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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาล

ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในคุณภาพบริการกับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจาก โรงพยาบาลราษฎรยินดี 
จํากัด (มหาชน) สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากการรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล จากการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยตาง ๆ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นดานความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด 

(มหาชน) ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( = 4.1061, SD = 0.7746) สวนระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจใน

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน)  ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( = 4.1105,  
SD = 0.6100) 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ระดับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย เพศ อายุ รายได 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสม จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ และสิทธิการรักษา พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน 
ยกเวนประเด็นสิทธิการรักษา ท่ีพบวา ระดับความความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี 
จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และ 3) ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวาง ระดับความความพึงของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพการสม จํานวนคร้ังท่ีมารับ
บริการ และสิทธิการรักษา พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนประเด็นรายไดตอเดือน และสิทธิการรักษา ท่ีพบวา 
ระดับความความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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Abstract  
  This research aims to 1) to compare the loyalty of users of health services from hospitals 
Rajyindee Ltd. (Public) by personal factors, 2) to compare the satisfaction in the quality of health 
services from hospitals Rajyindee limited. (s) by personal factors, and 3) to study the relationship 
between satisfaction with the quality, service, loyalty of users of health services. Rajyindee 
Hospital Public Company Limited () for equipment used in research by questionnaires, the 
researchers created a questionnaire to gather ideas, principles and reason. The study documents 
the various texts, articles and research. 
 The results showed that 1) a comment on the loyalty of our customers Rajyindee 
Hospital Public Company Limited (), the overall level (= 4.1061, SD = 0.7746) and the comments 
of satisfaction and service quality. Hospital Rajyindee limited (PLC) in the overall level (= 4.1105. 
SD = 0.6100) 2) The comparison between. The loyalty of users of health services from hospitals 
Rajyindee Ltd. (Public) by personal factors, including gender, age, income level, consists of six 
educational status of the number of times the service. And the treatment of the most different. 
Except for the rights issue to maintain that level of loyalty of users of health services from 
hospitals Rajyindee Limited (Company) difference was statistically significant at 0.5 and 3) 
Comparison between. The level of satisfaction of users of health services from hospitals 
Rajyindee Ltd. (Public) by personal factors, including gender, age, income level, consists of six 
educational status of the number of times the service. And the treatment of the most different. 
Except for issues monthly income And the right to maintain that level of loyalty of users of 
health services from hospitals Rajyindee Limited (the Company) difference was statistically 
significant at the .05 level. 

Keyword: Loyalty, Satisfaction, Quality, Rajyindee Hospital  Ltd. (Thailand) 
 
บทนํา 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน โรงพยาบาลเอกชนไดเร่ิมมุงเนนการบริการท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีนาเชื่อถือ การพัฒนาบริการท่ีมีคุณภาพจึงตองอาศัยการพัฒนาระบบงานทุก
หนวยงานซ่ึงอาจมีผลตอความภักดีและความพึงพอใจของผูรับบริการตามหลักการจัดการแนวใหมถือวาผูใชบริการ
เปนบุคคลท่ีสําคัญของโรงพยาบาล การมีขอมูลของผูใชบริการในเร่ืองท่ีเกี่ยวของการใหบริการของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะขอมูลดานความภักดีกับความพึงพอใจ ซ่ึงเปนเร่ืองจําเปนและมีความสําคัญโดยจะสงผลตอการจัดการให
บรรลุผลสําเร็จและองคการสามารถดํารงอยูไดตอไป โรงพยาบาลราษฎรยินดี เปนโรงพยาบาลเอกชนอีกแหงหน่ึงท่ี
ตั้งอยูในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งกําลังประสบปญหาดานการแขงขันดานการใหบริการกับโรงพยาบาล
เอกชนอีกหลายแหง ท้ังน้ีเพ่ือรักษาฐานลูกคาเกาและสรางลูกคารายใหม เพ่ือเปนผูนําทางดานการบริการสุขภาพ จึง
มีความจําเปนตองมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของโรงพยาบาลเพ่ือการใหบริการแกผูใชบริการในจังหวัด
ภาคใตตอนลางรวมถึงชาวตางประเทศท่ีเขามาอาศัยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา แมวาโรงพยาบาลจะมีทีม
แพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญและใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการรักษาพยาบาลแลวก็ตาม แตการใหบริการอาจไมสามารถ
สรางความภักดีและความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได การมีขอมูลท่ีทันสมัยดานความภักดีและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการจะเปนประโยชนตอการจัดการโรงพยาบาลใหประสบความสําเร็จโดยเร็วได (สุรเดช ทองแกมแกว.  
2557: 1)  

ความภักดีของผูบริโภคหรือผูใชบริการเปนการแสดงออกซ่ึงการกระทําท่ีมีตอสินคาและบริการของ
องคการ โดยท่ัวไปบุคคลจะมีความภักดีท่ีอาจแตกตางกันในดานตาง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกตางกันทางลักษณะ
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กายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อและการใชบริการของแตละบุคคลแตกตางกัน 
การไดมาซ่ึงขอมูลดานความภักดีกับความพึงพอใจสําหรับองคการธุรกิจในปจจุบันจึงมีความสําคัญตอการจัดการ
องคการใหเปนผลสําเร็จ องคการภาคธุรกิจสวนใหญ จึงใหความสําคัญกับขอมูลดานความภักดีกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการขององคการในลําดับตน ๆ สําหรับทิศทางใหมในธุรกิจบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหกับผูใชบริการ
เกิดความภักดีและความพึงพอใจตอองคการ องคการจึงตองมีการแสวงหาเคร่ืองมือดานการจัดการใหม ๆ มาใชใน
งาน เชน การปรับโครงสรางองคการ การจัดการแขงขันดานการบริการและการสรางนวัตกรรมการใหการบริการ
อยางเปนรูปธรรม การมุงพัฒนาบุคลากร ทีมงานท่ีเก่ียวของกับการบริการ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชใน
งานบริการเพ่ือเสริมสรางประโยชนตลอดจนความพึงพอใจในการบริการแบบสรางสรรค (สมชาติ กิจยรรยง. 2550: 1) 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตนจึงเปนมูลเหตุใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง “ความภักดีกับ
ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน)” ผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปน
ประโยชนตอผูบริหารโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) และผูบริหารโรงพยาบาลอื่น ๆ ในธุรกิจโรงพยาบาล
ในการนําขอมูลไปใชในเชิงนโยบายและวางแผนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานบริการขององคกรสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด 

(มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในคุณภาพบริการกับความภักดีของผูใชบริการดาน

สุขภาพจาก โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 
สมมตุิฐานของการวิจัย  

1. ผูใชบริการท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความภักดีตอโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ตางกัน 
2. ผูใชบริการท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี 

จํากัด (มหาชน) ตางกัน 
3. ความภักดีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 การศึกษา ความภักดีกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ผูจัดทํา
วิจัยไดคนควาทบทวนเอกสารทางวิชาการเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังน้ี 

ภากรณ  นํ้าวาและศิริวิมล  วันทอง (2550:146) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พบวาผลการวิจัย ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอกจําแนกตามลักษณะบุคคล และลักษณะของการเจ็บปวยพบวา เพศมีผลตอความพึง
พอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง อายุมีผลตอความพึงพอใจของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก สถานภาพสมรสไมมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก การศึกษาไม
มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก รายไดไมมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอก สิทธิการรักษาไมมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก ลักษณะของการเจ็บปวยไมมีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก 

ชบา โลหะแสงเรือง (2551:198) ศึกษาภาพลักษณและความจงรักภักดีของผูใชบริการของสายการเดินเรือ
ระหวางประเทศ ZIM LINE INTERGRATED ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณการบริการของสายการเดินเรือระหวาง
ประเทศท้ัง 5 ดาน มีความสัมพันธ กับ ความจงรักภักดีของผูใชบริการท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก 
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ภาพลักษณดานคุณภาพการใหบริการ (มีคาสัมประสิทธ์ิสหพันธ (R)=.661*) ภาพลักษณดานคุณลักษณะขององคกร
ใหบริการ (มีคาสัมประสิทธ์ิสหพันธ (R)=.612*) ภาพลักษณดานสถานท่ีใหบริการ(มีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ 
(R)=.552*) ภาพลักษณดานบุคลากรใหบริการ(มีคาสัมประสิทธ์ิสหพันธ (R)=.604*) ภาพลักษณดานความปลอดภัย
มีความสัมพันธกับความจงรักภักดี ขององคกรท่ีใชบริการสายการเดินเรือระหวางประเทศ ZIM LINE 
INTERGRATED SHIPPING ใหบริการ(มีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (R)=.557*) 

ชญานี เถาวัลย (2552: 154) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการสนามกีฬา สมโภช
เชียงใหม 700 ป ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 21- 25 ป ศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท มีความถี่ในการออกกําลังกาย  3-5 วัน/สัปดาห วันละ 1-2 ชั่วโมง
โดยชวงเวลาท่ีใชบริการสวนใหญคือ ชวงเวลาเย็น (17.00 - 19.00 น.) ลักษณะการออกกําลังกายสวนใหญคือ ไป
ออกกําลังกายกับเพ่ือน กีฬาท่ีนิยมใชในการ ออกกําลังกายมากท่ีสุดคือ การวิ่ง โดยมีเหตุผลในการมาออกกําลังกาย
คือ เพ่ือตองการสุขภาพ แข็งแรง ซ่ึงผูใชบริการสวนใหญไมเปนสมาชิกของศูนยกีฬา โดยผูใชบริการมีคาเฉลี่ยระดับ
ความ 20 พึงพอใจในภาพรวมของสนามกีฬาอยูในระดับมาก ผูใชบริการสวนใหญเห็นวาปญหาเกี่ยวกับ อุปกรณ
กีฬาและสถานท่ี เปนปญหาท่ีพบมากท่ีสุด โดยสวนใหญมีการเสนอใหปรับปรุงดานบุคลากรและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆใหดีขึ้น 

อรทัย เลิศวรรณวิทยและณักษ กุลิสร (2554: 189) ศึกษาคุณภาพการใหบริการและความภักดีดาน
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพทางการแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการและความไววางใจตอตรามีนํ้าหนักมากท่ีสุด และความคุมคาก็สงผลตอความ
ภักดีในดานพฤติกรรมและในดานความพึงพอใจมีผลตอความภักดีดานพฤติกรรมนอยท่ีสุดอยางไรก็ตาม ปจจัยท้ัง 3 
ดาน คือ คุณภาพการใหบริการ ความคุมคา และความพึงพอใจเปนสวนชวยในการสรางความภักดีผูรับบริการ ให
เกิดความภักดีดานพฤติกรรมในระดับองคกรไดอยางสําคัญ 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดดังน้ี 

1. ประชากร คือ ผูปวยท่ีเขารับการรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด 
(มหาชน) ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น.–16.00 น.)  โดยจํานวนผูปวยนอกท่ีใชบริการเดือน
สิงหาคม 2558 มีจํานวน 21,731 คน (แผนกสถิติโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปวยท่ีเขารับการรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลราษฎร
ยินดี จํากัด (มหาชน) ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น.–16.00 น.)  โดยผูวิจัยใชการคํานวณ
จากสูตรขนาดกลุมตัวอยางของ TaroYamane ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ได
ขนาดตัวอยางจํานวน 393 คน 

การสุมตวัอยาง 
 การสุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยเร่ืองความภักดีกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎร
ยินดี จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดใชหลักการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดกลุมประชากร คือ ผูมาใชบริการ
ผูปวยนอกโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน)  

ขั้นตอนท่ี 2 เมื่อไดกลุมตัวอยางแลวผูวิจัยจะทําการเลือกตัวอยางโดยใชการกําหนดคัดเลือกแบบกําหนด
โควตาตามแตละคลินิกท่ีผูใชบริการเขารับบริการใน โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหไดตัวอยางท่ี
สอดคลองกับคุณลักษณะท่ีครอบคลุมประชากรโดยแบงแบบสอบถาม 393 ชดุ 
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ขั้นตอนท่ี 3 เมื่อไดจํานวนโควตาของกลุมตัวอยางแตละกลุมแลว ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวกตาม
จํานวนโควตาท่ีคํานวณไว 

วิธีสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการดังตอไปน้ีในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความภักดีกับความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการ 

2. นําขอมูลท่ีไดไปทําการออกแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือใหคําแนะนํา 

3. นําเสนอแบบสอบถามกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพ่ือทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Validity) 

4. นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item 
Objective Congruence: IOC)  

5. นําแบบสอบถามท่ีไดทําการปรับแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง (Try Out) โดยทําการทดลอง
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

6. นําแบบสอบถามท่ีไดทําการทดลองไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค (Alpha’s Crombach Coeffient1)  

7. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวจํานวน 393 ชุด 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลจาก 2 ทาง ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยใชแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลว และการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนี้โดยเก็บรวบรวมจากหนังสือ ตํารา งานวิจัย
และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายความถี่และรอยละของขอมูล

ปจจัยสวนบุคคล  
2. คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความภักดีในคุณภาพบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลราษฎรยินดี และตอนท่ี 3 ความรูสึก
พึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลราษฎรยินดี  

3. คาสถิติ t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลตัวอยางความภักดีในคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) และใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฏรยินดี จํากัด (มหาชน) กรณีตัวแปรมี 2 กลุม 

4. คาสถิติ F-test หรือ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance:  
One-way ANOVA) หรือการทดสอบเอฟ ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยปจจัยสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยางกับความภักดีในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี และใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัย
สวนบุคคลของกลุมตัวอยางกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี กรณีตัวแปรท่ีมี 3 กลุม 
เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนคู ดวยวิธีผลตางนอยท่ีสุด (Least Significant 
Difference : LSD)  และใชสถิติ Chi-square ในการทดสอบความสัมพันธระหวางความภักดีกับความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 

5.  การหาคาความสัมพันธระหวางความภักดีกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎร
ยินดี จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยจะดําเนินการโดยวิเคราะหสถิติคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
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Product Moment Correlation Coefficient) โดยเกณฑการแปรผลความสัมพันธโดยใชคาสหสัมพันธของเพียร
สัน (Prarson’s Correlation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 97 24.68 
หญิง 296 75.32 

อายุ 
ต่ํากวา 25 ป 

 
3 

 
0.76 

25 – 35 ป 96 24.43 
36 – 45 ป 130 33.08 
46 – 55 ป 
56 – 65 ป 

144 
20 

36.64 
5.09 

60 ป ขึ้นไป  0 0.00 
รายไดตอเดือน   

15,000 – 25,000 บาท 10 2.54 
25,001 – 35,000 บาท 56 14.25 
35,001 – 45,000 บาท 177 45.04 
45,001 – 55,000 บาท 

สถานภาพสมรส 
100 25.45 

โสด 100 25.44 
สมรส 213 54.20 
หยาราง/แยกกันอยู 80 20.36 

จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ   
1-5 คร้ัง  64 16.29 
5-10 คร้ัง 106 26.97 
มากกวา 10 คร้ังขึ้นไป 223 56.74 

สิทธิการรักษา   
สัญญาบริการ 99 25.19 
ประกันชีวิต 206 52.42 
จายเอง  88 22.39 

รวม 393 100 
 
2. ระดับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามเพศ) 
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เพศ  SD t Sig. 
ชาย 4.07 .64287 

.033 .974 
หญิง 4.06 .62822 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-Test เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยโดยตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ท่ีมีคําตอบ 2 กลุม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวาไดคา (t) เทากับ .033 และ
คา (Sig.) เทากับ .974 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามอายุ) 
 

อายุ  SD F Sig. 
ต่ํากวา 25 ป 4.00 1.000 

1.484 .206 
25 – 35 ป 4.20 .690 
36 – 45 ป 4.02 .584 
46 – 55 ป 4.03 .579 
56 – 65 ป 4.00 .795 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ อายุ พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.484 คา (Sig.) เทากับ .206 ซ่ึงมากกวา
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามรายไดตอเดือน) 

รายไดตอเดือน  SD F Sig. 
15,000 – 25,000 บาท 4.10 .875 

1.657 .130 
25,001 – 35,000 บาท 4.20 .677 
35,001 – 45,000 บาท 4.00 .593 
45,001 – 55,000 บาท 4.04 .637 

55,001 บาทขึ้นไป 4.14 .571 
  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ รายไดตอเดือน พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.657 คา (Sig.) เทากับ .130 
ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามระดับการศึกษา) 

ระดับการศึกษา  SD F Sig. 
ต่ํากวาปริญญาตรี 4.15 .616 

1.269 .282 ปริญญาตรี 4.06 .649 
สูงกวาปริญญาตรี 4.00 .580 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ ระดับการศึกษา  พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.269 คา (Sig.) เทากับ .282 
ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามสถานภาพการสมรส) 

สถานภาพการสมรส  SD F Sig. 
โสด 4.15 .615 

1.269 .292 สมรส 4.07 .650 
หยาราง/แยกกันอยู 4.00 .580 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ รายไดตอเดือน พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.269 คา (Sig.) เทากับ .292 
ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ) 

จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ  SD F Sig. 
1-5 คร้ัง 4.13 .643 

1.217 .297 5-10 คร้ัง 4.07 .636 
มากกวา 10 คร้ังขึ้นไป 3.98 .583 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ รายไดตอเดือน พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.217 คา (Sig.) เทากับ .297 
ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความภักดีของผูผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามสิทธิการรักษา) 

สิทธิการรักษา  SD F Sig. 
สัญญาบริการ 4.03 .665 

3.946 .020 ประกันชีวิต 4.20 .686 
จายเอง 4.00 .573 
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  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
ท่ีมีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ รายไดตอเดือน พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 3.946 คา (Sig.) เทากับ .020 
ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) (จําแนกตามเพศ) 

เพศ  SD t Sig. 
ชาย 4.09 .386 

1.142 .286 
หญิง 4.11 .435 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-Test เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยโดยตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ท่ีมีคําตอบ 2 กลุม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวาไดคา (t) เทากับ 1.142 
และคา (Sig.) เทากับ .286 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) (จําแนกตามอายุ) 

อายุ  SD F Sig. 
ต่ํากวา 25 ป 3.87 .683 

1.664 .158 
25 – 35 ป 4.18 .445 
36 – 45 ป 4.06 .355 
46 – 55 ป 4.10 .441 
56 – 65 ป 4.22 .423 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ อายุ พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.664 คา (Sig.) เทากับ .158 ซ่ึงมากกวา
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน)  (จําแนกตามรายไดตอเดือน) 

รายไดตอเดือน  SD F Sig. 
15,000 – 25,000 บาท 4.03 .511 

2.204 .042 
25,001 – 35,000 บาท 4.21 .513 
35,001 – 45,000 บาท 4.06 .339 
45,001 – 55,000 บาท 4.11 .464 

55,001 บาทขึ้นไป 4.17 .415 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 

Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ รายไดตอเดือน พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 2.204 คา (Sig.) เทากับ .042 
ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย (จําแนกตามระดับการศึกษา) 

ระดับการศึกษา  SD F Sig. 
ต่ํากวาปริญญาตรี 4.05 .616 

1.269 .282 ปริญญาตรี 4.15 .649 
สูงกวาปริญญาตรี 4.01 .580 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ ระดับการศึกษา พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ 1.269 คา (Sig.) เทากับ .282 
ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) (จําแนกตามสถานภาพการสมรส) 

สถานภาพการสมรส  SD F Sig. 
โสด 4.09 .437 

.678 .504 สมรส 4.13 .423 
หยาราง/แยกกันอยู 4.08 .397 

  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ สถานภาพการสมรส พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ .678 คา (Sig.) เทากับ 
.540 ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดานสุขภาพ
จากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) (จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ) 

จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ  SD F Sig. 
1-5 คร้ัง 4.14 .449 

.238 .788 5-10 คร้ัง 4.11 .428 
มากกวา 10 คร้ังขึ้นไป 4.10 .370 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ .238 คา (Sig.) 
เทากับ .788 ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดาน
สุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) (จําแนกตามสิทธิการรักษา) 

สิทธิการรักษา  SD F Sig. 
สัญญาบริการ 4.16 .4169 

8.618 .000 ประกันชีวิต 4.23 .4304 
จายเอง 4.03 .3985 

  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test (One Way 
Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ท่ี
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มีคําตอบมากกวา 2 กลุม คือ จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ พบวาไดคาสถิติท่ีคํานวณ (F) เทากับ .238 คา (Sig.) 
เทากับ .788 ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 75.30  และเปนเพศชาย 

จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.70  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 46 – 55 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.60 รองลงมา

คือ อายุระหวาง 36 – 45 ป จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.10 และลําดับสุดทาย อายุต่ํากวา 66 ปขึ้นไป 
จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายไดตอเดือนระหวาง 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 177 คน  
คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมารายไดตอเดือนระหวาง 45,001 – 55,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
25.40 ลําดับสุดทาย รายไดตอเดือนระหวาง 15,000 – 25,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 54.20 
รองลงมาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.90 ลําดับสุดทายระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.90 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานภาพการสมรส จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 54.20 รองลงมาสถาน
โสดจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.44 ลําดับสุดทายสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
20.36 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการมากกวา 10 คร้ังขึ้นไป จํานวน 223 คน คิดเปน
รอยละ 56.70 รองลงมา มารับบริการจํานวน 5 – 10 คร้ัง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.00 ลําดับสุดทาย มา
รับบริการจํานวน 1 – 5 คร้ัง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.30 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสิทธิการรักษาประกันชีวิต จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 52.42 รองลงมา
สิทธิการรักษาสัญญาบริการ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 25.19 ลําดับสุดทาย สิทธิการรักษาจายเอง จํานวน  
88 คน คิดเปนรอยละ 22.39 

ระดับความคิดเห็นดานความภักดีกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี 
จํากัด (มหาชน) 

 ระดับความคิดเห็นดานความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ( = 4.1061, SD = 0.7746)  
  ระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน)  

ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( = 4.1105, SD = 0.6100) 
  ระดับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ระดับความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาล
ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสม จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ และสิทธิการรักษา พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวน
ประเด็นสิทธิการรักษา ท่ีพบวา ระดับความความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด 
(มหาชน) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
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ระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ระดับความความพึงของผูใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาล
ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสม จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ และสิทธิการรักษา พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวน
ประเด็นรายไดตอเดือน และสิทธิการรักษา ท่ีพบวา ระดับความความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพจาก
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยพบวา 1) ระดับความภักดีและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการดานสุขภาพ
จากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาผูใชบริการท่ีมีปจจัยสวนบุคคล
ตางกันมีความภักดีตอโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต .05 3) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวาผูใชบริการท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต .05  ยกเวน ปจจัยดานสถานภาพการสมรส  
และปจจัยจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ  4) ความภักดีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการโรงพยาบาล
ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต .05 ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต  
 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความภักดีกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎรยินดี 
จํากัด (มหาชน) สงผลใหผูบริหารโรงพยาบาลราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) และผูบริหารโรงพยาบาลอื่น ๆ สามารถ
นําขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพบริการในเชิงนโยบาย การวางแผน  เพ่ือสรางความภักดีกับ
ความพึงพอใจในคุณภาพบริการใหกับผูใชบริการได และสามารถนําไปประยุกตใชกับระดับความพึงพอใจดานอื่น ๆ 
ของโรงพยาบาลฯ  
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