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บทคัดย่อ 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความภกัดีของลูกค้าท่ีมีตอ่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  โดยใช้การเก็บข้อมูลข้อมลู
จากผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยใน หรือญาติ หรือผู้มีอ านาจตัวสินใจเลือกสถานพยาบาล ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ทั้งหมด 
จ านวน 402 คน โดยประกอบด้วย ผู้ป่วยในจ านวน 6 วอร์ด โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มคือ วอร์ดผู้ใหญ่ จ านวน 201 ชุด 
และวอร์ดเด็ก จ านวน 201 ชุด โดยใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์จากความพึงพอใจ 5 มิติของ SERVQUAL ของ Parasuraman, 
Ziethaml and Berry แ ล ะ ค ว ามภั กดี ข อ ง  Gomez, Arranz and Cillan, 2006:  Chaudhuri and Holbrook, 2001  
และศิมาภรณ์ สิทธิชัยและสิญาธร  ขุนอ่อน ท าการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดี
มาก แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและยอมรับได้ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ใช้สถิติ 
Independent Sample T-test และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) ในการหาความ
แตกต่างของข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความ   พึงพอใจ และความภักดี ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นญาติหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล  
คิดเป็นร้อยละ 55.0 เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.2 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 53.7 มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 38.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.6 มีสิทธิการรักษาประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 66.9 และจ านวนครั้งในการเข้ารับบริการ 5-6 ครั้งภายในสามปีที่ผ่านมา 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุดในทุกปัจจัยคุณภาพบริการ  
ทั้ง 5 ด้าน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดับ และมีความ
แตกต่างกันตามหน่วยงานท่ีเข้ารับบริการ และสิทธิการรักษา ส่วนรายได้ และจ านวนครั้งในการเข้ารับบริการไม่แตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาความภักดีด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติ มีระดับความภักดีมากที่สุด โดยพบว่า หน่วยงานที่เข้ารับ
บริการ สิทธิการรักษา รายได้ และจ านวนครั้งในการเข้ารับบริการแตกต่างกัน 

ABSTRACT  

The independent study aimed to evaluation of Customer Loyalty towards Chiangmai Ram hospital. 
The subjects for this independent study consisted of 402 personnel including 6 wards, dividing into 2 groups 
are 201 for the adult ward and 201 for the pediatric ward.  The data was collected from 5 dimension 
satisfaction questionnaire of SERVQUAL of  Parasuraman, Ziethaml and Berry, Gomez’s royalty, Cillan, 2006: 
Chaudhuri and Holbrook, 2001 and  Simaporn Sittichai and Siyathorn Khunon test for confidence of the 
questionnaire. The data analyzed was getting high credibility, acceptableresult and has been analyzed with 
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statistical values include frequency, percentage and average by using statistic Independent Sample T- test 
and use F- test one- way variable analysis ( One- Way ANOVA)  in the way to finding differences in data on 
demographic characteristics, satisfaction, and loyalty. 

The result of the study showed that most of the personnel were decision-makers or their relatives 
have Chosen  hospital 55.0% were female, 67.2% were between 31-40 years old, 36.3% were got bachelor 
degree, 53. 7% had private business, 38. 3% had income amount 20,001- 40,000 THB, 27. 6% had health 
insurance, 66.9% times to visit in hospital service within 5-6 times in the last 3 years. 

The results of the satisfaction study showed that the level got the highest level of satisfaction for 
5 factors quality service in 5 aspects.  The highest satisfaction levels are credibility, confidence, fastest 
service, customer understanding, customer certitude and materialization of service and difference of 
corporation and treatment claim and income per times to use service seem no difference. 

The study result of royalty in behavior and attitude got highest royalty, also found that 
department, treatment claim , income and time to visits seem difference. 

บทน า  

 จากข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุขพบว่าปี 2558 ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชน
จ านวน 343 แห่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีจ านวน 321 แห่ง โดยประมาณ 40% อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้านจ านวน
เตียงเพิ่มขึ้นจาก 3.3 หมื่นเตียงมาเป็น 3.5 หมื่นเตียงในช่วงเดียวกัน (พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2560) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ได้รับแรงจูงใจผ่านมาตรการภาษีจากภาครัฐจึงมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเด่นชัดขึ้น  
โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพขยายขนาดอย่างรวดเร็วผ่านการซื้อหรือควบรวมกิจการและการเปิดกิจการในเครือ  
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมืองส าคัญตามแนวชายแดน รวมถึงมีการซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่
อื่นๆ เพื่อลงทุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อรองรับผู้ป่วย จากประเทศเพื่อนบ้านหลังรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ท าให้เกิดกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นหลายกลุ่ม อาทิ  
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี และกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็นต้น เห็นได้ว่าธุรกิจโรงพยาบาล  
ในประเทศไทยได้มีการเติบโตในแง่ของปริมาณอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นโอกาสที่ท าให้ผู้บริโภคที่มีฐานะสามารถเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลต่างๆ ได้มากข้ึนกว่าเดิม 
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีขนาด 220 เตียง ตั้ง อยู่ เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มเครือรามค าแหง เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่ ปี 2536 มีพื้นท่ีดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใน ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่การให้บริการสาธารณสุขในระดับตติยภูมิ  
(Tertiary Medical Care) โดยให้บริการทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการแพทย์ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง ซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือ  
หรือโรงพยาบาลทั่วไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มีผลการด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 แสดงสัดส่วนรายรับของผู้ป่วยในมีมากกว่ารายรับของผู้ป่วยนอกดังน้ี (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปี 2558-2560) 

รายรับ (บาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สัดส่วนรายรับผู้ป่วยนอกต่อรายรับ
ผู้ป่วยใน(%) 

38 : 62 
 

38 : 62 39 : 61 

จ านวนผู้ป่วยใน (คน) 62,340 69,312 66,540 

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission  International) จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายรับจากผู้ป่วยในมีอัตราสูงกว่ารายรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลค่อนข้างสูง ผู้ศึกษาจึงมีความใจในการศึกษาหาค าตอบว่าลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยในมีความภักดีต่อ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามหรือไม่ และจากการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ภาพรวมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  
มีจ านวนผู้ป่วยในปี 2558–2560 จ านวน 62,340 , 69,312 และ 66,540 รายต่อปีตามล าดับ (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  
ปี 2558-2560, 2560: แฟ้มข้อมูล) ทั้งนี้ในปี 2560 จ านวนผู้ป่วยในลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4 ซึ่งพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่จากส่วนกลางได้เข้ามาเปิดด าเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่  จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผู้ปว่ย
มีทางเลือกในการตัดสินใจเข้ารับการบริการได้ และจากสถิติผลการประเมินตัวช้ีวัดด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน  
ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พบว่าอัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน ปี 2558 - 2560 คิดเป็นร้อยละ 72.99 , 90.86 และ 92.00 
ตามล าดับซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลตั้งไว้ ร้อยละ 80 (แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม, 2560)  
พบว่ามีการเพิ่มขึ้นทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการและจ านวนของผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดของขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา ความพึงพอใจ 5 มิติ ของSERVQUAL  
โดยประกอบด้วย มิติที่1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ มิติที่2) ความเช่ือถือไว้วางใจ มิติที่3) การตอบสนองต่อลูกค้า มติที่4) 
การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มิติที่5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ความภักดีของลูกค้าปัจจุบันของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  
ว่ามีความภักดีต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามในลักษณะใดและการศึกษาความภักดีต่อธุรกิจโดยดัดแปลงจากกรอบแนวคิดการ
วัดความภักดีของลูกค้า ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และสิญาธร ขุนอ่อน (2558)โดยประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ 1) ความภักดีด้าน
พฤติกรรมของลูกค้า และ 2) ความภักดีด้านทัศนคติของลูกค้าแบ่งเป็นความภักดีด้านทัศนคติ และความภักดีด้านพฤติกรรม  
ใช้มาตรวัด Likert scale (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์, 2554)  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา  
  ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา ความพึงพอใจ 5 มิติของ SERVQUAL โดยประกอบด้วย มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรม

ของบริการ มิติที่ 2 ความเช่ือถือไว้วางใจ มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า มติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มิติที่ 5 การรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า โดยใช้มาตรวัด Rating  และความภักดีของลูกค้าปัจจุบันของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ว่ามีความภักดีต่อ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามในลักษณะใดและการศึกษาความภักดีต่อธุรกิจโดยดัดแปลงจากกรอบแนวคิดการวัดความภักดีของ
ลูกค้า โดยประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ 1) ความภักดีด้านพฤติกรรมของลูกค้า และ 2) ความภักดีด้านทัศนคติของลูกค้า โดยใช้
คะแนน 5 ระดับซึ่งวัดจากวิธีการ Likert 

2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมข้อมูล    
4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้ป่วยในจ านวน 6 วอร์ด โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มคือ วอร์ดผู้ใหญ่ (วอร์ด 9, วอร์ด 11, วอร์ด 12) จ านวน 201 

ชุด และวอร์ดเด็ก (วอร์ด 6, วอร์ด 7, วอร์ด 8) จ านวน 201 ชุดในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เก็บวอร์ด 5 เนื่องจากเป็นวอร์ดหลัง
คลอด และวอร์ด 10 ซึ่งเป็นวอร์ดผู้ป่วยต่างชาติ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุ รายได้ต่อเดือน สิทธิในการรักษา จ านวนครั้งในการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เชียงใหม่ รามต่อปี ส่วนที่ 2 คุณภาพบริการของโรงพยาบาลในความคิดเห็นของลูกค้าด้านความพึงพอใจ 5 มิติของ 
SERVQUAL โดยประกอบด้วย มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ มิติที่ 2 ความเช่ือถือไว้วางใจ มิติที่ 3 การตอบสนองต่อ
ลูกค้า มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า โดยใช้มาตรวัด Rating Scale ตั้งแต่ น้อยที่สุด 1 
ถึง มากที่สุด 5 (จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร, 2559) ส่วนที่ 3 ความภักดีของลูกค้า ต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แบ่งเป็นความ
ภักดีด้านทัศนคติ และความภักดีด้านพฤติกรรม ใช้มาตรวัด Likert scale ได้แก่ ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ 1 ถึงเห็นด้วยมากที่สุด
คือ 5  (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์  ธนาภิคุปตานนท์ , 2554) ตามกรอบแนวคิดความภักดีของลูกค้า  
(ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และสิญาธร ขุนอ่อน, 2558) 

ผลการศึกษา 

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นญาติหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล  
คิดเป็นร้อยละ 55.0 เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.2 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 53.7 มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 38.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.6 มีสิทธิการรักษาประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 66.9 และจ านวนครั้งในการเข้ารับบริการ 5-6 ครั้งภายในสามปีที่ผ่านมา 
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ส่ วนที่  2 ข้อมูล เชิ งปริมาณเกี่ ยวกับร ะ ดับความพึงพอใจ และการเป รียบเทียบค่าสถิ ติทดสอบ  
ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุดในทุกปัจจัยคุณภาพ
บริการ คือ 4.34 โดยปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และด้านการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดับ 
 ส าหรับค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวม จ าแนกตามหน่วยงานที่มารับบริการคือ วอร์ดผู้ใหญ่ และวอร์ดเด็ก 
พบว่า วอร์ดเด็กมีความพึงใจโดยรวมในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.51  ส่วนวอร์ดผู้ใหญ่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 4.20   
เมื่อพิจารณาตามปัจจัยย่อยในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) พบว่า ปัจจัยย่อยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยพบว่า 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการกล่าวถึง หรือแสดงออกว่ามีความรู้ความสามารถประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางอย่างดี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ 4.43 ส่วนข้อเจ้าหน้าที่ทั่วไป (เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ศูนย์
เช็คสิทธิ์) มีความรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษา และดูแลท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.33 
 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) พบว่า ปัจจัยย่อยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ  
โดยพบว่า โรงพยาบาลจัดเตรียมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาและบุคลากรด้านอื่นๆ ได้เพียงพอส าหรับในการดูแลรักษา  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ 4.42 ส่วนข้อโรงพยาบาลมีกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง และรวดเร็วในการให้บริการ 
ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.34 
 ด้านความเชื่ อมั่ น ต่อลูกค้า  (Assurance)  พบว่า  ปัจจัยย่อยมี ระดับความพึงพอใจมากที่ สุดสามข้อ  
และความพึงพอใจมากหนึ่งข้อ โดยพบว่า แพทย์และบุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน  
สร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ 4.47 ส่วนข้อระบบการคิดค่าบริการ ถูกต้อง  
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.18 
 ด้านความเป็น รูปธรรมของบริการ (Tangibles)  ปัจจัยย่อยมีระดับความพึงพอใจมากที่ สุดสองข้อ  
และความพึงพอใจมากหนึ่งข้อ โดยพบว่า โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคุณภาพต่างๆ  
มากมาย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.43 ส่วนข้อไม่มี โรงพยาบาลอื่นท่ีดีไปกว่านี้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด
เท่ากับ 4.03 
 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) พบว่า ปัจจัยย่อยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยพบว่า  
แพทย์และบุคลากรให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างเสมอภาคค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ 4.42 ส่วนข้อแพทย์
และบุคลากรให้การดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาเท่ากับ 4.36 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสถิติระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโรงพยาบาล 
เชียงใหม่ ราม จ าแนกตาม หน่วยงานที่เข้ารับบริการ รายได้ สิทธิการรักษา จ านวนคร้ังในการใช้บริการ  
 การวิเคราะห์ความแตกต่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ หน่วยงานที่เข้ารับบริการ รายได้ สิทธิการรักษา 
จ านวนครั้งในการใช้บริการ กับระดับความพึงพอใจด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า สรุปได้ดังนี้ 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านหน่วยงานที่เข้ารับบริการ กับระดับความพึงพอใจทั้ง  5 ด้าน พบว่ามีควา ม
แตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้อ โดยวอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ 
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 ส าหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน กับระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสิทธิการรักษา กับระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน พบว่าแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้อ โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิข้าราชการ/เบิกตรง/
รัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยความพึงใจมากกว่า สิทธิประกันชีวิต และช าระเงินเอง 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความถี่ในการใช้บริการ กับระดับความพึงพอใจท้ัง 5 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนที่  4  ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับความภักดี และการเปรียบเทียบค่าสถิ ติความภักดีของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
 ความภักดีด้านพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความภักดีอยู่ในระดับมากที่สุด 4.30 โดยปัจจัยย่อย 
ที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามได้แนะน าให้คนในครอบครัว ญาติและผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบ
ปากต่อปาก เคยให้การแนะน าให้บุคคลอื่นมาใช้บริการเชียงใหม่ ราม โดยสื่อผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่นเฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม
เป็นต้น เคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มากกว่าหน่ึงครั้งตามล าดับ  ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก ได้แก่ 
ท่านมีการแชร์ภาพ ความสะดวกสบาย ความพอใจต่างๆ ที่ได้รับจากเชียงใหม่รามระหว่างการพักรักษาตัวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
และสื่อการสื่อสารสมัยใหม่ ในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความภักดีด้านพฤติกรรมกับหน่วยงานที่เข้ารับบริการ พบว่าวอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ย
ความภักดีมากกว่า วอร์ดผู้ใหญ่ 
 ความภักดีด้านทัศนคติ ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความภักดีอยู่ในระดับมากที่สุด 4.34 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
เห็นด้วยมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามอย่างแน่นอน  
มีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นอย่างมาก เมื่อเจ็บป่วย หรือคนในครอบครัว
เจ็บป่วย จะเลือกใช้บริการที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นอันดับแรก  ยังคงไว้วางใจ และจะใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ 
รามอยู่แม้ทางโรงพยาบาลจะมีค่าบริการรักษาสูงกว่าแห่งอื่น จะยังคงใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่รามอยู่แม้จะมี
โรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ มาเปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นทางเลือกอื่นๆ ตามล าดับ   
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความภักดีด้านทัศนคติกับหน่วยงานที่เข้ารับบริการ พบว่าวอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากกว่า วอร์ดผู้ใหญ่ 
 ส่วนที่ 5  ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสถิติระดับความภักดีของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
จ าแนกตามรายได้ สิทธิการรักษา จ านวนคร้ังในการใช้บริการ หน่วยงานที่เข้ารับบริการ และความพึงพอใจ 
 การวิเคราะห์ความแตกต่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ หน่วยงานที่เข้ารับบริการ รายได้ สิทธิการรักษา 
จ านวนครั้งในการใช้บริการ กับระดับความภักดีของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม สรุปได้ดังนี้ 
 ความภักดีกับปัจจัยด้านหน่วยงานที่เข้ารับบริการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านหน่วยงานที่เข้ารับบริการ กับระดับความภักดีด้านพฤติกรรม พบว่า
มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้อ โดยวอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ยความภักดี
มากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ ส่วนระดับความภักดีด้านทัศนคติ พบว่า มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้อ โดยวอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ยความภักดีมากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ 
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 ความภักดีกับปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับระดับความภักดีด้านพฤติกรรม พบว่ามี
ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ปัจจัยย่อยเรื่อง การแนะน าให้คนใน
ครอบครัวญาติและผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 40,001-80,000 บาท  
มีค่าเฉลี่ยความภักดีมากที่สุดคือ 4.52  ส่วนระดับความภักดีด้านทัศนคติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้อ  
 ความภักดีกับปัจจัยด้านสิทธิการรักษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสิทธิการรักษา กับระดับความภักดีด้านพฤติกรรม พบว่ามีความ
แตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ปัจจัยย่อยเรื่อง การแนะน าให้คนในครอบครัว
ญาติและผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก และมีการแชร์ภาพความสะดวกสบายความพอใจผ่านสื่ออินเทอร์เน็ท 
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิข้าราชการ/เบิกตรง/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยความภักดีมากที่สุด รองลงมาคือผู้ที่มีสิทธิเบิก
ประกันชีวิต และช าระเงินเอง ตามล าดับ ส่วนระดับความภักดีด้านทัศนคติ พบว่า มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ปัจจัยย่อย เรื่อง ท่านยังคงไว้วางใจและจะใช้บริการอยู่แม้จะมีค่าบริการสูงกว่า
แห่งอื่น ยังคงใช้บริการแม้จะมีโรงพยาบาลอื่นเป็นทางเลือก ท่านเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิข้าราชการ/เบิกตรง/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยความภักดีมากที่สุด รองลงมาคือผู้ที่มีสิทธิเบิกประกัน
ชีวิต และช าระเงินเอง ตามล าดับ 

ความภักดีกับปัจจัยด้านความถี่ในการใช้บริการ 
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความถี่ในการใช้บริการ กับระดับความภักดีด้านพฤติกรรม พบว่า 

มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ปัจจัยย่อยเรื่อง ท่านหรือผู้ป่วยรายนี้  
เคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มากกว่าหนึ่งครั้ง และท่านได้แนะน าให้คนในครอบครัวญาติและผู้อื่นมาใช้บริการ
โดยการบอกแบบปากต่อปาก ส่วนระดับความภักดีด้านทัศนคติ พบว่า มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยความภักดีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ปัจจัยย่อย เรื่อง เมื่อท่านหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยจะเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก 
โดยผู้ที่เคยมาใช้บริการ 5 ครั้งข้ึนไปมีค่าเฉลี่ยความภักดีสูงกว่า ผู้ที่มาใช้บริการ 1-4 ครั้ง  

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องความภักดีของลูกค้าที่มีต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยใช้แนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ท่ีพบว่า มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 

ความพึงพอใจด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.39 ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด โดยปัจจัย
ย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการกล่าวถึง หรือแสดงออกว่ามีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร (2559)  
ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการ 
ที่ผู้บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ที่มีต่อสถานบริการทางการแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรบัด้านมาตรฐานคุณภาพการบริการในระดบัสากลจากสถาบัน ระหว่างประเทศ 
(JCI)  ซึ่ งมี ระดับความ   พึ งพอใจมาก เนื่ องด้ วยกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน โดยศักดิ์ดา  ศิ ริภัทรโสภณ  
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และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ใช้กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ  
ส่วนการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยในท่ีต้องนอนโรงพยาบาล 
  ความพึงพอใจด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.38 ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด โดยปัจจัยย่อย 
ที่พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลจัดเตรียมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา และบุคลากรด้านอื่ นๆ ได้เพียงพอส าหรับ 
ในการดูแลรักษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร (2559) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยใน  
ต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทพิย์ 
ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและ  
ความภักดีของคนไข้ที่มีต่อสถานบริการทางการแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับ
ด้านมาตรฐานคุณภาพการบริการในระดับสากลจากสถาบัน ระหว่างประเทศ  (JCI) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีข้อจ ากัดในด้านสถานท่ีแตกต่างกันกับการศึกษาครั้งนี้ 
 ความพึงพอใจ ด้านความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.28 ถือว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยปัจจัยย่อยท่ีพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ แพทย์และบุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร (2559) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ 
(2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ที่มี
ต่อสถานบริการทางการแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานคุณภาพ
การบริการในระดับสากลจากสถาบัน ระหว่างประเทศ (JCI) เนื่องจากโรงพยาบาล ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล 
JCI ซึ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ท าให้การท างานมีมาตรฐาน เป็นขั้นตอน จึงสร้างความเช่ือมั่นแก่
ผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.28 ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด โดยปัจจัยย่อย 
ที่พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคุณภาพต่างๆ มากมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร (2559) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
เชียงใหม่ ราม  และไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554)  
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ที่มีต่อ
สถานบริการทางการแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานคุณภาพการ
บริการในระดับสากลจากสถาบัน ระหว่างประเทศ (JCI) ที่ระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งการศึกษามีความแตกต่างด้านสถานท่ี
ของโรงพยาบาลและลักษณะการจัดระบบบริการที่แตกต่างกัน 
 ความพึงพอใจ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.39 ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด โดยปัจจัยย่อย 
ที่พึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ แพทย์และบุคลากรให้ความสนใจและเอาใส่ผู้ป่วยอย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร (2559) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   
และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ที่มีต่อสถานบริการทา ง
การแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานคุณภาพการบริการในระดับ
สากลจากสถาบัน ระหว่างประเทศ (JCI) 
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 ความภักดีด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติของลูกค้าต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
 ผลการศึกษาพบว่าความภักดีด้านพฤติกรรม ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด หากมีความภักดีสูงลูกค้าจะมีการ
แนะน าให้คนในครอบครัว ญาติและผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก ส่วนด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก
ที่สุดโดยลูกค้ามีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม อย่างแน่นอน และมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
การให้บริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Aker (2014) ที่ว่าความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า คือ ความพึงพอใจท่ีสม่ าเสมอและมีความตั้งใจท่ีจะซื้อซ้ า โดยจะใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ อย่างสม่ าเสมอในอนาคต 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Zeithaml , Berry and Parasuman (1996) อ้างถึงในศิมาภรณ์ สิทธิชัย และสิญาธร ขุนอ่อน 
(2558) หากลูกค้ามีความภักดีจะมีพฤติกรรมการบอกต่อหรือแนะน าเพื่อให้บุคคลอื่นๆ สนใจใช้บริการด้วย 

ข้อค้นพบ 

 ผู้ศึกษา ค้นพบสิ่งที่ได้จากการศึกษา เร่ือง  ความภักดีของลูกค้าต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ทั้งในด้าน
พฤติกรรม และด้านทัศนคติ ดังนี้ 

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ พบว่าวอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ในทุกปัจจัย 
ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเ ช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
 ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิการรักษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแตกต่างกันในทุกปัจจัย 
 ความภักดีด้านพฤติกรรม ประกอบไปด้วย เคยมาใช้บริการมากกว่าหนึ่งคร้ัง การบอกต่อ ปากต่อปาก การบอก
ต่อผ่านอินเทอร์เน็ต และการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม วอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ยระดับความภักดี
มากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ในทุกปัจจัยย่อย โดยจะเคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มากกว่าหนึ่งครั้ง และจะแนะน าให้
คนในครอบครัวญาติ และผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก เคยแนะน าให้บุคคลอื่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
เชียงใหม่ ราม โดยสื่อผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อิสตราแกรม เป็นต้น มีการแชร์ภาพ ความสะดวกสบาย ความพอใจ
ต่างๆ ที่ได้รับจากโรงพยาบาล ระหว่างการพักรักษาตัวผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต และสื่อสารสมัยใหม่ ในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก 
ส าหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-80,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความภักดีมากกว่ากลุ่มรายได้อื่น 
โดยจะมีการแนะน าให้คนในครอบครัวญาติ และผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก ส าหรับผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ/
เบิกตรง/รัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยระดับความภักดีมากว่ากลุ่มสิทธิการรักษาอื่น โดยจะแนะน าให้คนในครอบครัวญาติ  
และผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก และแชร์ภาพความสะดวกสบายความพอใจต่างๆ ที่ได้รับจากโรงพยาบาล  
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
 ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการ 5 ครั้งขึ้นไปจะแนะน าให้คนในครอบครัวญาติ และผู้อื่นมาใช้บริการโดยการบอกแบบ  
ปากต่อปาก 
 ความภักดีด้านทัศนคติ ประกอบไปด้วย ความต้ังใจมาใช้บริการในอนาคต ต้องการใช้บริการแม้จะราคาสูงกว่า 
การเป็นทางเลือกแรก ความชอบแม้จะมีทางเลือกอื่น และความมีประสิทธิภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามวอร์ดเด็ก 
ค่าเฉลี่ยระดับความภักดี มากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ในทุกปัจจัยย่อย มีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
อย่างแน่นอน มีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นอย่างมาก เมื่อ คนในครอบครัว
เจ็บป่วย จะเลือกใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นอันดับแรก ยังคงไว้วางใจ และจะใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ 
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รามอยู่แม้ทางโรงพยาบาล จะมีค่าบริการรักษาสูงกว่าแห่งอื่น ยังคงใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามอยู่แม้จะมีโรงพยาบาล
เอกชนอ่ืนๆ มาเปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นทางเลือกอื่นๆ  
 ส าหรับผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ/เบิกตรง/รัฐวิสาหกิจ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพการให้บริการเป็นอย่างมาก ยังคงใช้บริการ
แม้จะมีโรงพยาบาลอื่นเป็นทางเลือก ยังคงไว้วางใจและจะใช้บริการอยู่แม้จะมีค่าบริการสูงกว่าแห่งอื่นโดยมีระดับความคิดเหน็
แตกต่างกัน  

ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการ 5 ครั้งขึ้นไปที่มาใช้บริการภายใน 3 ปี จะเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  
เป็นอันดับแรก หากตนเองหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วย  
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ กับความภักดีของลูกค้า พบว่า หากลูกค้า 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการก็จะส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา เรื่อง ความภักดีของลูกค้าต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ปัจจัยความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ การศึกษาพบว่าในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ในทุกปัจจัยคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการก็จะส่งผลเชิงบวกต่อความภักดี
ของลูกค้าที่มีต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่ายังมี
ระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้ านความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ตามกลุ่มต่างๆ เช่น  
วอร์ดเด็กมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากกว่าวอร์ดผู้ใหญ่ในทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้ าใจลูกค้า หรือ  
กลุ่มที่มีสิทธิการรักษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแตกต่างกันในทุกปัจจัย สิ่งเหล่านี้ ทางผู้บริหารโรงพยาบาลควร  
มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงจุดอ่อนทางด้านคุณภาพบริการเพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับด้าน ความภักดีด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคต ิหากลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม หากโรงพยาบาลสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
อย่างยั่งยืนก็จะส่งผลต่อความภักดีในระยะยาว อันจะเกิดผลให้เกิดความภักดีด้านพฤติกรรม และความภักดีด้านทั ศนคติ 
เชิงบวก ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ าที่สม่ าเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ลูกค้าส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับสูง และมีความภักดีทั้งทางด้านพฤติกรรม 
และด้านทัศนคติ ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน ข้อเสนอแนะคือ การน ากลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM 
(Customer Relationship Management) มาปรับใช้ในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางออกหนึ่งใน การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
ลูกค้า ยังคงอยู่กับบริษัทได้นานขึ้น อันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ สร้างความภักดีและส่งผลต่อการ
ด าเนินงานท่ีดีในอนาคตได้ โดยการสร้าง Customer Loyalty ดังนี ้

1) การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอันจะส่งผลต่อความ 
ภักดีระยะยาว เช่น การจัดระบบการเยี่ยมกลุ่มลูกค้าที่วอร์ดโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการค้นหาความต้องการเชิงรุก  
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทันท่วงที โดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่จะเยี่ยมโดย เฉพาะลูกค้าที่สามารถสร้าง
รายได้ระยะยาวแก่โรงพยาบาล 

2) การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ เป็นสิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น การรักษาค ามั่น สัญญาที่มีต่อลูกค้า 
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3) การสร้างความผูกพัน หากลูกค้ามีความรู้สึกเช่ือมโยงผูกพันกับโรงพยาบาลนั่นคือการที่ลูกค้ามีทัศนคติที่ดี 
ต่อองค์กร เช่น การจัดท า Loyalty program ผ่านระบบมือถือ ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีระบบ Chiangmai Ram 
application โดยลูกค้าของโรงพยาบาลที่มาท าการรกัษา จะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดแูลสขุภาพผ่านมือถือรวมทั้งข่าวสาร
ด้านสุขภาพต่างๆ โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ 
ที่ดีในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ท าให้เกิดความแตกต่างอันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ า
อย่างต่อเนื่อง 

4) โรงพยาบาลสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการบริหารความภักดีของลูกค้า เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมาใช้บริการมากกว่าหนึ่งครั้ง จะแนะน าให้คนในครอบครัวญาติ และผู้อื่นมาใช้
บริการโดยการบอกแบบปากต่อปาก เคยแนะน าให้บุคคลอื่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยสื่อผ่านสื่อสมัยใหม่ 
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อิสตราแกรมและมีการแชร์ภาพ ความสะดวกสบาย ความพอใจต่างๆ ที่ได้รับจากโรงพยาบาล ระหว่างการ
พักรักษาตัวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสารสมัยใหม่ ในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก ดังนั้นการใช้ช่องทางดังกล่าวจะช่วยให้เป็นการ
สร้างการรับรู้แก่ลูกค้า และสามารถน าช่องทางดังกล่าวมาวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคตอีกช่องทางหนึ่งเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับอนาคตโรงพยาบาลควรน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การเน้นที่การรักษาลูกค้าเดิม
มากกว่า การสร้างความจงรักภักดีเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร ลูกค้าแต่ละกลุ่มท า
ก าไรให้กับทางโรงพยาบาลมากน้อยเพียงใด การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างความจงรักภักดีต่อบริษัท    
จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าในการก่อให้เกิดผลก าไรต่อบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ  เรนนาดซและคูมาร์ (Reinartz and 
Kumar, 2002)   ได้กล่าวว่า ลูกค้าที่ภักดีเป็นลูกค้าที่สร้างก าไรให้กับองค์กร   ความภักดีของลูกค้าและการท าก าไร 
มีความสัมพันธ์กัน ผู้บริหารสามารถคาดการณ์การท าก าไรจากลูกค้าแต่ละราย 
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