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บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังนีม้จีดุมุงหมายเพือ่ศกึษา ปจจยัทีส่งผลตอความภกัดขีองผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางการสรางความภักดีใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน           

ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ                    

ใชแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 14 คน และการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามจาก         

กลุมตวัอยาง คอื ผูทีเ่คยใชบรกิารโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา และสถิติ   

เชิงอนุมาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด ผูวิจัยนําเสนอผลการสัมภาษณ            

แบบเจาะลึกและสรุปการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีสงผลตอความภักดี

ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการ 

ดานการมสีมัพันธภาพกบัผูรบับรกิาร ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการทาํใหเฉพาะเจาะจงบคุคล 

ดานการเปนหุนสวน และดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ สําหรับแนวทางการสรางความภักดี
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ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ควรใหความสําคัญกับการใหความเห็นอกเห็นใจแก

ผูรบับรกิาร การมีสมัพนัธภาพกบัผูรบับรกิาร ความเปนรปูธรรมของการบริการ การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล 

การเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการและการเปนหุนสวน ตามลําดับ 

คําสําคัญ
 ความภักดีของลูกคา    คุณภาพการบริการ   การบริหารลูกคาสัมพันธ

Abstract
 This research aims to study the factors that affect the loyalty of the clients of private          

hospitals in Bangkok and to study the guidelines to build loyalty that happened to the service of 

private hospital in Bangkok. Because to this research was conducted on the qualitative and the 

quantitative methods, the survey tools are the questionnaires for in-depth interviews with 14 people 

in qualitative method and there are 400 people with a multi-stage random sampling who used to 

get the service from 14 private hospitals (outpatient) in Bangkok. Data analysis for quantitative 

research was using descriptive analysis and inferential statistics. The analysis of qualitative data 

was from open-ended questions. The researchers presented the results of in-depth interview that 

summarized content analysis. The results showed that factors affecting the loyalty of clients private 

hospitals in Bangkok was the provision of sympathy to the service; the relationship with the client; 

the concrete of service; the making of specific individuals; the partnership; understanding the   

expectations of the clients. The study of guidelines for the loyalty of the clients of private hospital 

in Bangkok are giving priority to providing sympathy to the service; the relationship with the client; 

the concrete of service; making for specific person, understanding the expectations of the clients 

and the partnerships respectively.

Keywords: 
 Customer Loyalty,   Service Quality,  Customer Relationship

บทนํา
 ธุรกิจโรงพยาบาลนับไดวาเปนธุรกิจท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนและ

เปนธุรกิจที่สงผลดีตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญและ

สนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ ดังท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555      

- พ.ศ. 2559) ซึง่ไดระบไุววาธรุกจิบรกิารสขุภาพเปนธรุกจิทีจ่ะไดรบัการสงเสรมิใหมกีารเพ่ิมขดีความสามารถ
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ในการแขงขัน เพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาอยางย่ังยืน (ชาญณรงค  สังขอยุทธ, 2557) 

นอกจากน้ียังรวมถึงกระแสนโยบายที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) การเติบโตของการทองเที่ยวเชิงการแพทยทั้งจากตัวเลขเชิงปริมาณ การลงทุน และอัตราการจางงาน   

ทีเ่พ่ิมข้ึนสงผลใหภาคเอกชนเขามาประกอบธุรกิจดานการดูแลสขุภาพมากขึน้ (นนัทสาร ี สขุโต, 2558) ทาํให

ธุรกิจโรงพยาบาลในไทยมีการแขงขันกันคอนขางสูง ดังน้ันโรงพยาบาลเอกชนในไทยจึงตองเผชิญกับ             

การแขงขันอยางรุนแรงท้ังในและระหวางประเทศ อยางไรก็ตามการแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตาง

มีจุดขายของบริการอยูที่ศักยภาพทางการแพทยและคุณภาพการบริการซึ่งเปนที่ยอมรับในตลาดโลก           

(ชาญณรงค  สังขอยุทธ, 2557) 

 คุณภาพการบริการนับเปนกลยุทธสําคัญประการหนึ่งที่นํามาใชในการเพิ่มขีดความสามารถใน      

การแขงขัน (Chen & Chen, 2010) โดยคุณภาพบริการนั้นเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ                 

โรงพยาบาลภายใตการแขงขันที่รุนแรง (พรชัย  ดีไพศาลสกุล, 2556) และจากมาตรฐานของการบริการที่ดี    

มีคุณภาพ Sukato (2014) กลาววาจะเกิดขึ้นไดเมื่อลูกคาไดสัมผัสไดรับบริการ โดยหากลูกคารับรูถึงสิ่งที่      

ไดรับเทากับหรือสูงกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ Parasuraman, Zeithaml & Berry 

(1990) ไดกลาวเสริมถึงการประเมินคุณภาพบริการซึ่งประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก ความเปนรูปธรรม

ของบริการ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดในการใหบริการ การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ 

และความเห็นอกเหน็ใจหรอืการรบัรูความตองการของผูรบับรกิาร นอกจากน้ีการบรหิารลูกคาสัมพันธ (CRM) 

นบัเปนเครือ่งมือทีส่าํคญัในการสรางความสมัพนัธกบัลกูคาแบบตอเน่ืองดวยการติดตอสือ่สารกบัลกูคาตลอดไป 

โดย Lawson-Body & Limayem (2004) ไดกลาวเก่ียวกับองคประกอบหลักของการบริหารลูกคาสัมพันธ       

ซึ่งประกอบดวย การมีสัมพันธภาพกับลูกคา การบริหารการสื่อสารระหวางกัน การเขาใจความคาดหวังของ

ลกูคา การเปนหุนสวน และการทําใหเกิดความเฉพาะเจาะจงของแตละบุคคล สาํหรับความภกัดีของผูบริโภค 

(Customer Loyalty) นั้นนับวาเปนองคประกอบที่สรางความมั่งค่ังใหแกองคกรธุรกิจตางๆ เน่ืองจากลูกคา   

จะมีการซ้ือหรือใชบริการซ้ํา และมีการบอกตอใหผูอื่นเกิดการซื้อหรือใชบริการท่ีตนมีความภักดีอีกดวย          

ความภักดีของผูบริโภคจึงหมายถึงการที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือบริการหนึ่งไมวาจะเกิดจาก       

ความเช่ือม่ัน การนกึถึง และหรอืตรงใจผูบริโภคจึงทําใหเกิดการซือ้ซ้ําและตอเน่ืองตลอดมา (Da Silva & Alwi, 

2008)

 อนึ่งจากการทบทวนงานวิจัยตางๆ อาทิ สมฤดี  ธรรมสุรัติ (2554) พบวาปจจัยคุณภาพบริการมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการและความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนเตอืนใจ  จนัทรหนองสรวง (2554) พบวา การบริหารลกูคาสมัพนัธ มคีวามสัมพนัธและผลกระทบเชงิบวก

กับความภักดีของลูกคา สอดคลองกับ Long, Khalafinezhad, Ismail & Rasid (2013) การศึกษาแสดง          

ใหเห็นวาการบริหารลูกคาสัมพันธ เปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญขององคกรที่สามารถนํามาปรับปรุงเพื่อสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันได นอกจากน้ียังมีงานวิจยัจํานวนมากไดนําความตั้งใจทีจ่ะกลับมาใชบริการ

อีก (Re-Visit Intension) มาใชวัดระดับความภักดีของผูรับบริการดานการแพทย (Boshoff & Gray, 2004) 
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ดงัน้ันความภกัดีของผูรบับริการทางการแพทยจงึเปนดัชนีชีว้ดัท่ีสาํคัญประการหนึง่ท่ีใชวดัระดับความสาํเร็จ

หรือการมีประสิทธิภาพของธุรกิจดานสถานบริการทางการแพทย  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะผูวิจัย     

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาแนวทางการสรางความภักดขีองผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพมหานคร

เพือ่ตอบวตัถปุระสงคการวิจยัทีต่องการทราบถงึปจจยัตางๆ ทีส่งผลตอความภกัดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร และนําผลการวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการสรางความภักดีใหเกิดข้ึนกับผูรับ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ในกลุมธุรกิจเดียวกันที่ตองการนําผลการวิจัย                  

ไปประยุกตใชในอนาคต สรางความพรอมดานบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ผูประกอบการมีศักยภาพสามารถแขงขันไดทั้งในและนอกประเทศ มีการปรับปรุงระบบบริการ

สุขภาพเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับสากล

วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความภักดีใหเกิดขึ้นกับผู รับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 การทบทวนวรรณกรรมในคร้ังนี้ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแปรการรับรูคุณภาพบริการ          

ไดมาจากการศึกษาแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1986) ; Kotler & Armstrong (1996) ; 

ศุภลักษณ  สุริยะ (2556, 34) คุณภาพบริการตามแนวคิดทางดานการตลาดไดมาจากการศึกษาแนวคิดของ 

Kotler & Armstrong  (1996)  รูปแบบของการวัดคุณภาพบริการ (แบบจําลองชองวาง: Gap Model)                 

ซึ่งพบชองวางที่เกิดขึ้นระหวางผูบริโภคและนักการตลาดไดมาจากการศึกษาแนวคิด ของ Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1985) ตัวแปรการบริหารลูกคาสัมพันธไดมาจากการศึกษาแนวคิดของเตือนใจ                

จันทรหนองสรวง (2554, 18) วีระพงศ  จันทรสนาม (2551, 25-26) กิจกรรมทางการตลาดในการบริหาร       

ลกูคาสมัพนัธไดมาจากการศกึษาแนวคิดของ สาธิยา  เถือ่นวิถ ี(2555) และตัวแปรความภกัดขีองผูรบับริการ

ไดมาจากการศึกษาแนวคิดของนพกร  ศรีจํานงค (2551, 44) ; Keller (1993)  การวัดผลความภักดีของลูกคา      

ตามนิยามพฤติกรรมการซื้อไดมาจากการศึกษาแนวคิดของ Griffin (1995) สําหรับการบริหารลูกคาสัมพันธ

ที่มีผลตอความภักดีไดมาจากการศึกษาแนวคิดของเตือนใจ  จันทรหนอง สรวง (2554) ซึ่งสามารถแสดงออก

มาไดดังภาพที่ 1 ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
-    
   (Makes Regular Repeat ervices) 
-   
   (Purchases Across Product and Service Lines) 
-   (Refers Others) 
-   
   (Demonstrates an Immunity to the Pull of  
   the Competition) 

 

 

 

-  (Tangible)  
-  (Reliability) 
-  
  (Responsiveness) 
-  (Assurance) 
-  (Empathy) 

 

 

-   

  (Relations with Customer) 
-   
   (Interactive Management)  
-  

(Understanding Customer expectation) 
-   (Partnership)  
-  (Personalization) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการวิจัย  
 1.   การวิจัยเชิงปริมาณ   

  1.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการ  

โรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาลสินแพทย โรงพยาบาลธนบุรี 

โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลเจาพระยา โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร

ประชาช่ืน โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลพญาไท 2               

โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงพยาบาลเซนตหลุยส และโรงพยาบาลกรุงเทพ จํานวน 

7,926,415 คน (กองสขุภาพระหวางประเทศ, 2557)  สวนกลุมตัวอยางเปนผูทีเ่คยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 
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(ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดตามสูตรท่ีใชหา      

ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน .05 และใชวิธีสุมตัวอยางเปนแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)     

จากประชาชนผูที่เคยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2         

การสุมตัวอยางแบบงายจากผูที่เคยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหงในกรุงเทพมหานคร 

โดยเทียบสัดสวนโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 400 คน

  1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลการวิจัย           

เชงิปรมิาณ ใชสถติวิเิคราะหเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลีย่เลขคณติ ( ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวเิคราะหการถดถอย

เชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) หาปจจยัท่ีสงผลตอความภกัดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

       ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกโดยขอมูลที่ไดจะนํามาสนับสนุนกับขอมูลที่ไดจากการวิจัย             

เชิงปริมาณ ผูมีสวนรวมในการใหขอมูลมี 3 กลุม จํานวนทั้งหมด 14 คน ไดแก ผูบริหารโรงพยาบาล จํานวน 

2 คน พนักงาน  จํานวน 3 คน และลูกคาผูที่เคยใชบริการโรงพยาบาลเอกชน (ผูปวยนอก) 14 แหง                         

ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน โดยใชแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยใช  

การวิเคราะหตามเนื้อหาของขอมูลที่เก็บรวบรวมได

ผลการวิจัย
 1. ผลวิจัยเชิงปริมาณ 

      1.1 การรับรูคุณภาพบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก          

(  = 3.58 S.D. =  0.26)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดาน อันดับแรก คือ             

ดานการใหความม่ันใจแกผูรบับรกิาร ( = 3.6   S.D.= 0.43)  รองลงมา คอื ดานการตอบสนองความตองการ

แกผูรับบริการ ( =  3.64   S.D. = 0.38)   ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ( = 3.56  S.D.= 0.33) 

ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ( = 3.57  S.D. =  0.35)  และดานการใหความเห็นอกเห็นใจ   

แกผูรับบริการ ( =  3.50  S.D. =  0.34) ตามลําดับดังแสดงไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยการรับรูคุณภาพบริการ
 

 X S.D.   

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  

3.56
3.57 
3.64 
3.65 
3.50 

0.33
0.35 
0.38 
0.43 
0.34 

 
 
 
 
 

3 
4 
2 
1 
5 

                            3.58 0.26   
 

  1.2  การบริหารลูกคาสัมพันธ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =  3.53  S.D.= 0.26) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดาน อันดับแรก คือ                 
ดานการเปนหุนสวน ( =  3.65  S.D. =  0.53)  รองลงมา คือ ดานการบริหารการส่ือสารระหวางกัน                    
( = 3.52  S.D. = 0.50)  ดานการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล ( = 3.51  S.D. =  0.33)  ดานการเขาใจ
ความคาดหวังของผูรับบริการ ( =  3.50  S.D. = 0.48)  ดานการมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ( = 3.48 

S.D. =  0.38) ตามลําดับดังแสดงไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารลูกคาสัมพันธ 
 

  X S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3.48
3.52 
3.50 
3.65 
3.51 

0.38
0.50 
0.48 
0.53 
0.33 

 
 
 
 
 

5 
2 
4 
1 
3 

                            3.53 0.26   

  1.3  ความภกัดีของผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชน ผูตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ในภาพรวม

อยูในระดบัมาก  ( = 3.42  S.D.  = 0.26) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบัมาก จาํนวน 2 ดาน 

อนัดบัแรก คอื ดานการใชบรกิารซํา้เปนปกติ ( = 3.51 S.D.= 0.35) รองลงมา คอื ดานการบอกตอบคุคลอืน่ 

( = 3.45  S.D.= 0.35) สวนอันดับ 3 และ 4 อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูด

ไปหาคูแขง ( = 3.40 S.D.= 0.49) และดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ( = 3.33 

S.D.= 0.50) ตามลําดับ ดังแสดงไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน
 

 X S.D.   

1.  
2.  
     
3.  
4.  

3.51
3.33 

 
3.45 
3.40 

0.35
0.50 

 
0.35 
0.49 

 
 

 
 

 

1 
4 
 
2 
3 

                            3.42 0.26   

 2.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
       ผูวจิยัใชการสมัภาษณเชงิลกึ โดยในประเด็นดานการรับรูคณุภาพบรกิารนัน้ โรงพยาบาลสวยงาม
เปนระเบียบ มีเอกสาร แผนพับแนะนําโรคตาง ๆ ที่เปนโรคท่ัวไป ผูรับบริการมีความเชื่อม่ันและไววางใจ        
ในแพทยวามีความรู ความเชีย่วชาญ เจาหนาท่ีมคีวามกระตอืรือรนในการใหบริการ อกีทัง้ยงัม่ันใจวาบุคลากร
ทางการแพทยของโรงพยาบาลสวนใหญ มีความรู ความสามารถในงานของตนเอง และมีความเปนมืออาชีพ 
แพทย พยาบาล และเจาหนาทีม่คีวามเขาใจในตวัผูปวยและเขาใจความรูสกึของญาตเิปนอยางด ีสวนประเดน็
การบริหารลูกคาสัมพันธนั้น พนักงานทุกระดับใหบริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธกับผูปวยทุกคน รวมถึงทาง         
โรงพยาบาลมีระบบการติดตอส่ือสารระหวางโรงพยาบาลกับผูรับบริการหลากหลายชองทาง นอกจากนี้          
โรงพยาบาลยงัมีการอบรมแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของโดยคํานึงถึงความแตกตางกันของผูรบับรกิาร
ในแตละกลุม ในทํานองเดียวกันโรงพยาบาลยังไดสงเสริมใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง/
พฒันาการใหบรกิารของโรงพยาบาล  สาํหรบัดานความภกัดขีองผูรบับรกิารทีม่ตีอโรงพยาบาลนัน้ ผูรบับรกิาร
จะกลบัมารบัการรกัษาในคร้ังตอๆ  ไปโดยยงัไมคดิทีจ่ะเปลีย่นสถานพยาบาล เนือ่งจากโรงพยาบาลมชีือ่เสยีง
ในดานการรกัษา  นอกจากน้ียงัมกีารใชบรกิารของโรงพยาบาลในแผนกอืน่ๆ ทีม่รีาคาสงู มกีารชกัชวน แนะนาํ
ใหคนใกลชดิเขามารักษา แตอยางไรก็ตามหากผูรบับรกิารไดขอมลูเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
อื่นที่ตรงกับความตองการ หรือโรงพยาบาลนั้นอยูใกลบานหรือหากเกิดกรณีฉุกเฉินก็มีโอกาสท่ีจะเปลี่ยน       

โรงพยาบาลได

 1.4 ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก             
ดานการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการ ดานการมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรม
ของการบริการ ดานการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล ดานการเปนหุนสวน และดานการเขาใจความคาดหวัง  
ของผูรบับรกิาร โดยปจจยัทัง้ 6 ดานอธิบายการผนัแปรตาม คอื ความภักดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 75.0 แสดงเปนสมการไดดังนี้
  ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร = 0.368 + 
0.416 (Emp) + 0.200 (Rel) + 0.101 (Tan) + 0.081 (Pur) + 0.047 (Par) + 0.053 (Exp)
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 3.  แนวทางการสรางความภักดี

      การสรางความภักดีใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ควรให     

ความสําคัญกับปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ไดจาก

การทําการศึกษาดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ รายละเอียด ดังนี้

  3.1 การใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการโดยแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ตองสามารถรับรูความตองการของผูรับบริการ/ผูปวยที่มีความแตกตางกัน และควรมีมารยาท  ความสุภาพ

และทาทียิ้มแยมแจมใสขณะใหบริการ อีกทั้งตองเต็มใจในการตอบขอซักถาม อยางไรก็ตามสําหรับ                  

โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนพยาบาลและทําใหพยาบาลตองอยูเวรตอเนื่องจะมีผลตอประสิทธิภาพในการ             

ใหบริการที่ลดลง ดังนั้นโรงพยาบาลควรเพิ่มจํานวนพยาบาลใหมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ

  3.2   การมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลควรมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับ

ผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นโดยการทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคา โดยแพทยตองดูแล เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ 

มคีวามจรงิใจไมปกปดขอมลู  ในทาํนองเดียวกันแพทย พยาบาล นกักายภาพ เภสชักรและเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ

ควรสงเสริมการริเริ่มสรางความรูสึกเปนมิตรกับผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการรูสึกวาเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งทาง

โรงพยาบาลควรมีการประเมินพฤติกรรมการใหบริการของบุคลากรทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการ 

โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ของหนวยงาน และควรนําปญหาที่เกิดจากการใหบริการมาหาแนวทางแกไข

และปรับปรุงการใหบริการ นอกจากน้ีโรงพยาบาลควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับผูรบับริการเปนประจํา

อยางตอเนื่อง เชน การจัดอบรมพิเศษแกผูรับบริการในโอกาสตางๆ การจัดวงดนตรีบรรเลงใหผูปวยไดรับ     

การผอนคลาย  ตลาดนัดสุขภาพ การจัดพื้นที่แสดงสินคา (Boot) สุขภาพ เปนตน

  3.3  ความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงพยาบาลควรมีเอกสารแนะนาํการปฏิบตัติวักอน-หลัง

รบัการรกัษาเพือ่ใหผูปวยไดรบัทราบขอมลูเบือ้งตนจากแพทยแลวสามารถดเูอกสารประกอบควบคูกนัไปดวย 

เพือ่จะไดนาํไปปฏบิตัไิดอยางถกูตอง นอกจากนีโ้รงพยาบาลตองจดัสถานทีจ่อดรถใหมคีวามกวางขวางเพียงพอ

โดยตองใหมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน นอกจากนี้ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ความเพียงพอ   

ของเกาอี้นั่งรอ การบริการนํ้าดื่ม อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร เพื่อใหผูปวยไดรับความสะดวกสบาย

ระหวางรอรับการตรวจ  

 3.4 การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล โดยโรงพยาบาลควรมีการจัดกลุมผูรับบริการตามระยะเวลา       

การใชบริการหรือตามกลุมผูรับบริการเชน ผูปวยเงินสด ผูปวยประกันสังคม ผูปวยประกันชีวิต เพื่อใหบริการ

แกผูปวยที่มีความแตกตางกันในแตละกลุมและสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละกลุม รวมถึงควร      

มีการจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการบริการสําหรับผูรบับริการเฉพาะรายตามความเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับ

พฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัดบริการไวสําหรับผูรับบริการพิเศษ         

เปนอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลท่ีมีระยะเวลาการใชบริการมายาวนาน เชน การจัดโปรแกรมการสงเสริมการขาย 

(Package) การรักษาพยาบาลในแผนกตางๆ หรือมีสวนลดให เปนตน
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  3.5  การเขาใจความคาดหวังของผูรบับริการ โดยโรงพยาบาลควรจัดใหมกีารสงเสรมิการตลาด

ในรูปแบบใหมๆ เปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเมื่อตองการเชน การเสนอ

โปรโมชั่นพิเศษใหกับผูปวยอยางตอเนื่อง เชน แผนกทันตกรรม จักษุ โปรแกรมการคลอดบุตร และการตรวจ

สขุภาพประจาํป นอกจากนีโ้รงพยาบาลควรจัดเตรยีมการบริการทีด่ทีีส่ดุไวสาํหรบัผูรบับริการเพือ่ใหผูรบับริการ

เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เชน ดูแลกระบวนการในการใหบริการที่จะตองรวดเร็ว ถูกตอง มีขอมูล ขาวสาร

แจงผูปวยอยางชัดเจน

  3.6  การเปนหุนสวน โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

การบริการใหดีขึ้นโดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ ที่เตรียมไว เชน โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น หรือ         

สื่อสังคม (Social Media) ของโรงพยาบาล นอกจากน้ีโรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับบริการเขามาเปน          

สวนหน่ึงในการสรางนวัตกรรมการบริการดวยการใหรางวัลตอบแทน สําหรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชน            

อยางมากตอโรงพยาบาล

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

        ธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจท่ีใหบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนและกอใหเกิด

ผลดีตอการพัฒนาทรัพยกรมนุษย สงผลดีตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ชาญณรงค             

สังขอยุทธ, 2557) และจากการเติบโตของการทองเท่ียวเชิงการแพทยทั้งจากตัวเลขเชิงปริมาณ การลงทุน   

และอัตราการจางงานท่ีเพิ่มขึ้นสงผลใหภาคเอกชนเขามาประกอบธุรกิจดานการดูแลสุขภาพมากข้ึน             

(นนัทสาร ี สขุโต, 2558) ประกอบกับรัฐใหความสาํคัญสนบัสนนุผลักดนัใหไทยเปนศูนยกลางสขุภาพนานาชาติ 

และการเปนศนูยกลางความเปนเลิศทาํใหเกดิการแขงขนักนัคอนขางสูงโดยตองแขงขนักนัเองกับโรงพยาบาล

เอกชนและของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการอภิปรายของศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ 

และปารยทิพย  ธนาภิคุปตานนท (2558) ที่วาการแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตองสรางจุดตาง              

มจีดุขายการบรกิารทีศ่กัยภาพทางการแพทยและคณุภาพการบริการ นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของ 

Da Silva & Alwi (2008) ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของจุดเนนการบริการ การบริหารลูกคาสัมพันธ            

ที่มีผลตอความภักดีของผูรับบริการโดยตองมีการส่ือสารระหวางกัน เขาใจในความคาดหวังของลูกคา            

ทําใหเกิดการซ้ือหรือใชบริการซํ้า การบอกตอใหผูอื่นใชบริการที่ตนมีความภักดี และจากการศึกษาปจจัย         

ที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดขอคนพบที่สําคัญดังนี้

  ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร มี 6 ปจจัย 

คอื ดานการใหความเหน็อกเหน็ใจแกผูรบับรกิาร ไดแกการรบัรูความตองการของผูรบับรกิารทีม่คีวามแตกตางกนั 

ทําใหผูรับบริการรูสึกประทับใจ และมีการรับรูที่ดีเก่ียวกับการใหบริการของโรงพยาบาล ดังน้ัน  การให         

ความเหน็อกเหน็ใจแกผูรบับรกิารจงึสงผลตอความภกัดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพมหานคร

สอดคลองกบัปจจัยในการประเมินคณุภาพบรกิารของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990, 28) ; Cronin, 
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Brady & Hult (2000) ในประเด็นความเห็นอกเห็นใจหรือการรับรู  ความตองการของผูรับบริการ (Empathy) 

วาเปนการใหความสนใจและใหบริการแกลูกคาแตละรายที่มีความตองการแตกตางกันออกไปเพื่อใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจในบริการ การใหคุณภาพการบริการที่เหนือความคาดหวังจะเปนโอกาสหรือความตั้งใจ       

ทีผู่บรโิภคจะกลบัมาใชบรกิารซํา้ ดานการมสีมัพนัธภาพกบัผูรบับริการ ทีส่งผลตอความภักดขีองผูรบับรกิาร

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาลมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับผูรับบริการ     

ใหดียิ่งข้ึนโดยการทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคาโดยบุคลากรที่เก่ียวของกับผูรับบริการโดยตรงตองทราบ

ความตองการและสามารถตอบสนองผูรับบริการไดดีกวาผูอื่นจนทําใหเกิดกระบวนการกลับมาใชบริการซ้ํา 

สอดคลองกับ Long, Khalafinezhad, Ismail & Rasid (2013) ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พฤติกรรม    

การทํางานของพนักงาน และความสัมพันธที่ดีกับลูกคาจะนําไปสูความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา 

ความเปนรูปธรรมของการบรกิารทีส่งผลตอความภกัดีของผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ไมวาจะเปนการมเีอกสารแนะนาํการปฏิบตัติวักอน-หลังการรักษา ความกวางขวางเพยีงพอของสถานท่ีจอดรถ 

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผูรับบริการสามารถจับตองได หรือสามารถสัมผัสไดทางใจและรับรูไดทันที    

อกีทัง้ยงัเกดิความตองการใชบรกิารซํา้ตราบเทาทีย่งัคงมีความพงึพอใจในบริการนัน้อยู ซึง่กค็อื ความภกัดขีอง

ผูรับบริการนั้นเอง สอดคลองกับสมฤดี  ธรรมสุรัติ (2554) ผลการศึกษาพบวาปจจัยคุณภาพบริการดาน       

ความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเช่ือถือในการใหบริการมีผลตอความภักดีตอตราสินคาของ   

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ดานการทาํใหเฉพาะเจาะจง

บุคคล เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก 

โรงพยาบาลมีการจัดกลุมผูรับบริการตามระยะเวลาการใชบริการเพื่อจัดเตรียมบริการและสรางแรงจูงใจ         

ทีเ่หมาะสม ซึง่การทาํใหเฉพาะเจาะจงบคุคลนีใ้หความรูสกึของการเปนบคุคลสาํคญัทีไ่ดรบัการดแูลเปนพเิศษ 

อันจะทําใหผูรับบริการเกิดความภักดีและใชบริการซ้ําอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่ง สอดคลองกับ 

Lawson-Body & Limayem (2004 อางถึงใน วีระพงศ  จันทรสนาม, 2551, 25-26) ที่กลาวเกี่ยวกับการทําให

เกิดความเฉพาะเจาะจงของแตละบุคคล วาเปนการมอบหมายใหแตละสายงานธุรกิจนําเสนอแกลูกคาดวย

การพฒันาหรอืเตรยีมผลติภัณฑใหเปนการเฉพาะหรอืเปนกรณพีเิศษสาํหรับลูกคาแตละรายใหเปนการเฉพาะ

เจาะจง ดานการเปนหุนสวนทีส่งผลตอความภักดีของผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก 

โรงพยาบาลสงเสริมใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นเพื่อสรางนวัตกรรม         

การบรกิารดวยการใหรางวลัตอบแทน โดยผูรับบริการมองวาสามารถมสีวนรวมในการปรบัปรุงการใหบริการ       

ของโรงพยาบาลผานกลองรับความคิดเห็น หรือส่ือสังคมของโรงพยาบาลในการนําเสนอความคิดใหมๆ         

เพ่ือปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลซ่ึงจะมีรางวัลตอบแทนแกผู รับบริการ สอดคลองกับเตือนใจ              

จนัทรหนองสรวง (2554) ซึง่การศกึษาพบวาการบรหิารลูกคาสมัพนัธดานการเปนหุนสวน มผีลตอความจงรกัภักดี

ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา ดานที่มีผลทางบวกมากที่สุด

คือ ผูใหบริการสงเสริมใหลูกคาเขามามีสวนในการปรับปรุงสินคาและบริการ โดยผานชองทางการสื่อสาร    

ตาง ๆ ที่ไดเตรียมไว สําหรับดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ นับเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผล        
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ตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลจัดใหมีการสงเสริมการ

ตลาดเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเม่ือตองการ ทั้งน้ีทางโรงพยาบาล        

ไดมีการสงเสริมการตลาดในรูปแบบใหมๆ ที่สอดคลองกับความตองการของผูปวย สอดคลองกับ Lawson-

Body & Limayem (2004 อางถึงใน วีระพงศ  จันทรสนาม, 2551, 25-26) ซึ่งกลาวเกี่ยวกับการเขาใจ            

ความคาดหวังของลกูคาวาเปนกระบวนการทางธุรกจิทีส่รางองคความรูเกีย่วกับความจําเปนและความคาดหวัง

ของลูกคาเพื่อเตรียมสําหรับผลิตภัณฑและการบริการที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 

 2.  แนวทางการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร       

ควรใหความสําคัญกับการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรบับริการ การมีสมัพันธภาพกับผูรบับริการ ความเปน

รูปธรรมของการบริการ การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล การเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการและการเปน

หุนสวนตามลําดบั เพราะเปนปจจยัทีส่งผลตอความภักดขีองผูรบับรกิารโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยดานการใหความเหน็อกเห็นใจแกผูรบับริการน้ัน แพทย พยาบาลและเจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของตองสามารถ

รบัรูความตองการของผูรบับริการ/ผูปวยท่ีมคีวามแตกตางกัน และควรมมีารยาท ความสุภาพและทาทียิม้แยม

แจมใสขณะใหบริการ อีกทั้งตองเต็มใจในการตอบขอซักถาม อยางไรก็ตามสําหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

พยาบาลและทําใหพยาบาลตองอยูเวรตอเน่ืองจะมีผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการท่ีลดลง ดังนั้น              

โรงพยาบาลควรเพ่ิมจาํนวนพยาบาลใหมากขึน้เพ่ือใหเพยีงพอตอการใหบรกิาร ดานการมสีมัพันธภาพกบัผูรบั

บริการ โรงพยาบาลควรมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นโดยการทําใหผูรับบริการ

รูสึกวามีคุณคา โดยแพทยตองดูแล เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ มีความจริงใจไมปกปดขอมูล  นอกจากนี้      

แพทย พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรสงเสริมการริเริ่มสรางความรูสึกเปนมิตร

กับผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการรูสึกวาเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งทางโรงพยาบาลควรมีการประเมินพฤติกรรม       

การใหบรกิารของบคุลากรทุกคนทีม่สีวนเกีย่วของในการใหบริการ โดยกําหนดเปนตวัชีว้ดั (KPI) ของหนวยงาน 

และควรนําปญหาท่ีเกิดจากการใหบริการมาหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงโรงพยาบาล

ควรมีการจดักจิกรรมตางๆ รวมกบัผูรบับรกิารเปนประจําอยางตอเนือ่ง เชน การจดัอบรมพิเศษแกผูรบับรกิาร

ในโอกาสตางๆ การจดัวงดนตรบีรรเลงใหผูปวยไดรบัการผอนคลาย  ตลาดนดัสขุภาพ การจดัพืน้ทีแ่สดงสินคา 

(Boot) สขุภาพ เปนตน สวนความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงพยาบาลควรมเีอกสารแนะนาํการปฏบิตัิ

ตัวกอน-หลังรับการรักษาเพื่อใหผูปวยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนจากแพทยแลวสามารถดูเอกสารประกอบ

ควบคูกันไปดวย เพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง นอกจากน้ีโรงพยาบาลตองจัดสถานที่จอดรถให        

กวางขวางเพียงพอโดยตองใหมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน รวมถึงโรงพยาบาลควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ เชน ความเพียงพอของเกาอี้นั่งรอ การบริการนํ้าดื่ม อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร เพื่อใหผูปวยได

รบัความสะดวกสบายระหวางรอรบัการตรวจ  สาํหรับดานการทาํใหเฉพาะเจาะจงบคุคล โรงพยาบาลควรมี

การจดักลุมผูรบับรกิารตามระยะเวลาการใชบรกิารหรอืตามกลุมผูรบับรกิารเชน ผูปวยเงนิสด ผูปวยประกนัสงัคม 

ผูปวยประกันชีวิต เพ่ือใหบริการแกผูปวยท่ีมีความแตกตางกันในแตละกลุมและสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม            

กับผูปวยแตละกลุม รวมถึงควรมีการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการบริการสําหรับผูรับบริการเฉพาะราย            
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ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัด

บรกิารไวสาํหรับผูรบับรกิารพิเศษเปนอภิสทิธิเ์ฉพาะบคุคลท่ีมรีะยะเวลาการใชบรกิารมายาวนาน เชน การจัด

โปรแกรมการสงเสริมการขาย การรักษาพยาบาลในแผนกตางๆ หรือมีสวนลดให เปนตน ในทํานองเดียวกัน 

ดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ โรงพยาบาลควรจัดใหมีการสงเสริมการตลาดในรูปแบบ

ใหมๆ เปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเมื่อตองการ เชน การเสนอโปรโมชั่น  

พิเศษใหกับผูปวยอยางตอเนื่อง เชน แผนกทันตกรรม จักษุ โปรแกรมการคลอดบุตร และการตรวจสุขภาพ

ประจําป นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัดเตรียมการบริการที่ดีที่สุดไวสําหรับผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการเกิด

ความพึงพอใจมากที่สุด เชน  ดูแลกระบวนการในการใหบริการ ที่จะตองรวดเร็ว ถูกตอง มีขอมูล ขาวสารแจง

ผูปวยอยางชดัเจน ดานการเปนหุนสวน โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรบับรกิารเขามามีสวนรวมในการปรับปรงุ

การบริการใหดีขึ้น โดยผานชองทางการส่ือสารตางๆ ที่เตรียมไว เชน โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น หรือ        

สื่อสังคมของโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับบริการเขามาเปนสวนหนึ่งในการ            

สรางนวตักรรมการบริการดวยการใหรางวลัตอบแทน สาํหรับขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนอยางมากตอโรงพยาบาล

สรุป
 จากการศึกษาแนวทางการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

ไดคนพบประเด็นตาง ๆ  ที่ควรใหความสําคัญคือ การใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการ การมีสัมพันธภาพ

กบัผูรบับรกิาร ความเปนรปูธรรมของการบริการ การทาํใหเฉพาะเจาะจงบุคคล การเปน หุนสวนและการเขาใจ

ความคาดหวังของผูรับบริการ เนื่องจากปจจัยดังกลาวขางตนมีผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร สําหรับแนวทางในการสรางความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ควรดําเนินการดังนี้ คือ ดานการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการนั้น แพทย พยาบาล

และเจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของตองสามารถรับรูความตองการของผูรบับรกิาร/ ผูปวยทีม่คีวามแตกตางกนั ดานการ

มีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ โรงพยาบาลควรมุงเนนการพัฒนามิตรภาพไมตรีกับผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นโดย

การทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคา สวนความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงพยาบาลควรมีเอกสารแนะนํา

การปฏิบัติตัวกอน-หลังรับการรักษาเพื่อใหผูปวยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนจากแพทยแลวสามารถดูเอกสาร

ประกอบควบคูกันไปดวย เพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สําหรับดานการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล 

โรงพยาบาลควรมีการจัดกลุมผูรับบริการตามระยะเวลาการใชบริการหรือตามกลุมผูรับบริการเพื่อใหบริการ

แกผูปวยท่ีมีความแตกตางกันในแตละกลุมและสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับผูปวยแตละกลุม รวมถึงควรมี

การจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการบริการสําหรับผูรับบริการเฉพาะรายตามความเหมาะสมเพ่ือสอดคลองกับ

พฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ ดานการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ โรงพยาบาลควรจัดใหมี

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบใหมๆ เปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการรูสึกตองการใชบริการเม่ือ

ตองการ เชน การเสนอโปรโมช่ันพเิศษใหกบัผูปวยอยางตอเนือ่ง ดานการเปนหุนสวน โรงพยาบาลควรสงเสริม

ใหผูรบับริการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการบริการใหดขีึน้ โดยผานชองทางการส่ือสารตางๆ ทีเ่ตรียมไว 
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เชน โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น หรือสื่อสังคมของโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลควรสงเสริมใหผูรับ

บริการเขามาเปนสวนหนึ่งในการสรางนวัตกรรมการบริการดวยการใหรางวัลตอบแทน สําหรับขอเสนอแนะ  

ที่เปนประโยชนอยางมากตอโรงพยาบาล

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

 1.  จากการวิจัยพบวา คุณภาพบริการสงผลตอความภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นโรงพยาบาลควรใหความสําคัญกับการใหความเห็นอกเห็นใจแกผูรับบริการและ      

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 

 2.  จากการวจิยัพบวา การบริหารลกูคาสมัพนัธสงผลตอความภกัดขีองผูรบับริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นโรงพยาบาลจึงตองใหความสําคัญในดานการมีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ               

การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล การเปนหุนสวนและการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเพื่อคนหาตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ เชน 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน เปนตน เพื่อใหงานวิจัยกวางขวาง          

และสมบรูณมากย่ิงข้ึน และสามารถนําผลท่ีไดไปปรับปรงุพัฒนาคุณภาพบรกิารใหสอดคลองกบัความคาดหวัง

ของผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน

 2.  ควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสัมภาษณเชิงลึก เชน การจัดประชุมแบบ

มีสวนรวม (Focus Group) โดยศึกษาจากผูรับบริการของแตละโรงพยาบาล เพื่อศึกษาปญหาขอเสนอแนะ

และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหโรงพยาบาลเอกชนสามารถปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 

บริการใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน

 3.  ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบประกันสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมใหดีมากขึ้น
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