอาจมีมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกันต่อการแพทย์แผนจีนซึ่ งเป็ นการแพทย์ที่มีความ
เป็ นอัตลักษณ์สูงและมีวฒั นธรรมสอดแทรกอยูภ่ ายใน โดยการศึกษานี้ อาจจะได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ทา
ให้เข้าใจวิธีคิด มุมมองและเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆจากชาวต่างชาติที่หลัง่ ไหลเข้ามาใช้บริ การ
ด้านสุขภาพในประเทศไทย
4.การศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ งต่ อ ไปอาจศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่
เชื่อมโยงไปยังความจงรักภักดี ซึ่ งความจงรักภักดีเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในธุรกิ จ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ธุรกิจการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลว่าจะเป็ นที่ยอมรับและแข่งขันได้หรื อไม่ในระยะ
ยาว
5.การศึกษาวิจยั ความพึงพอใจและทัศนคติของบุคลากรในองค์กรต่อการบริ หาร
จัดการในคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีนว่าเป็ นอย่างไร เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ ง
และพัฒนาเพือ่ ให้องค์กรเกิดการพัฒนาก้าวหน้าและมีความยัง่ ยืน
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ภาคผนวก ก
ตารางข้ อคาถามหาค่ า IOC
ตารางข้ อคาถามหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ความเชื่ อมัน่ (Alpha Croncbach Score)
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อวัดค่ าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา(IOC)

ตัวแปรอิสระ
ผลิตภัณฑ์
(Product)

1.

2.

3.

4.

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
คาถาม
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
ท่านใช้บริ การเพราะ
3
0
0
คลินิกหัวเฉียวแผนจีน
มีแพทย์จีนผูเ้ ชียวชาญ
เฉพาะทางหลากหลาย
สาขาและครบวงจร
(ยาสมุนไพร ฝังเข็ม
นวด ครอบแก้ว อื่นๆ)
ท่านใช้บริ การที่คลินิก
3
0
0
หัวเฉี ยวแผนจีน
เพราะมีบริ การ
รักษาพยาบาลที่โดด
เด่น และไม่ เหมือน
ใคร มีความแตกต่าง
จากที่อื่น
ท่านมัน่ ใจว่ายา
3
0
0
สมุนไพรของคลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีนมี
คุณภาพมาตรฐาน
สะอาด ปลอดภัย ไม่
ปลอมปน
บรรจุภณั ฑ์และฉลาก
3
0
0
ยาของคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนมีความ
สวยงาม สะอาด และ

ผลคานวณ
=(1+1+1)/3
=1

=(1+1+1)/3
=1

=(1+1+1)/3
=1

=(1+1+1)/3
=1
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คาถาม

5.

6.

ราคา (Price)

7.

8.

ระบุชื่อผูผ้ ลิตวันผลิต/
วันหมดอายุ วิธีใช้ ทา
ให้ท่านมัน่ ใจใน
คุณภาพของยา
ท่านมาใช้บริ การ
เพราะเชื่อถือใน
แบรนด์ตราหัวเฉียว
แพทย์จีน
ท่านพอใจกับบริ การ
เสริ มในคลินิกหัว
เฉียวแผนจีน เช่น
บริ การต้มยาและส่งยา
ถึงบ้าน,บริ การน้ าดื่ม
สมุนไพรฟรี รวมถึง
นิตยสารสุขภาพ /
หนังสือพิมพ์ ที่
จัดเตรี ยมไว้ในคลินิก
ท่านคาดหวังว่าจะ
ได้รับการบริ การที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับ
ราคาที่ต้งั ไว้ (หมายถึง
ราคาสูงคุณภาพก็สูง
ราคาต่าคุณภาพก็ต่า)
คุณภาพบริ การที่ท่าน
ได้รับมีความคุม้ ค่า
เมื่อเทียบกับราคา

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)

ผลคานวณ

3

0

0

=(1+1+1)/3
=1

3

0

0

=(1+1+1)/3
=1

3

0

0

=(1+1+1)/3
=1

3

0

0

=(1+1+1)/3
=1
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ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
ตัวแปรอิสระ
คาถาม
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
9. ราคาที่คลินิกตั้งไว้ถูก
3
0
0
กว่าที่ท่านคาดคิด
10. อัตราค่าบริ การต่อ
3
0
0
ครั้งเหมาะสม
ช่องทางจัด
11. คลินิกหัวเฉียวแผน
3
0
0
จาหน่าย (Place)
จีนมีสาขามาก
เพียงพอที่ให้บริ การ
12. คลินิกหัวเฉียวแผน
3
0
0
จีนอยูใ่ นย่านที่ท่าน
สะดวกเดินทางมา
รักษา
13. คลินิกหัวเฉียวแผน
2
0
1
จีนให้บริ การที่จอด
รถเพียงพอ
ด้านส่งเสริ ม
14. ท่านใช้บริ การหาก
3
0
0
การตลาด
คลินิกหัวเฉียวแผน
(Promotion)
จีนมีโปรโมชัน่ และ
ส่วนลดเหมาะสม
15. ท่านใช้บริ การเพราะ
3
0
0
คลินิกหัวเฉียวแผน
จีนมีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อต่างๆ
16. ท่านใช้บริ การเพราะ
3
0
0
ได้รับการบอกปาก
ต่อปากจากคน

ผลคานวณ
=(1+1+1)/3
=1
=(1+1+1)/3
=1
=(1+1+1)/3
=1
=(1+1+1)/3
=1

=(1+1+0)/3
= 0.67
=(1+1+1)/3
=1

=(1+1+1)/3
=1

=(1+1+1)/3
=1
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บุคลากร
(People)

คาถาม

17.

18.

19.

20.

ใกล้ชิดและผูอ้ ื่น
แพทย์จีนในคลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีนมี
ความรู ้ความสามารถ
เชี่ยวชาญ มีความ
เป็ นมืออาชีพในการ
รักษาและแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพของท่าน
ได้
แพทย์จีน/พยาบาล
และพนักงานของ
คลินิกหัวเฉียวแผน
จีนพูดคุย กับท่าน
ด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล
และสุภาพ
บุคลากรทาง
การแพทย์มี
ความเห็นอกเห็นใจ
เข้าใจและตั้งใจรับ
ฟังปั ญหาและข้อ
สงสัยของท่าน
บุคลากรทาง
การแพทย์มีความเอา
ใจใส่และ
กระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ แก่ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)

ผลคานวณ

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1
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หลักฐานทาง
กายภาค
(Physical
Evidence)

คาถาม
21. บุคลากรทาง
การแพทย์ในคลินิก
ให้บริ การต่อ
ผูร้ ับบริ การ
เหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
และไม่แสดงท่าที
รังเกียจ
22. ป้ายบอกจุดบริ การ/
ป้าย ประชาสัมพันธ์
ป้ายบอกทาง มีความ
ชัดเจน และเข้าใจง่าย
23. สถานที่ให้บริ การ
สะอาด เช่นห้อง
ตรวจแพทย์ ห้องน้ า
โซนพักคอยที่รับยา
และจุดชาระเงิน
24. สภาพภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อม
โดยรอบอาคาร มี
ความ ร่ มรื่ น ผ่อน
คลาย
25. การออกแบบภายใน
ตัวอาคาร มีความ
สวยงาม ให้
ความรู ้สึกสดชื่น
ปลอดโปร่ งสบายใจ

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
ผลคานวณ
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
3
0
0
= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1
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26.

27.

28.

29.

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
คาถาม
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
อุณหภูมิ การระบาย
3
0
0
อากาศ ความชื้น
ภายในห้องตรวจ/
รักษา แพทย์ ทางเดิน
ภายในตัวอาคารมี
ความเหมาะสม
คลินิกจัดวางจุด
3
0
0
ให้บริ การและ
อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกต่างๆในที่
เหมาะสมทาให้ท่าน
สะดวกต่อการมา
ติดต่อและใช้บริ การ
อุปกรณ์และ
3
0
0
เครื่ องมือแพทย์ และ
สิ่งอานวยความ
สะดวกที่นงั่ เตียง
เพียงพอสามารถ
รองรับการให้บริ การ
รักษาพยาบาล
บอร์ดโฆษณาและ
1
2
0
ประชาสัมพันธ์
น่าสนใจทาให้ท่าน
อยากซื้อผลิตภัณฑ์
และใช้บริ การ

ผลคานวณ
= (1+1+1)/3
=1

= (1+1+1)/3
=1

= (1+1+1)/3
=1

= (1-1-1)/3
= - 0.33 ***
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กระบวนการ
(process)

30.

31.

32.

33.
34.

ด้านบุคลิกภาพ
(personality)

35.

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
คาถาม
ผลคานวณ
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
ท่านมาใช้บริ การที่
2
0
1
=(1+1+0)/3
คลินิกหัวเฉียวเพราะ
= 0.67
เวลาเปิ ดและปิ ด
บริ การเหมาะสม
ท่านมาใช้บริ การที่
3
0
0
= (1+1+1)/3
คลินิก เนื่องด้วย
=1
แพทย์และพนักงาน
คลินิก มาทางานและ
ให้บริ การตรงต่อ
เวลา
ระยะเวลาในการรอ
3
0
0
= (1+1+1)/3
คอยพบแพทย์เพือ่ เข้า
=1
รับการตรวจรักษา
ไม่ได้คอยนาน
จนเกินไป
ระยะเวลารอคอยรับ
3
0
0
= (1+1+1)/3
ยา มีความเหมาะสม
=1
ท่านพอใจกับระบบ
3
0
0
= (1+1+1)/3
คิวรอรับยา ที่ทาให้
=1
ท่านทราบ เวลารอ
รับยาที่ชดั เจน
บุคลากรทาง
3
0
0
= (1+1+1)/3
การแพทย์และ
=1
พนักงานในทุกระดับ
มีการแต่งกายที่
เหมาะสมกับ
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คาถาม
ตาแหน่งงาน
(หมายถึง ท่าน
สามารถดูการแต่ง
กายแล้วทราบถึง
หน้าที่และตาแหน่ง
ของบุคคลนั้น)
36. บุคลิกภาพของ
บุคลากรทาง
การแพทย์และ
พนักงานสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ท่านว่า
จะได้รับการบริ การ
รักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพ
37. บุคลากรทาง
การแพทย์และ
พนักงานมีอารมณ์ยมิ้
แย้ม แจ่มใส ทาให้
ท่านรู ้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย และมี
กาลังใจ
38. บุคลากรทาง
การแพทย์และ
พนักงานแต่งกายเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อย
และสะอาด

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)

ผลคานวณ

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1
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ด้านลูกค้า
สัมพันธ์
(customer
relationship)

คาถาม
39. บุคลากรทาง
การแพทย์และ
พนักงานมี
บุคลิกภาพที่สร้าง
ความประทับใจที่ดี
ให้แก่ท่านเมื่อพบ
เห็นในครั้งแรก
40. ท่านได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
บริ การรักษาพยาบาล
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่ตรงกับความสนใจ
อยูเ่ สมอ
41. ท่านได้รับการตอบ
ข้อสงสัยหรื อแก้ไข
ปั ญหาอย่างรวดเร็ ว
ไม่ล่าช้า
42. ท่านรู ้สึกพอใจกับ
ช่องทาง
ติดต่อสื่อสารที่ทาง
คลินิกหัวเฉียวแผน
จีนมีไว้เพือ่ รับฟัง
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับท่าน

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
ผลคานวณ
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
3
0
0
= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1
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ตัวแปรอิสระ

คาถาม

ด้านอบรมและ 43. พนักงานในคลินิก
ให้บริ การความรู ้
หัวเฉี ยวแผนจีนได้
(training)
อธิบายถึงข้อมูลและ
ขั้นตอน ในการ
ให้บริ การอย่าง
ชัดเจนและ เข้าใจได้
44. ท่านรู ้สึกพอใจกับ
ความรู ้และข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจาก
การฟังบรรยาย
วิชาการและสื่อต่างๆ
ของคลินิกหัวเฉียว
แผนจีน
45. ท่านรู ้สึกพอใจต่อการ
ให้ขอ้ มูลสาเหตุของ
โรคที่ท่านเป็ นและ
ข้อมูลด้านการ
รักษาพยาบาลแก่ท่าน
ความพึงพอใจ 46. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
ของลูกค้า
การตอบสนองและ
(customer
บริ การที่รวดเร็วและ
Satisfaction)
ทันท่วงทีของคลินิก
47. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
ผลที่ได้รับภาย
หลังจากเข้ารับการ
รักษาที่คลินิก

ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
ผลคานวณ
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
3
0
0
= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1

3

0

0

= (1+1+1)/3
=1
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ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่
คาถาม
เหมาะสม เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
(+1)
(-1)
(0)
48. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
3
0
0
ผลิตภัณฑ์และ
บริ การต่างๆของ
คลินิกที่เสนอให้แก่
ท่าน
49. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
3
0
0
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของคลินิก

ผลคานวณ
= (1+1+1)/3
=1

= (1+1+1)/3
=1
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ตาราง Cronbach’s Alpha Scores

ตัวแปร
ผลิตภัณฑ์
(Product)

คาถาม
1. ท่านใช้บริ การเพราะคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนมีแพทย์จีนผูเ้ ชียวชาญเฉพาะ
ทางหลากหลายสาขาและครบวงจร
(ยาสมุนไพร ฝังเข็ม นวด ครอบแก้ว
อื่นๆ)
2. ท่านใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวแผน
จีน เพราะมีบริ การรักษาพยาบาลที่
โดดเด่น และไม่ เหมือนใคร มีความ
แตกต่างจากที่อื่น
3. ท่านมัน่ ใจว่ายาสมุนไพรของคลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีนมีคุณภาพมาตรฐาน
สะอาด ปลอดภัย ไม่ปลอมปน
4. บรรจุภณั ฑ์และฉลากยาของคลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีนมีความสวยงาม
สะอาด และระบุชื่อผูผ้ ลิต วันผลิต/
วันหมดอายุ วิธีใช้ ทาให้ท่านมัน่ ใจ
ในคุณภาพของยา
5. ท่านมาใช้บริ การเพราะเชื่อถือใน
แบรนด์ตราหัวเฉียวแพทย์จีน
6. ท่านพอใจกับบริ การเสริ มในคลินิก
หัวเฉี ยวแผนจีน เช่น บริ การต้มยา
และส่งยาถึงบ้าน,บริ การน้ าดื่ม
สมุนไพรฟรี รวมถึงนิตยสารสุขภาพ
/หนังสือพิมพ์ ที่จดั เตรี ยม
ในคลินิก

Corrected ItemTotal
Correlation
0.389

Cronbach's
Alpha scores
0.955

0.352

0.955

0.379

0.955

0.520

0.954

0.382

0.955

0.536

0.954
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ตัวแปร
ราคา (Price)

ช่องทางจัด
จาหน่าย
(Place)

ด้านส่งเสริ ม
การตลาด
(Promotion)

บุคลากร
(People)

Corrected Itemคาถาม
Total
Correlation
7. ท่านคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่
0.383
มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ต้งั ไว้
(หมายถึงราคาสูงคุณภาพก็สูง ราคา
ต่าคุณภาพก็ต่า)
8. คุณภาพบริ การที่ท่านได้รับมีความ
0.585
คุม้ ค่าเมื่อเทียบกับราคา
9. ราคาที่คลินิกตั้งไว้ถูกกว่าที่ท่าน
0.569
คาดคิด
10. อัตราค่าบริ การต่อครั้งเหมาะสม
0.606
11. คลินิกหัวเฉียวแผนจีนมีสาขามาก
0.336
เพียงพอที่ให้บริ การ
12. คลินิกหัวเฉียวแผนจีนอยูใ่ นย่านที่
0.602
ท่านสะดวกเดินทางมารักษา
13. คลินิกหัวเฉียวแผนจีนให้บริ การที่
0.426
จอดรถเพียงพอ
14. ท่านใช้บริ การหากคลินิกหัวเฉียว
0.226
แผนจีนมีโปรโมชัน่ และส่วนลด
เหมาะสม
15. ท่านใช้บริ การเพราะคลินิกหัวเฉียว
0.367
แผนจีนมีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ
16. ท่านใช้บริ การเพราะการบอกปาก
0.337
ต่อปากจากคนใกล้ชิดและผูอ้ ื่น
17. แพทย์จีนในคลินิกหัวเฉี ยวแผนจีน
0.416
มีความรู ้ความสามารถเชี่ยวชาญ มี
ความเป็ นมืออาชีพในการรักษาและ
แก้ปัญหาสุขภาพของท่านได้

Cronbach's
Alpha scores
0.955

0.954
0.954
0.954
0.955
0.954
0.955
0.957

0.955

0.955
0.955
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ตัวแปร

คาถาม

18. แพทย์จีน/พยาบาลและพนักงาน
ของคลินิกหัวเฉียวแผนจีนพูดคุย
กับท่านด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล และ
สุภาพ
19. บุคลากรทางการแพทย์ มีความเห็น
อกเห็นใจ เข้าใจและตั้งใจรับฟัง
ปั ญหาและข้อสงสัยของท่าน
20. บุคลากรทางการแพทย์มีความเอาใจ
ใส่และกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ แก่ท่าน
21. บุคลากรทางการแพทย์ในคลินิก
ให้บริ การต่อ ผูร้ ับบริ การเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่
แสดงท่าทีรังเกียจ
หลักฐานทาง 22. ป้ายบอกจุดบริ การ/ป้าย
กายภาค
ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง มี
(Physical
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย
Evidence)
23. สถานที่ให้บริ การสะอาด เช่น ห้อง
ตรวจแพทย์ ห้องน้ า โซนพักคอยที่
รับยาและจุดชาระเงิน
24. สภาพภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อม
โดยรอบอาคาร มีความ ร่ มรื่ น ผ่อน
คลาย
25. การออกแบบภายในตัวอาคาร มี
ความสวยงาม ให้ความรู ้สึกสดชื่น
ปลอดโปร่ ง สบายใจ

Corrected ItemTotal
Correlation
0.669

Cronbach's
Alpha scores
0.954

0.497

0.954

0.510

0.954

0.535

0.954

0.660

0.953

0.652

0.953

0.686

0.953

0.632

0.954
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ตัวแปร

คาถาม

26. อุณหภูมิ การระบายอากาศ
ความชื้นภายในห้องตรวจ/รักษา
แพทย์ ทางเดิน ภายในตัวอาคารมี
ความเหมาะสม
หลักฐานทาง 27. คลินิกจัดวางจุดให้บริ การและ
กายภาค
อุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ
(Physical
ในที่เหมาะสมทาให้ท่านสะดวกต่อ
Evidence)
การมาติดต่อและใช้บริ การ
28. อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์ และสิ่ง
อานวย ความสะดวกที่นงั่ เตียง
เพียงพอสามารถรองรับการ
ให้บริ การรักษาพยาบาล
กระบวนการ 29. ท่านมาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียว
(process)
เพราะเวลาเปิ ดและปิ ดบริ การ
เหมาะสม
30. ท่านมาใช้บริ การที่คลินิก เนื่องด้วย
แพทย์และพนักงานคลินิก มา
ทางานและให้บริ การตรงต่อเวลา
31. ระยะเวลาในการรอคอยพบแพทย์
เพือ่ เข้ารับการตรวจรักษา ไม่ได้คอย
นานจนเกินไป
32. ระยะเวลารอคอยรับยา มีความ
เหมาะสม
33. ท่านพอใจกับระบบคิวรอรับยา ที่ทา
ให้ท่านทราบ เวลารอรับยาที่ชดั เจน

Corrected ItemTotal
Correlation
0.693

Cronbach's
Alpha scores
0.953

0.824

0.953

0.711

0.953

0.615

0.954

0.465

0.954

0.746

0.953

0.698

0.953

0.586

0.954
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คาถาม

ด้าน
34. บุคลากรทางการแพทย์และ
บุคลิกภาพ
พนักงานในทุกระดับมีการแต่งกาย
(personality)
ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
(หมายถึงท่านสามารถดูการแต่งกาย
แล้วทราบถึงหน้าที่และตาแหน่ง
ของบุคคลนั้น)
35. บุคลิกภาพของบุคลากรทาง
การแพทย์และพนักงานสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ท่านว่า ได้รับการ
บริ การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
36. บุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานมีอารมณ์ยมิ้ แย้ม แจ่มใส
ทาให้ท่านรู ้สึก สบายใจผ่อนคลาย
และมีกาลังใจ
37. บุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานแต่งกายเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและสะอาด
38. บุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานมีบุคลิกภาพที่สร้างความ
ประทับใจที่ดีให้แก่ท่านเมื่อพบเห็น
ในครั้งแรก
ด้านลูกค้า 39. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการ
สัมพันธ์
บริ การรักษาพยาบาลและผลิตภัณฑ์
(customer
ใหม่ๆที่ตรงกับความสนใจอยูเ่ สมอ
relationship) 40. ท่านได้รับการตอบข้อสงสัยหรื อ
แก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า

Corrected ItemTotal
Correlation
0.590

Cronbach's
Alpha scores
0.954

0.749

0.954

0.714

0.953

0.647

0.954

0.375

0.955

0.539

0.954

0.508

0.954
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คาถาม

41. ท่านรู ้สึกพอใจกับช่องทาง
ติดต่อสื่อสารที่ทางคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนมีไว้เพือ่ รับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน
ด้านอบรม 42. พนักงานในคลินิกหัวเฉียวแผนจีน
และ
ได้อธิบายถึงข้อมูลและ ขั้นตอน ใน
ให้บริ การ
การให้บริ การอย่างชัดเจนและ
ความรู ้
เข้าใจได้
(training) 43. ท่านรู ้สึกพอใจกับความรู ้และข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจากการฟังบรรยาย
วิชาการและสื่อต่างๆของคลินิกหัว
เฉียวแผนจีน
44. ท่านรู ้สึกพอใจต่อการให้ขอ้ มูล
สาเหตุของโรคที่ท่านเป็ นและข้อมูล
ด้านการรักษาพยาบาลแก่ท่าน
ความพึง
45 .ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับการตอบสนอง
พอใจของ
และบริ การที่รวดเร็วและทันท่วงที
ลูกค้า
ของคลินิก
(customer
46. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับผลที่ได้รับภาย
Satisfaction)
หลังจากเข้ารับการรักษาที่คลินิก
47. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การต่างๆของคลินิกที่เสนอ
ให้แก่ท่าน
48. ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับภาพลักษณ์
และ ชื่อเสียงของคลินิก

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha scores

0.568

0.954

0.665

0.953

0.695

0.953

0.699

0.953

0.760

0.953

0.634

0.954

0.776

0.953

0.577

0.954
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps) และปัจจัยด้ านการให้ บริการที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการคลินิกหัวเฉียวการแพทย์ แผนจีน กรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง สาหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้มี 4 ส่วน รวมทั้งหมด 7 หน้า
2. ให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกส่วนทุกข้อ ตามความเป็ นจริ งทุกคาถาม
3. เมื่อตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ให้ตรวจดูวา่ ตอบครบถ้วนหรื อไม่
4. ไม่ตอ้ งบันทึกชื่อ ที่อยูเ่ พราะข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์เพือ่ สนับสนุนการศึกษาวิจยั เท่านั้น และ
จะถือเป็ นความลับ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ ขีดเครื่ องหมาย ลงใน หน้ าข้ อความที่ต้องการตอบ
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุของท่าน ............. ปี , อยูใ่ นช่วงอายุ
1. อายุ 20 ปี หรื อน้อยกว่า 2. อายุ 21 - 30 ปี
3. อายุ 31 - 40 ปี
4. อายุ 41 - 50 ปี
5. อายุ 51 ปี หรื อมากกว่า
3. ท่านจบการศึกษาสูงสุด
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา/ ปวช. 3. อนุปริ ญญา/ ปวส.
4. ปริ ญญาตรี
5. ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
4. สถานภาพสมรส
1. คู่ /แต่งงาน
2. โสด
3. หม้าย / หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. อื่น ๆ
5. อาชีพของท่าน
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2.พ่อบ้าน/ แม่บา้ น
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4. ธุรกิจส่วนตัว / รับจ้าง
5. พนักงานบริ ษทั เอกชน
6. อื่นๆ ระบุ …………..
6. ท่านมีรายได้ต่อเดือน
1. น้อยกว่า 15,000 บาท
2. 15,000 – 25,000 บาท 3. 25,001 – 35,000 บาท
4. 35,001 – 45,000 บาท
5. มากกว่า 45,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps) ส่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการคลินิกหัวเฉียว
คาชี้แจง ให้ ขีดเครื่ องหมาย ลงในช่ องว่าง
(1) ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง (2) ไม่ เห็นด้ วย (3) ไม่ แน่ ใจ (4) เห็นด้ วย (5) เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ไม่เห็น
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
อย่างยิง่
ด้วย
ด้วย
ด้วย
(5)
(4)
(3)
(2)
อย่างยิง่
(1)
ด้ านผลิตภัณฑ์
7.ท่านใช้บริ การเพราะคลินิกหัวเฉียวแผนจีนมี
แพทย์จีนผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทางหลายสาขาและมี
บริ การครบวงจร(ยาสมุนไพร ฝังเข็ม นวด ครอบ
แก้ว อื่นๆ)
8.ท่านใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวแผนจีนเพราะมี
บริ การรักษาพยาบาลที่โดดเด่นและไม่เหมือน
ใคร มีความแตกต่างจากที่อื่น
9.ท่านมัน่ ใจว่ายาสมุนไพรของคลินิกมีคุณภาพ
มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไม่ปลอมปน
10.บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากยาของคลินิกมีความ
สวยงาม สะอาด ระบุชื่อผูผ้ ลิต /วันผลิต/วัน
หมดอายุ/ วิธีใช้ ทาให้มนั่ ใจในคุณภาพของยา
11.ท่านมาใช้บริ การเพราะเชื่อถือในแบรนด์ของ
ตราคลินิกหัวเฉียวแผนจีน
12.ท่านพอใจกับบริ การเสริ มในคลินิกหัวเฉียว
แผนจีนเช่น บริ การต้มยาและส่ งยาถึง
บ้าน,บริ การน้ าดื่มสมุนไพรฟรี และนิตยสาร
สุ ขภาพ /หนังสื อพิมพ์ที่จดั เตรี ยมไว้ในคลินิก
ด้ านราคา
13.ท่านคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ต้ งั ไว้(หมายถึงราคา
สู งคุณภาพก็สูง ราคาต่าคุณภาพก็ต่า)
14.ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพบริ การที่ท่านได้
15.ราคาที่คลินิกตั้งไว้ถูกกว่าที่ท่านคิด
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps

ด้ านราคา (ต่อ)
16.อัตราค่าบริ การต่อครั้งที่เหมาะสม
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
17.คลินิกมีสาขามากเพียงพอที่ให้บริ การ
18.คลินิกอยูใ่ นย่านที่ท่านสะดวกเดินทางมา
รักษา
19.คลินิกให้บริ การที่จอดรถเพียงพอ
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
20.ท่านมาใช้บริ การหากคลินิกหัวเฉียวแผนจีน
จัดให้มีโปรโมชัน่ และส่ วนลดที่เหมาะสม
21.ท่านมาใช้บริ การเพราะคลินิกหัวเฉียวแผนจีน
โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านสื่ อต่างๆ
22.ท่านใช้บริ การเพราะการบอกปากต่อ
ปากจากคนใกล้ชิดและผูอ้ ื่น
ด้ านบุคลากร
23.แพทย์จีนในคลินิกมีความเชี่ยวชาญ ในการ
รักษาและแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพของท่านได้
24.แพทย์จีน/พยาบาลและพนักงานในคลินิก
พูดคุยกับท่านด้วยความสุ ภาพ นุ่มนวล
25.แพทย์จีน/พยาบาลและพนักงานมีความเห็น
อกเห็นใจ เข้าใจและตั้งรับฟังปัญหาและข้อ
สงสัยของท่าน

26.แพทย์จีน/พยาบาลและพนักงานมีความเอาใจ
ใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การแก่ท่าน
27.แพทย์จีน/พยาบาลและพนักงานให้บริ การต่อ
ผูร้ ับบริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฎิบตั ิ
และไม่แสดงท่าทีรังเกียจ

เห็นด้วย
อย่างยิง่
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
(4)
(3)
(2)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
(1)
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ด้ านหลักฐานทางกายภาค
28.ป้ายบอกจุดบริ การ/ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย
บอกทาง มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
29.สถานที่ให้บริ การสะอาด เช่น ห้องตรวจ
แพทย์ ห้องน้ า โซนพักคอย ที่รับยา ห้องการเงิน
30.สภาพภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
อาคาร มีความร่ มรื่ นผ่อนคลาย
31.การออกแบบภายในตัวอาคาร สวยงามให้
ความรู ้สึกสดชื่น ปลอดโปร่ ง สบายใจ
32.อุณหภูมิ การระบายอากาศ ความชื้น ภายใน
ห้องตรวจ/รักษาแพทย์ ทางเดินและภายในตัว
อาคารมีความเหมาะสม
33.คลินิกจัดวางจุดที่ให้บริ การและอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆในที่เหมาะสมทาให้
ท่านสะดวกต่อการมาติดต่อและใช้บริ การ
34.อุปกรณ์ เครื่ องมือแพทย์และสิ่ งอานวยความ
สะดวก ที่นงั่ เตียง มีจานวนเพียงพอสามารถ
รองรับการให้บริ การ

ด้ านกระบวนการ
35.ท่านมาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวแผนจีน
เพราะเวลาเปิ ดและปิ ดบริ การเหมาะสมกับท่าน
36.ท่านมาใช้บริ การที่คลินิกหัวเฉียวแผนจีน
เนื่องด้วย แพทย์จีนและพนักงานคลินิกมาทางาน
และให้บริ การ ตรงต่อเวลา
37.ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อเข้ารับการตรวจ
รักษาไม่ได้คอยนานจนเกินไป
38.ระยะเวลารอคอยรับยามีความเหมาะสม
39.ท่านพอใจระบบคิวรับยาที่ทราบเวลาชัดเจน

เห็นด้วย
อย่างยิง่
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
(4)
(3)
(2)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
(1)

255
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้ านการให้ บริ การที่ส่ง ผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การคลินิกหัวเฉียวแผนจีน
คาชี้แจง ให้ ขีดเครื่ องหมาย  ลงในช่ องว่ าง
(1) ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง (2) ไม่ เห็นด้ วย (3) ไม่ แน่ ใจ (4) เห็นด้ วย (5) เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ปัจจัยด้ านการให้ บริการ
ด้ านบุคลิกภาพ
40.แพทย์จีนและพนักงานในทุกระดับ มีการแต่ง
กายที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน(หมายถึง ท่าน
สามารถดูการแต่งกายแล้วทราบถึงหน้าที่และ
ตาแหน่งบุคคลนั้น)
41.บุคลิกภาพของบุคลากรทางการแพทย์และ
พนักงานสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ท่านว่าจะได้รับ
การบริ การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
42.บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานมีอารมณ์
ยิม้ แย้ม แจ่มใส ทาให้ท่านรู ้สึกสบายใจผ่อนคลาย
และมีกาลังใจ
43.บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานแต่งกาย
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยและสะอาด
44.บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานมี
บุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ท่าน
เมื่อพบเห็นในครั้งแรก

ด้ านลูกค้าสัมพันธ์
45.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริ การ
รักษาพยาบาลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตรงกับความ
สนใจอยูเ่ สมอ
46.ท่านได้รับการตอบข้อสงสัยหรื อแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ ว ไม่ล่าช้า
47.ท่านรู ้สึกพอใจกับช่องทางติดต่อสื่ อสารที่ทาง
คลินิกหัวเฉียวแผนจีนมีไว้เพื่อรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน

เห็นด้วย
อย่างยิง่
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
(4)
(3)
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
(1)
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เห็นด้วย
อย่างยิง่
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
(4)
(3)
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
(1)

ด้ านอบรมและให้ บริการความรู้
48.แพทย์จีน/พยาบาลและพนักงานในคลินิกได้
อธิบายถึงข้อมูล และขั้นตอนก่อนให้บริ การอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
49.ท่านรู ้สึกพอใจกับความรู ้และข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากการฟังบรรยายวิชาการและสื่ อต่างๆของ
คลินิกหัวเฉียวแผนจีน
50.ท่านรู ้สึกพอใจต่อการให้ขอ้ มูลสาเหตุของโรค
และข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลแก่ท่าน

ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการคลินิกหัวเฉียวการแพทย์ แผนจีน กรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง ให้ ขีดเครื่ องหมาย  ลงในช่ องว่ าง
(1) ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง (2) ไม่ เห็นด้ วย (3) ไม่ แน่ ใจ (4) เห็นด้ วย (5) เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
51.ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับการให้บริ การของ
พนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
52.ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับผลที่ได้รับหลังการรักษา
53.ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
ต่างๆของคลินิกหัวเฉียวแผนจีนที่เสนอให้ท่าน
54.ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับชื่อเสี ยงและภาพพจน์
ของคลินิกหัวเฉียวแผนจีน

เห็นด้วย
อย่างยิง่
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
(4)
(3)
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
(1)
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............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิจ ัย เรื่ อ งปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัย ด้านการ
ให้ บ ริ การที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ การคลิ นิ กการแพทย์ แ ผนจี น หั ว เฉี ยว
กรุ งเทพมหานคร จากแบบสอบถามคาถามปลายเปิ ดที่ให้ผใู ้ ช้บริ การได้เสนอแนะถึงปั ญหาที่พบ
และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการให้ปรับปรุ ง รวบรวมมาโดยแบ่งเป็ น 4 ด้านดังนี้ คือ
ด้านสถานที่ต้งั ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ
ตารางที่ 35 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การที่มีขอ้ เสนอแนะให้คลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร มีการปรับปรุ งในด้านต่างๆดังนี้
ปัญหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้ บริการคลินิก
1. ด้ านสถานที่ต้งั และช่ องทางจัดจาหน่ าย
1.1 ควรปรับปรุ งด้านสถานที่จอดรถซึ่งมีความแออัด ไม่
เพียงพอต่อการให้บริ การในวันเสาร์และอาทิตย์
1.2 หากมาสายหาที่จอดรถยาก
2. ด้ านบุคลากร
2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจานวนไม่เพียงพอและ
บางครั้งบริ การไม่สุภาพ
2.2 ไม่อยากให้ยา้ ยคุณหมอที่ตรวจประจาไปเนื่องจากการ
ย้ายคุณหมอไปประจาที่สาขาอื่น จะทาให้ผปู ้ ่ วยที่ได้รับ
การรักษาได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง
3. ด้ านหลักฐานทางกายภาค
3.1 ควรวางเครื่ องวัดความดันแยกไปในแต่ละชั้น จะช่วย
ลดความแออัดในการต่อคิว เนื่องจากคนไข้ที่มารับ
บริ การมาก
3.2 ควรเพิม่ เครื่ องวัดความดันให้เพียงพอ

จานวน

ร้ อยละ

63

15.75

45

11.25

15

3.75

13

3.25

30

7.50

27

6.75
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ตารางที่ 35 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การที่มีขอ้ เสนอแนะให้คลินิกการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว กรุ งเทพมหานคร มีการปรับปรุ งในด้านต่างๆดังนี้ (ต่อ)
ปัญหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้ บริการคลินิก
3.3 โรงพยาบาลมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ดี อ่านแล้ว
ได้ประโยชน์ แต่เสนอว่าบางจุดติดตั้งยังไม่เหมาะสม
ตรงบริ เวณชั้นล่างทางออก เวลาไปยืนอ่าน จะมีคนเข็น
รถเข้าออกและไม่สะดวกที่จะไปยืนอ่าน
4. ด้ านกระบวนการให้ บริการ
4.1 ควรลดเวลาในการรอรับยา
4.2 ควรจัดให้มีบริ การออนไลน์เพือ่ ให้บริ การสัง่ ต้มยา และ
ส่งยาถึงบ้าน
4.3 ให้มีช่องทางโอนเงินอิเล็คโทรนิกส์และเช็คราคา
ค่าบริ การและเวลาที่จะได้รับยาทาง เว็บไซต์หรื อแอพ
เพือ่ ความสะดวกของผูม้ าใช้ บริ การ
4.4 ขอให้คลินิกปรับลดการชาระบัตรเครดิตขั้นต่า 500
บาท เนื่องจากปั จจุบนั ต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นต่า 800 บาท
ซึ่งสูงเกินไป

จานวน
20

ร้ อยละ
5.00

58
34

14.50
8.50

32

8.00

15

3.75
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ประวัติผ้ วู จิ ยั
ฤทธิ์เจตน์ ริ นแก้วกาญจน์
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
ภ.บ.( เภสัชศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พจ.บ.(การแพทย์แผนจีนบัณฑิตย์) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปั กกิ่ง
ประสบการณ์การทางาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลตงจื้อเหมิน กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โรงพยาบาลซีหยวน กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเภสัชกรรม คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว
ชื่ อ - สกุล
วัน เดือนปี เกิด
ประวัติการศึกษา

