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บทคดัย่อ 
  
 การวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารทีม่ต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชน

ชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร , ดา้นการบรกิาร, ด้านสถานทีใ่หบ้รกิารและดา้น

กระบวนการให้บรกิาร ความจงรกัภกัดขีองผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร และความผูกพนัของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยันี้ ไดแ้ก่ ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้่วยนอกและผูป้่วยในอย่างละ 200 คน โดย

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูของงานวจิยัเป็นแบบสอบถาม  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20 – 29 ปี ระดบัการศกึษา

ปจัจุบนัปรญิญาตร ี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายได้ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท โดยให้

ความส าคญัต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในระดบัมาก ต่อดา้นพนักงานใหบ้รกิารโดยรวม ดา้นการบรกิารโดยรวม 

ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารและดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  ใหค้วามส าคญัต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในระดบัมากต่อ

ความความจงรกัภกัดโีดยรวม และใหค้วามส าคญัต่อความผกูพนัของผูใ้ชบ้รกิาร ดงันี้ สว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในระดบั

มากต่อความผกูพนัในดา้นความเชื่อมัน่และมศีรทัธาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนโดยรวม มคีวามส าคญัระดบั

ปานกลางต่อความผกูพนัในดา้นการมตีราสนิคา้ของโรงพยาบาลเอกชนโดยรวม 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ด้านพนักงานให้บรกิาร ด้านสถานที่ให้บริการและด้านกระบวนการ

ใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดทีีร่ะดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั  อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และด้านการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดทีี่ระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ความจงรกัภกัดมีอีทิธพิลต่อความผกูพนั 

ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในทิศทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้่วยนอกและผูใ้ชบ้รกิาร
แผนกผูป้ว่ยในมคีวามผกูพนัในดา้นความเชื่อมัน่และมศีรทัธาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชน ดา้นความภูมใิจใช้
บรกิารของโรงพยาบาลเอกชน ดา้นความใหเ้กยีรติและช่วยแกป้ญัหาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชน และดา้น
การมตีราสนิค้าของโรงพยาบาลเอกชนต่อการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ความผกูพนั ความจงรกัภกัด ีความพงึพอใจ โรงพยาบาลเอกชน 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study customer engagement towards the service of a private 
hospital in Bangkok in the area of service level of the staff, service, physical environment and process of 
service providing, and customer loyalty. The sample used in this research is 400 customers which are 
divided into 200 in patients and 200 out patients receiving service from the private hospital in Bangkok who 
are older than 20 years old and have used the service within the past 6 months. A questionnaire is used as 
a research tool.  
 The results are revealed as follows: 
 Most of the customers who are receiving the service from this private hospital are women aged 
between 20-29 years old, holding a bachelor degree, working as a private company employee, and having 
an income between less than or equal to 20,000 Baht. The customers’ perception toward the service quality 
is at a high level in all areas which are staff, service, physical environment, and process of service providing. 
The customers’ loyalty toward the service is at a high level. Customer engagement towards the service of 
the private hospital is at high level in the area of trust and confidence in receiving the service, pride and 
integrity when they use the service, while the customer engagement is at moderate level. 
 The hypothesis testing results are as follows:  
 Customer satisfaction in terms of staff, service, physical environment and process of service 
providing are positively correlated with customer loyalty at the moderate level at statistically significant level 
of 0.05. Customer loyalty has direct influenced on customer engagement towards the service at the 
statistically significant level of 0.05. Both in-patents and out-patients have no difference of engagement in the 
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area of trust and confidence in receiving the service, the pride of getting the service, the integrity of the 
private hospital and having brand of the leading private hospital in Bangkok.  
 
Keyword: Engagement, Loyalty, Satisfaction, Private hospital 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัการสรา้งความผูกพนั (Customer Engagement) ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเป็นสิง่ทีธุ่รกจิบรกิารต้องการ 
เนื่องจากเป็นการสรา้งโอกาสในการท าธุรกจิกบัผูใ้ชบ้รกิารในระยะยาว เพราะเมื่อลูกคา้มคีวามผูกพนั (Engage) กบั
ธุรกจิหรอืองคก์รแลว้ จะแสดงถงึความตอ้งการทีจ่ะใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องรวมไปถงึการเป็นตวัแทนในการช่วยบอกต่อ
หรอืหาลูกคา้ใหม่ให้ ธุรกจิกจ็ะเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้ ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนกเ็ช่นกนั ในปจัจุบนัการแข่งขนักนัของ
โรงพยาบาลเอกชนในการชงิส่วนแบ่งตลาด ผูใ้ช้บรกิารทีม่กี าลงัซื้อบนการแข่งขนัทางธุรกจิทีต่้องอาศยัเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัและงานดา้นการบรกิารมาเป็นจุดขายส าคญัในการดงึผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิาร ท าใหใ้นปจัจุบนัโรงพยาบาล
เอกชนเน้นใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั เพื่อเลอืกการบรกิารทีด่ทีีส่ดุใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร
เพื่อสรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัระยะยาวใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร  
 โรงพยาบาลเอกชนในปจัจุบนัมกีารพฒันาจนกลายเป็นกจิการขนาดใหญ่เจ้าของเป็นมหาชน บรหิาร
แบบมอือาชพี แพทยแ์ละบุคลากรดา้นสุขภาพท างานเตม็เวลา สามารถใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลโรคเฉพาะทางตลอด 
24 ชัว่โมงมีการฝึกอบรมและผลิตบุคลากร มีการวิจัยทางคลินิกและได้รบัมาตรฐานนานาชาติประเทศไทยมี
โรงพยาบาลเอกชน 321 แห่ง มเีตยีงใหบ้รกิารรวม 32,828 เตยีง โดยมกีารจา้งงานประมาณ 200,000 คน ก่อใหเ้กดิ
รายไดใ้นอุตสาหกรรมประมาณ 150,000 ลา้นบาทต่อปี ใหก้ารบรกิารประมาณ 55 ลา้นครัง้/ปี มชีาวต่างชาตทิีต่ัง้ใจมา
รกัษา 1.5 ลา้นครัง้จาก 200 ประเทศทัว่โลก มสีดัสว่นของทรพัยากรหรอืการใหบ้รกิารประมาณ 25-30% ของประเทศ
โรงพยาบาลเอกชนจงึเป็นทางเลอืกอนัดบัตน้ๆ ของผูจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลดว้ยตนเอง ผูม้ปีระกนัสุขภาพเอกชน หรอื
ผูป้ระกนัตนของกองทุนประกนัสงัคม โรงพยาบาลเอกชนเป็นผูม้สีว่นส าคญัในระบบบรกิารสาธารณสขุ ยิง่ในระยะ10 ปี
หลงั ผลงานและชื่อเสยีงกระจายไปทัว่โลกจนมชีาวต่างชาตมิาใชบ้รกิาร โรงพยาบาลเอกชนจงึกลายเป็นผูม้บีทบาท
ส าคญัต่อระบบบรกิารสุขภาพ (คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย . 2555) ซึง่ในปจัจุบนัมี
โรงพยาบาลเอกชนไดร้บัมาตรฐานประเทศไทย HA จ านวนมากและมาตรฐานนานาชาต ิJCI กว่า 20 แห่ง การบรกิาร
ทีส่ะดวกรวดเรว็และมคุีณภาพของโรงพยาบาลเอกชนสามารถดงึดูดผูป้่วยใชบ้รกิาร ทัง้ๆทีผู่ป้่วยมทีางเลอืกทีไ่ม่ต้อง
เสยีค่าใช้จ่ายถ้าเลอืกไปใชจ้ากโรงพยาบาลของรฐั รวมทัง้กรณีกองทุนประกนัสงัคมกป็รากฏว่ า ผูป้ระกนัตนกเ็ลอืก
โรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงพยาบาลต้นสงักดัมากกว่าโรงพยาบาลของรฐั ทัง้ๆทีโ่รงพยาบาลเอกชนมจี านวนน้อยกว่า
ภาครฐัท าใหใ้นปจัจุบนัธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนไทยตอ้งมกีารเร่งปรบัปรุงดา้นบรกิาร พฒันาอาคารสถานที ่สิง่อ านวย
ความสะดวกและน านวตักรรมการรกัษาแนวใหม่มาใช ้พรอ้มแสดงศกัยภาพเพื่อสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
รวมไปถงึภาครฐัมนีโยบายใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการแพทย ์(Medical Hab) ของเอเชยีและเพื่อรองรบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community: AEC) ในปี2558 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงความผูกพนัของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอธุรกจิบรกิารแห่งหนึ่งของ
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าในกรุงเทพมหานครโดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัความจงรกัภกัดขีอง
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรวมทัง้ระดบัความผูกพนัของ



4 

 

ผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร อนัจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผน เพื่อพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการบริการให้มีศกัยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นพนกังานใหบ้รกิาร, ดา้นการบรกิาร, ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารและดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

2. เพื่อศกึษาระดบัความจงรกัภกัดขีองผู้ใชบ้รกิารที่มต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศกึษาระดบัความผูกพนัของผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการบรกิารของ
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

5.  เพื่อศกึษาระดบัอทิธพิลของความจงรกัภกัดทีีม่ผีลต่อความผูกพนัของผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการบรกิารของ
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

1.1 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้น
พนกังานใหบ้รกิาร, ดา้นการบรกิาร, ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

1.2 ประเภทผูใ้ช้บรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ใช้บรกิาร
แผนกผูป้ว่ยนอก, ผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยใน 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 2.1 ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  

 2.2 ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ความพึงพอใจต่อการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

 2. ความจงรกัภกัดมีอีทิธพิลต่อความผูกพนัของผูใ้ช้บรกิารทีม่ต่ีอการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า

แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
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 3. ผู้ใช้บรกิารแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ใช้บรกิารแผนกผู้ป่วยในมคีวามผูกพนัต่อการบรกิารของการบรกิาร

โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตลาดบริการ McColl – Kennedy (2003) ได้กล่าวถึงการบรกิาร 

หมายถงึ การแสดงออก การกระท าหรอืเป็นสิง่ทีจ่ะท าใหเ้กดิประสบการณ์ ซึง่ผลดิผลทีไ่ดม้าจากการสง่มอบการบรกิาร

เป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได ้และไม่สามารถแบ่งแยกได้ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร ซึง่การบรกิารนัน้อาจจะมสีนิค้า

รวมอยู่ดว้ย 

 แนวคิดเก่ียวส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix: 7Ps) ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร 

7Ps ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2549, น. 63-83) ได้แก่ 1.ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อ

ตอบสนองความจ าเป็นหรอืความต้องการของผู้ใชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจ ประกอบดว้ย สิง่ทีส่มัผสัได้และสมัผสั

ไม่ได ้2.ราคา (Price) ผูใ้ชบ้รกิารจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑ์

นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้ใช้บรกิารกจ็ะตดัสนิใจซื้อหรอืใช้บรกิาร 3.การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) 

หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งได้แก่สถานประกอบการ ที่น าการบรกิารออกสู่ตลาดเป้าหมาย 4.การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิค้าหรอืบรกิารหรอืความคดิหรอื              

ต่อบุคคล โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรู้สกึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ  5.บุคคล (People) หรอื พนักงาน 

(Employees) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถ

สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผู้ใช้บรกิารได้และสรา้งความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  6.การสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม Total Quality Management 

(TQM) 7.กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บรกิารได้รวดเรว็และสร้างความพงึพอใจให้กบั

ผูร้บับรกิาร (Customer Satisfaction) 

 ประเภทของการบริการ  Lovelock (2003 p.34) การบรกิารไดข้ยายตวักวา้งขวางและมคีวามหลากหลาย

ของบรกิารมากขึน้ จงึท าใหเ้กดิธุรกจิบรกิารขึน้มากมาย ทัง้บรกิารทีไ่ม่มสีนิคา้รวมอยู่ และบรกิารทีม่สีนิคา้รวมอยู่ดว้ย 

ซึง่เราสามารถจ าแนกประเภทของธุรกจิบรกิารไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คอื 1. บรกิารทีมุ่่งเน้นตวับุคคล เป็นการบรกิารที่

ลกูคา้ต้องเขา้ร่วมอยู่ในระบบการใหบ้รกิารนัน้ๆ 2. บรกิารทีมุ่่งความเป็นเจา้ของเป็นรูปแบบการใหบ้รกิารทีผู่ซ้ือ้เป็น

เจา้ของสนิคา้ทีน่ าไปขอรบับรกิารจากผูข้ายบรกิารนัน้ๆ 3. บรกิารทีมุ่่งเน้นความคดิของบุคคลเป็นบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัปฏกิริยิาการตอบสนองต่อความคดิของบุคคล ซึง่เป็นปฏกิริยิาทีม่องไม่เหน็ คุณภาพของบรกิารประเภทนี้ ขึน้อยู่

กบัสิง่อ านวยความสะดวกในการบรกิาร เช่น ระบบโทรคมนาคม ระบบการตดิต่อสื่อสาร บรกิารทีมุ่่งเน้นความคดิของ

บุคคลดงักล่าว 4. บรกิารทีมุ่่งเน้นทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถจบัต้องไดเ้ป็นบรกิารเกีย่วกบั ผลผลติบรกิารทีเ่ป็นรูปแบบ

ขอ้มลู ขา่วสาร  
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 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ Zeithaml, Bitner, & Gremler (2006, p. 107) ไดอ้ธบิายความ           

พงึพอใจนัน้เกดิจากปจัจยั 3 อย่าง คอืคุณภาพบรกิาร คุณภาพของตวัสนิคา้และราคา หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ

ในคุณภาพบรกิารกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความจงรกัภกัดตีามมาดว้ย 

 การวดัความพึงพอใจในการบริการ Ok Back, & Shanklin (2007) กล่าวว่า ตวัชีว้ดัระดบัความพงึพอใจ

ของลกูคา้ในธุรกจิบรกิาร เช่นโรงแรมและรา้นอาหารจะประกอบดว้ยความสุขทีไ่ดร้บั ความพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บั 

และความพงึพอใจโดยรวมในประสบการณ์ทีไ่ดร้บั 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี Schiffman, & Kanuk (2007, p. 220) กล่าวว่า ความ

จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) หมายถงึ ความพงึพอใจทีส่ม ่าเสมอและการซือ้หรอืใชบ้รกิารในตราสนิคา้เดมิ

ขององคก์รใดองคก์รหนึ่ง เป็นการศกึษาถงึอุปนิสยัการซือ้หรอืการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคและพบว่าตราสนิคา้ทีม่สี่วน

ครองตลาดมากขึน้ เกดิจากกลุ่มของผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

 ประเภทของความจงรกัภกัดี Gamble Stone, & Woodcock (1999, p. 168) กล่าวว่า ความจงรกัภกัด ี 

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. ความจงรกัภกัดดีา้นอารมณ์ (Emotional Loyalty) สภาวะของจติใจ การมทีศันคต ิความเชื่อและความ
ปราถนาของลกูคา้ทีม่ต่ีอองคก์รสนิคา้และบรกิาร โดยบรษิทัไดป้ระโยชน์จากความจงรกัภกัดขีองลกูคา้จากทศันคตแิละ
ความเชื่อของลกูคา้เอง 

2. ความจงรกัภกัดทีีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Loyalty) ความจงรกัภกัดนีี้เกดิจากการกระท าทีม่ใีจชอบ 
เตม็ใจ หรอืนิยมชมชอบการไดร้บับรกิารซึง่เป็นการกดีกนั ป้องกนัไม่ใหล้กูคา้เกดิการไปจงรกัภกัดบีรษิทัอื่น  
 ความจงรกัภกัดีต่อการบริการ Chitty (2007, p. 563) กล่าวว่า นักการตลาดเสนอว่าความจงรกัภกัดจีะ

เกดิขึน้ เมื่อลูกค้าไดร้บับรกิารจากผู้ให้บรกิารรายเดมิ มากกว่าหนึ่งครัง้ โดยความพงึพอใจของลูกคา้จะเพิม่ขึน้ตาม

ความถีท่ีเ่ขา้รบับรกิาร 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนั บุรมิ โอทกานนท ์(2554) การสรา้งใหลู้กคา้มคีวามผูกพนัลกึซึง้

กบัตราสนิคา้ คอื การพยายามสรา้งใหเ้กดิ Customer Engagement (CE) ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดที่ลูกค้าจะเกดิความ

ผูกพนัทางดา้นอารมณ์ (Emotional Attachment) มคีวามรกัในตราสนิคา้นัน้ มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ขา้วเจา้ของกบัตรา

สนิคา้ และมแีนวโน้มทีจ่ะใชต่้อไปในอนาคตจนชัว่ชวีติและหาลกูคา้เพิม่ใหโ้ดยความเตม็ใจ 

 การสร้างให้เกิดความผกูพนั บุรมิ โอทกานนท์ (2554) ความผูกพนับนพืน้ฐานของอารมณ์ แบ่งไดด้งันี้ 

ระดบัทีแ่รก เหตุผลของความพงึพอใจ (Rational Satisfaction) ลูกคา้จะมปีระสบการณ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบันี้ 

ระดบัทีส่อง มคีวามน่าเชื่อถอืและรกัษาสญัญา (Confidence) เกดิขึน้เมื่อลกูคา้เริม่เกดิความเชื่อมัน่และมศีรทัธา ระดบั

ทีส่าม ใหเ้กยีรตแิละช่วยแกป้ญัหาได ้(Integrity) ความผูกพนันี้เหนือกว่าระดบัทีส่องคอืการท าตามสญัญา ระดบัทีส่ี ่

ความภูมใิจทีไ่ดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิาร (Pride) เกดิความผกูผนัและประสบการณ์เชงิอารมณ์ในระดบัทีส่งูขึน้กว่าแค่ความ

ประทบัใจ ระดบัทีห่า้ ตราสนิคา้ของฉนั (Passion) ในระดบันี้ลูกคา้มองเหน็คุณค่าของใชต้ราสนิคา้ และการทีไ่ดม้ตีรา

สนิคา้นัน้ๆ เป็นสว่นหนึ่งของการใชช้วีติ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ผู้ที่เคยใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ คอื ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร คอืกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป และเป็นผูท้ีเ่คยมาใช้บรกิารภายใน 6 เดอืนทีผ่่านมา 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรค านวณ ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชบญัชา. 2555: 26-27) ดงันัน้จะมกีลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 
ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงันี้  

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นค าถามแบบม ี2 ค าตอบใหเ้ลอืก 
(Dichotomous) และเป็นค าถามแบบมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichotomous) จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  โดยการใหค้่าคะแนน(Rating Scale)เป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบสอบถามลกัษณะ
เป็นแบบมาตราสว่นประเมนิค าตอบ (Likert Scale) จ านวน 20 ขอ้  

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร โดยการวดัค่าคะแนน (Rating Scale) เป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบสอบถาม
ลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมนิค าตอบ (Likert Scale) จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัของผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยการวดัค่าคะแนน (Rating Scale) เป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบสอบถาม
ลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมนิค าตอบ (Likert Scale) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน และการทดสอบ
สมมตฐิานโดยใชส้ถติอิย่างง่ายเพยีรส์นั การวเิคราะหก์ารถดถอย และการทดสอบค่า t-test  
 

ผลการวิจยั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 มอีายุ 20 – 29 ปี จ านวน 
246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.4 ระดบัการศกึษาปจัจุบนัปรญิญาตร ีจ านวน 307 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.6 อาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชนจ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 179 
คน คดิเป็นร้อยละ 44.6 โดยความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในด้านพนักงานใหบ้รกิาร ด้านสถานที่ให้บรกิารและดา้น
กระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดทีีร่ะดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดทีีร่ะดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ความจงรักภักดีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และผูใ้ชบ้รกิาร
แผนกผูป้่วยนอกและผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้่วยในมคีวามผูกพนัต่อการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
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สรปุและอภิปรายผล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุอยู่ในช่วง 20 – 29 ปี มรีะดบัการศกึษาปจัจุบนัปรญิญาตร ี 
มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนและมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูใ้ชบ้รกิาร
โรงพยาบาลเอกชนนัน้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนและมรีะดบัการศกึษาปจัจุบนั
ปรญิญาตรสีว่นใหญ่พนกังานบรษิทัเอกชนใชส้ทิธปิระกนัสงัคมเพื่อแลกกบัการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางการแพทย ์โดย
เลือกโรงพยาบาลเอกชนนี้ที่จะไปเข้ารบัการรกัษา ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นพนักงานใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดทีีร่ะดบัปานกลาง
ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เน่ืองมาจากคุณภาพของพนกังานใหบ้รกิาร โดยต้องเขา้ถงึความ
ตอ้งการลกูคา้และเสนอบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการบรกิาร
ของพนกังานและการบรกิารของพนกังานทีด่จีะก่อใหเ้กดิแรงจงูใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลบัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนอกี
ในโอกาสต่อๆ ไป นัน่คอืผูใ้ชบ้รกิารเกดิความจงรกัภกัด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เปรมจติ กจินวสนิ (2553) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่องการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้่วยนอกเวลาราชการแผนกผูป้่วยนอกเวลาราชการ
ของสถาบนัโรคผิวหนังในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดีของ
ผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอกเวลาราชการของสถาบนัโรคผวิหนงั 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านการบริการมีความสมัพันธ์กบัความจงรกัภักดีที่ระดบัต ่าในทิศทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เนื่องจากการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชน สามารถสรา้งความพงึพอใจ

แก่ผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกสบาย ความหลากหลาย ความเป็นมาตรฐาน ความรวดเรว็ของการ

บรกิารถา้เป็นการบรกิารทีด่ ีผูใ้ชบ้รกิารจะเกดิความจงรกัภกัด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยี ์พงพทิกัษ์เมธา (2547) 

ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจโดยรวม ความจงรกัภกัดกีารรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิารของแผนกผูป้่วยนอกนอกเวลา

ของโรงพยาบาลศริริาช โดยพบว่า ความพงึพอใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองผูป้่วยทีม่าใชบ้รกิาร

แผนกผูป้ว่ยนอกเวลาของโรงพยาบาลศริริาช 

 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดทีีร่ะดบัปานกลางใน

ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เนื่องมาจากสถานทีใ่หบ้รกิารเป็นลกัษณะทางกายภาพ เพื่อสรา้ง

คุณค่าใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเป็นสิง่ทีต่อบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร มอีรรถประโยชน์และมคีุณค่าในสายตาลูกคา้

และท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เปรมจติ กจินวสนิ (2553) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการรบัรูแ้ละ

ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารแผนกผูป้่วยนอกเวลาราชการแผนกผู้ป่วยนอกเวลาราชการของสถาบนัโรคผวิหนังใน

กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ความพงึพอใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอก

เวลาราชการของสถาบนัโรคผวิหนงั 

 ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารในด้านกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดทีี่ระดบัปาน

กลางในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เน่ืองมาจากกระบวนการใหบ้รกิารเป็นการส่งมอบคุณภาพ

ในการใหบ้รกิารที่รวดเรว็และสรา้งความพงึพอใจให้กบัผู้ใช้บรกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สุรยี์ พงพทิกัษ์เมธา 

(2547) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจโดยรวม ความจงรกัภกัดกีารรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิารของแผนกผูป้่วยนอก
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นอกเวลาของโรงพยาบาลศริริาช โดยพบว่า ความพงึพอใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองผูป้่วยทีม่า

ใชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอกเวลาของโรงพยาบาลศริริาช 

 ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนมอีทิธพิลต่อความผูกพนัในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี

นัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เนื่องมาจาก ความผูกพนัต่อการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชน จะเกดิขึน้ไดต้้องมาจาก

การสร้างความจงรกัภกัดทีี่มต่ีอโรงพยาบาลเอกชน เพราะผู้ใช้บรกิารจะเกดิประสบการณ์ที่น่าจดจ า เกดิความรู้สกึ

อยากมสีว่นร่วมเป็นสว่นหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชน และมแีนวโน้มทีจ่ะใชไ้ปในอนาคตชัว่ชวีติพรอ้มทัง้หาลูกคา้เพิม่

ใหโ้ดยความเตม็ใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Caruana A, & Ewing M. T. (2010 p.63) ทีก่ล่าวว่า ผลทีเ่กดิจาก

ความจงรกัภกัดจีะเป็นสิง่ที่ช่วยไม่ให้เกดิการเปลีย่นไปใชก้ารบรกิารของผูใ้หบ้รกิารรายอื่นและท าใหลู้กคา้เกดิความ

ผกูพนักบัผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว 

 ผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยนอกและผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้่วยในมคีวามผูกพนัในดา้นความเชื่อมัน่และมศีรทัธาต่อ

การบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัทัง้นี้เนื่องมาจากผูใ้ชบ้รกิารแผนก

ผูป้ว่ยนอกและผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป้ว่ยใน สามารถเกดิการรบัรูไ้ดถ้งึความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อการบรกิารทีเ่หมอืนกนั

ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ บุรมิ โอทกานนท ์(2554) กล่าวไวว้่า ความผูกพนับนพืน้ฐานของอารมณ์ จะมี

ความน่าเชื่อถอืและรกัษาสญัญา (Confidence) และความผกูพนัจะเกดิขึน้เมื่อลกูคา้เริม่เกดิความเชื่อมัน่และมศีรทัธา 

 ผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยในมคีวามผูกพนัในด้านความภูมใิจใช้บรกิารของ
โรงพยาบาลเอกชนต่อการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั เพราะเป็น
ประสบการณ์เชงิอารมณ์ ซึง่อารมณ์ทีเ่กดิขึน้อาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล โรงพยาบาลเอกชนต้องมกีารรบัฟงั
สิง่ที่ผู้ใช้บริการต้องการอย่างให้เกยีรติ และพยายามที่จะตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวความคดิของบุรมิ โอทกานนท ์(2554) กล่าวไวว้่า ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความภูมใิจในตราสนิคา้ทีใ่ช ้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอ
ตราสนิคา้ เกดิความผกูพนัและประสบการณ์เชงิอารมณ์ในระดบัทีส่งูขึน้กว่าแค่ความประทบัใจหรอืความผูกผนัทีค่ดิว่า
ตราสนิคา้นัน้ท าตามสญัญา หรอืไวว้างใจได ้ ในระดบัของความภูมใิจนัน้อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ทีอ่าจจะแตกต่างกนัไปในแต่
ละบุคคล ลกูคา้เชื่อว่าองคก์ร ทีเ่ขาใชบ้รกิารนัน้รบัฟงัสิง่ทีเ่ขาตอ้งการอย่างใหเ้กรยีตแิละพยายามทีจ่ะตอบสนองความ
ต้องการเหล่านัน้  หากท าได้ลูกค้าก็จะเกิดความภูมใิจที่เลอืกใช้บรกิาร ไม่อายที่จะบอกคนรอบข้างว่าตนเอ งได้ใช้
บรกิารสนิคา้นัน้ๆ อยู่ หรอืแมก้ระทัง่กลา้ทีจ่ะบอกต่อใหผู้อ้ื่นหนัมาใชแ้บรนดท์ีต่นเองชื่นชอบและผกูพนั 
 ผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยในมีความผูกพันในด้านการให้เกียรติและช่วย
แก้ปญัหาในการบริการของโรงพยาบาลเอกชนต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ บุรมิ โอทกานนท ์(2554) กล่าวไวว้่าการใหเ้กยีรติ
และช่วยแก้ปญัหาได้ (Integrity) ว่าการให้เกยีรติและช่วยแก้ปญัหาได้ (Integrity) ความผูกพนัในระดบันี้ หมายถึง 
ความไวเ้น้ือเชื่อใจ  ความไวว้างใจทีล่กูคา้ม ีองคก์รตอ้งท าใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และศรทัธาว่าตราสนิคา้ทีต่นเองใช้
อยู่นัน้ มคีวามซื่อสตัยจ์รงิใจ ไม่โกหกหลอกลวง และตรงไปตรงมา 
 ผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยในมีความผูกพันในด้านการมีตราสินค้าของ
โรงพยาบาลเอกชนต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน                    
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ บุรมิ โอทกานนท ์(2554) กล่าวไวว้่า ลกูคา้มองเหน็คุณค่าของใชต้ราสนิคา้ และการ
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ทีไ่ดม้ตีราสนิคา้นัน้ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการใชช้วีติ ทัง้ยงัไม่สามารถทดแทนดว้ยตราสนิคา้อื่นได ้ ถงึแมจ้ะเป็นสนิค้า
หรอืบรกิารแบบเดยีวกนักต็าม พูดง่ายๆ สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ของความว่า “ชอบ” กบัค าว่า “รกั” 
นัน่เอง และคงไม่ใช่เป็นตราสนิคา้สนิคา้อนัดบัแรกทีเ่ลอืกใช ้แต่กลบัเป็นตราสนิคา้เดยีวทีล่กูคา้เลอืกใช ้
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  
 1. จากการศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิาร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

และจ านวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วง  20 – 29 ปี มรีะดบั

การศึกษาปจัจุบนัปรญิญาตรี มีอาชพีพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั20,000 บาท             

ซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลเชงิลกึที่ส าคญัที่โรงพยาบาลเอกชนควรทราบ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการศกึษาวางแผน

พฒันาการบริการให้เหมาะสมกบัผู้ป่วยที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั เพื่อให้เกดิความผูกพนัต่อโรงพยาบาล

เอกชนมากขึน้ โดยจะมกีารน าเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพของผูห้ญงิ เช่น การตรวจคดักรองมะเรง็ทีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิ 

เพราะในปจัจุบนัโรคมะเรง็เป็นโรคทีอ่นัตรายและทุกคนกใ็หค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ 

 2. จากการศกึษาความพงึพอใจดา้นพนักงานใหบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อ

ความมปีระสทิธภิาพของพนักงาน ความสามารถของบุคลากรทางการแพทยใ์นการให้ค าปรกึษาเกีย่วกบัยาได้อย่าง

ถูกต้องและชดัเจน ความสามารถของแพทย์ในการอธบิายชดัเจนเขา้ใจ และความเต็มใจในการให้บรกิาร ดงันัน้ผู้

ใหบ้รกิารควรมกีารจดัอบรมพนกังานในเรื่องของการใหบ้รกิารเช่น พนักงานใหบ้รกิารต้องมคีุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิาร

คอืความเป็นคนรกัในงานบรกิารและควรเป็นผู้รู้จกัแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมไปถึงอากปักิรยิาที่แสดงออก 

เทคนิคการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นสือ่กลางระหว่างผูใ้ชบ้รกิารกบัพนกังานใหบ้รกิาร สรา้งใหเ้กดิความประทบัใจ 

เช่น สรา้งความเป็นกนัเองกบัผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความอุ่นใจ แสดงความเป็นมติรโดยอาจแสดงออกทาง

สหีน้า แววตา กริยิาท่าทางหรอืน ้าเสยีงทีส่ภุาพ มหีางเสยีง ซึง่แสดงถงึการมปีระสทิธภิาพของพนักงานทีด่รีวมถงึด้าน

ทางการแพทยบ์รกิาร อาจมกีารใหค้วามรูแ้พทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยส์ าหรบัเครื่องมอืและยารกัษาโรคทีต่้องใช้

ความช านาญในการรกัษาเพื่อสรา้งความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารใหม้รีะดบัทีด่มีากขึน้ 

 3. จากการศกึษาความพงึพอใจด้านการบรกิาร พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อความ

รวดเรว็ของการบรกิาร และความหลากหลายของการบรกิาร ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของความรวดเรว็ของการ

บรกิาร ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึว่าเขาไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ เป็นผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ เช่น มกีาร

ปรบัปรุงในเรื่องของการบรกิารใหม้คีวามรวดเรว็มากขึน้ โดยอาจลดขัน้ตอนในการรบับรกิารใหม้คีวามสะดวกมากขึน้ 

รวมถงึจดัใหม้นีโยบายจดัล าดบัการบรกิาร ส าหรบัผูป้ว่ยสงูอายุ เดก็เลก็ สตรมีคีรรภ์และผูท้ีเ่คลื่อนไหวไม่สะดวก และ

อาจมีการให้บรกิารที่มคีวามหลากหลายมากกว่าโรงพยาบาลเอกชนรายอื่น เช่น การจองคิวเขา้รบัการรกัษาโดย

สามารถนดัเวลาไดต้ามทีต่อ้งการ 
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 4. จากการศกึษาความพงึพอใจดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อความ

เพยีงพอของที่จอดรถ ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บรกิาร และการมบีรรยากาศที่ท าให้รู้สกึผ่อนคลาย ดงันัน้           

ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญัในเรื่องการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ในสว่นของทีจ่อดรถมากทีส่ดุ โดยมกีาร

จดัใหม้พีนกังานรบัจอดรถ (Valet Parking) หรอืการส ารองทีจ่อดรถใหเ้พยีงพอส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร และความสะดวกใน

การเดนิทางมาใช้บรกิาร โดยทางโรงพยาบาลเอกชนมีการให้บรกิารรถตู้รบั-ส่งตามบรเิวณจุดที่ส าคญั เช่น สถานี

รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใตด้นิ ส าหรบัในเรื่องของบรรยากาศภายในโรงพยาบาล ผูใ้หบ้รกิารอาจมกีารสรา้งบรรยากาศให้

ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึผ่อนคลาย เช่น มกีารเล่นดนตรภีายในโรงพยาบาล มสีวนขนาดเลก็ใกลก้บับรเิวณทีร่อพบแพทย ์และ   

มกีารใชก้ลิน่อโรมา เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึผ่อนคลาย ไม่ไดรู้ส้กึถงึการมาโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 5. จากการศกึษาความพงึพอใจดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อ

ความไม่ซบัซ้อนของกระบวนการ และความเชื่อมโยงของขัน้ตอนการให้บรกิาร ดงันั ้นผู้ใหบ้รกิารควรมกีารปรบัปรุง

และพฒันากระบวนการใหบ้รกิารใหม้คีวามสะดวก ลดความซบัซอ้น รวมถงึมกีารเชื่อมโยงในแต่ละขัน้ตอนของการ

ใหบ้รกิาร เพื่อใหก้ระบวนการใหบ้รกิารนี้สรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 6. จากการศกึษาความจงรกัภกัด ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมคีวามจงรกัภกัดใีนระดบัมากต่อถ้าอตัราค่าบรกิารใน

การรกัษาพยาบาลสงูขึน้ท่านคดิว่าท่านจะยงัคงทีม่าใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ และถ้ามโีรงพยาบาลเอกชน

ในลกัษณะเดยีวกนัแต่อตัราค่าบรกิารในการรกัษาพยาบาลถูกกว่าท่านคดิว่าท่านจะยงัคงมาใช้บรกิารที่โรงพยาบาล

เอกชนเแห่งนี้ซึ่งถ้าพิจารณาความจงรกัภักดโีดยรวมจะเหน็ได้ว่าผู้ใช้บริการมคีวามจงรกัภกัดใีนระดบัมาก ดงันัน้

โรงพยาบาลเอกชนควรมกีารสรา้งความพงึพอใจทีด่เีกีย่วกบัพนกังานใหบ้รกิาร ดา้นการบรกิาร ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีับผูใ้ชบ้รกิาร เนื่องจากความจงรกัภกัดเีป็นสิง่ทีเ่กดิจากการ

สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนอาจมกีารใหข้องขวญัพเิศษในวนัส าคญัของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึถงึความแตกต่างของการบรกิารและไม่มกีารเปลีย่นโรงพยาบาลในการกัษา 

 7. จากการศกึษาความผูกพนัดา้นความเชื่อมัน่และมศีรทัธาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชน พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามผกูพนัในดา้นความเชื่อมัน่และมศีรทัธาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดบัมากต่อท่าน

มกัจะพูดถึงโรงพยาบาลเอกชนในด้านบวกให้ผู้อื่นฟงัเสมอ ดงันัน้โรงพยาบาลเอกชนควรสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่

ผูใ้ชบ้รกิาร โดยเมื่อมปีญัหากบัผูใ้ชบ้รกิารตอ้งมกีารเขา้ไปแกป้ญัหาทนัทเีมื่อเกดิวกิฤต ซึง่ในการบรกิารอยู่ท่ามกลาง

วกิฤตของความศรทัธา อย่าปล่อยใหเ้วลาท าลายความเชื่อมัน่ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชน จากเหตุการณ์

นัน้ๆ  ควรเขา้ไปแก้ไขปญัหา แสดงความรบัผดิชอบอย่างรวดเร็วที่สุดโดยแสดงให้ผู้ใช้บรกิารเห็นว่าโรงพยาบาล

เอกชนมบีรกิารทีเ่ชื่อถอืได ้และทัง้ในเรื่องการวนิิจฉัยโรคที่ถูกต้องและความสะดวกในการเขา้รบัการบรกิาร เพื่อให้

ผู้ใช้บรกิารเกดิความมัน่ใจและมศีรทัธาในการบรกิาร และมกีารบอกต่อเกี่ยวกบัขอ้ดขีองโรงพยาบาลเอกชนไปยงั         

คนใกล้ชดิหรอืคนรู้จกั โดยอาจมกีารจดัเป็นกจิกรรมการตรวจสุขภาพฟรเีมื่อผู้ใช้บรกิารพาคนรู้จกัมาท าการตรวจ

สขุภาพเบือ้งตน้ ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความผกูพนักบัโรงพยาบาลเอกชน  
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 8. จากการศกึษาความผูกพนัด้านความภูมใิจใช้บรกิารของโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวาม

ผูกพนัในด้านความภูมใิจใช้บรกิารของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดบัมากต่อท่านมแีนวโน้มที่จะใช้บรกิารต่อไปใน

อนาคตจนชัว่ชวีติและหาลูกคา้เพิม่ใหด้้วยความเต็มใจ โดยโรงพยาบาลเอกชนจ าเป็นจะต้องรู้เท่าทนัธรรมชาตขิอง

ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ว่าผู้ใช้บริการเหล่าน้ีต้องการอะไร และพึงพอใจในการบริการอย่างไรของ

โรงพยาบาล ดงันัน้ ถา้ทางโรงพยาบาลเอกชนสามารถสรา้งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ  กจ็ะสามารถครอบครองจติใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารได ้แต่ตอ้งอย่าลมืว่าปจัจุบนัน้ีเทคโนโลยสีมยัใหม่นัน้ท าใหก้ารรบัรูจ้ากสือ่ต่างๆ นัน้ง่ายขึน้ ส่งผลท าให้

มกีารแข่งขนักนัสูงขึน้ และไม่มทีีใ่ดสามารถครอบครองใจผู้ใช้บรกิารได้นาน เพราะเมื่อใดกต็ามที่คู่แข่งขนัสามารถ

คดิคน้สถานการณ์หรอืความหลากหลายในการบรกิารใหม่ๆ ทีท่ าใหโ้รงพยาบาลเอกชนนัน้มคีวามพเิศษและโดดเด่น

ขึน้มา ย่อมท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่เสมอๆ ดงันัน้โรงพยาบาลเอกชนอาจมกีารใหข้องขวญัพเิศษหรอืส่วนลด

พเิศษผ่านช่องทางสื่อในออนไลน์ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ หรอืการน าเทคโนโลย ีGPS ระบบน าทาง

อจัฉรยิะ ท างานร่วมกบั Application บนมอืถอืในการแจง้รบัผู้ป่วยฉุกเฉิน ทีส่ามารถระบุพกิดัผูป้่วยทัง้ทีบ่้านและที่

อื่นๆ เพื่อให้การช่วยชวีติเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยรวดเรว็ ฉับไว มากขึน้ เพื่อสร้างความแตกต่างและท าใหผู้้ใชบ้รกิารรู้สกึ

ภาคภูมใิจเมื่อมาใช้บรกิารที่โรงพยาบาลเอกชนและอาจมกีารพฒันาการบรกิารให้มคีวามแตกต่าง เช่น ในเรื่องของ

เทคโนโลยใีนการรกัษาทีม่คีวามทนัสมยัและมคีวามถูกตอ้งแม่นย า ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดร้บับรกิาร

ดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยันี้ และเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามภาคถูมใิจแลว้กจ็ะมกีารหาลูกคา้เพิม่ใหก้บัโรงพยาบาล

เอกชนอกีดว้ย โดยโรงพยาบาลอาจจะมกีารจดัโปรโมชัน่มาเป็นคู่รบัส่วนลด ในการเขา้รบัการตรวจสุขภาพ เมื่อมกีาร

แนะน าคนอื่นมาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ 

 9. จากการศกึษาความผกูพนัดา้นการใหเ้กยีรตแิละช่วยแกป้ญัหาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามผูกพนัในดา้นการใหเ้กยีรตแิละช่วยแกป้ญัหาในการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดบัมาก

ต่อท่านรูส้กึไดว้่าบุคลากรของโรงพยาบาลมคีวามซื่อสตัย์และความจรงิใจ สามารถตดิตามแก้ไขปญัหาต่างๆ ใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมเีหตุผลซึง่ผลจากการได้รบัความไวว้างใจจากผูใ้ชบ้รกิาร นอกจากจะสามารถท าการขายบรกิาร

ของโรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว ยงัสามารถสร้างความผูกพนัต่อการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนให้เกดิขึน้กบัตัว

ผูใ้ชบ้รกิารได ้โรงพยาบาลเอกชนสามารถใชว้ธิดีงัน้ีในการสรา้งความผูกพนัในดา้นการใหเ้กยีรตแิละช่วยแกป้ญัหาใน

การบรกิาร ไดแ้ก่ ใชก้ารรบัรองจากผูใ้ชบ้รกิารทีเ่คยใชบ้รกิารแลว้มคีวามพงึพอใจ ประทบัใจใหเ้ป็นประโยชน์ เพราะ

โดยปกตแิลว้ผูใ้ชบ้รกิารมกัจะเชื่อในสิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารดว้ยกนัเองบอก หรอืใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการบรกิารมากกว่าทีจ่ะ

เชื่อค าโฆษณาของโรงพยาบาลเอกชนหรอืโรงพยาบาลเอกชนเองเขา้ไปสร้างความสมัพนัธก์บักลุ่มผู้ใช้บรกิารหรอื

กลุ่มเป้าหมายผ่านทาง Social Media เช่น Facebook Twitter ซึง่สิง่เหล่านี้สามารถทีจ่ะสรา้งความน่าเชื่อถอืไดใ้น

ระยะยาวอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปไดอ้กีทางและอาจมกีารจดัอบรมบุคลากรเกีย่วกบัการปฎบิตัตินต่อผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้

ในเรื่องของการเต็มใจให้บรกิาร มีความจริงใจในการติดตามการแก้ปญัหา เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารรู้สกึถึงการใส่ใจของ

บุคลากรของโรงพยาบาล และมกีารตดิตามผลแกไ้ขปญัหาของผูใ้ชบ้รกิาร 



13 

 

 10. จากการศกึษาความผกูพนัดา้นการมตีราสนิคา้ของโรงพยาบาลเอกชนพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามผูกพนัใน

ดา้นการมตีราสนิคา้ของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดบัปานกลางต่อท่านไม่สามารถไปใชบ้รกิารโรงพยาบาลแห่งอื่นได้

นอกจากโรงพยาบาลนี้ ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมกีารใหบ้รกิารทีม่คีวามแตกต่างและไม่สามารถหาไดจ้ากโรงพยาบาลอื่น

ความสามารถและประสทิธภิาพของการบรกิารก่อนหรอืหลงั โรงพยาบาลเอกชนควรใหค้วามสนใจในข้อนี้เป็นพเิศษ

เพราะสามารถท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า และมกีารบอกต่อ ซึง่เป็นสิง่ทีโ่รงพยาบาลเอกชนต้องการ

มากที่สุด และการมภีาพลกัษณ์โดยรวมของการบรกิารโรงพยาบาลเอกชนต้องดูด ีพจิารณาและพฒันาการบรกิาร

โดยรวม ผูบ้รโิภคสามารถมองออกไดเ้ลยว่า การบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนนัน้มคีุณภาพทีด่ ีเชื่อถอืได ้มคีวามถูก

ตอ้ง โปร่งใส สรา้งความภูมใิจใหก้บัผูบ้รโิภคได ้ร่วมทัง้หากเกดิความผดิพลาดเกดิขึน้กบัการบรกิาร ทางโรงพยาบาล

เอกชนต้องรบัผดิชอบในการใหบ้รกิารทนัทโีดยไม่รรีอหรอืมขีอ้แม ้ซึ่งถ้าปล่อยใหผ้่านไปจะเป็นการยากทีจ่ะกูค้วาม

ไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารใหก้บัมาเช่นเดมิได ้และในเรื่องของบุคลากรทีใ่หบ้รกิาร เช่น แพทย ์เภสชักร พนกังานต้อนรบั 

เป็นต้น หรอืแม้แต่การน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อความสะดวกในการเขา้รบับรกิาร เช่น การน าเทคโนโลย ีGPS 

ระบบน าทางอจัฉรยิะใหล้งทะเบยีน GPS เกีย่วกบัพกิดัของบา้นของผูใ้ชบ้รกิาร เพราะเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิก็

จะท าให้รถพยาบาลสามารถไปยงัสถานที่ปลายทางได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอตัราการเสียชีวิต

เน่ืองจากการท างานทีล่่าชา้ของโรงพยาบาลเอกชน ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึพงึพอใจเกีย่วกบับรกิารนี้และยงัท าให้

ผูใ้ชบ้รกิารจะยงัคงใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ต่อไป และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึไดว้่ามคีวามผูกพนักบัตราสนิคา้

ของโรงพยาบาลเอกชนนี้ 
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