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รายงานการวิจัย
ความสัมพันธระหวางความตองการการใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรมผูบ ริโภค
กลุมลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
กาญจนา นิลนนท * เพ็ญจันท ส. โมไนยพงศ** และดร. กรรณิการ สุวรรณโคต***
Ninlanon, K., Monaiyapong, P. S., & Suwonnakote, K.
The relationship between needs of health service utilization and consumer behaviors
of ASEAN clients at a private hospital in Bangkok Metropolitan.
Thai Journal of Nursing, 63(3), 19-26, 2014.
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บทคัดยอ
รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการ
ถดถอยอยางงาย การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และ t-test
ผลการวิจัย พบวา 1) ผูบริโภคกลุมลูกคาอาเซียน
ในโรงพยาบาลยันฮีมีความตองการการใชบริการสุขภาพ
อยูในระดับมาก (X = 3.60 , SD = 0.78) และพฤติกรรม
ผูบริโภคอยูในระดับมาก (X = 3.62, SD = 0.88)
2) ผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายไดเฉลีย่ ตอเดือน แตกตางกัน มีความตองการการ
ใชบริการสุขภาพ ไมแตกตางกัน สวนผูบริโภคในประเทศ
กลุมอาเซียนที่แตกตางกัน มีความตองการการใชบริการ
สุขภาพ แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูบริโภคกลุมลูกคาอาเซียนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ

การวิจยั เชิงบรรยายนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษา
ความ ตองการการใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรมผูบ ริโภค
กลุมลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี 2) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของความตองการการใชบริการสุขภาพ และ
พฤติกรรมผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนทีม่ ปี จ จัยสวนบุคคล
แตกตางกัน และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความ
ตองการการใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรมผูบริโภคกลุม
ลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี กลุม ตัวอยางเปนผูบ ริโภค
กลุมอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี จํานวน 153 คน เลือก
แบบเจาะจง เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบสอบถามความตองการ
การใชบริการสุขภาพและพฤติกรรมผูบริโภค หาคาดัชนี
ความสอดคลอง ไดเทากับ 0.88และ 0.94 และคาสัมประสิทธิ์
ความเทีย่ งไดเทากับ 0.89 และ 0.91 สถิตทิ ใี่ ช ไดแก ความถี่

วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
*นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
**อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
*** อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมผูบริโภค
ไมแตกตางกัน สวนผูม เี พศและประเทศในกลุม ลูกคาอาเซียน
แตกตางกัน มีพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความตองการการ

ใชบริการสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภค
(Beta = 0.188) และสามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 2.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
This research was a descriptive research with three following objectives: 1) to study the needs for
health service utilization and the consumer behaviors of the ASEAN consumers at Yanhee International
Hospital (YIH); 2) compare the differences of the needs for health service utilization and the consumer
behaviors of the ASEAN consumers who had different personal data; and, 3) to study the relation between
the needs for health service utilization and the consumer behaviors of the ASEAN consumers at YIH.
The questionnaires had used as a research tools. The IOC were 0.88 and 0.94 and the reliability coefficients
were 0.89 and 0.91 respectively. The frequency, percentage, standard deviation, simple regression analysis,
one-way analysis of variance and t-test were used in data analysis.
The findings of this research were as follows; 1) The ASEAN consumers at YIH had the needs for health
service utilization at high level (X = 3.60 , SD = 0.78) and the consumer behaviors were at high level (X =
3.62 , SD = 0.88); 2) The ASEAN consumers who were different in gender, age, education, and the average
monthly income, had similar needs for health services utilization. But those who came from different ASEAN
countries had significantly different in the needs for health services utilization at p < .05. The ASEAN
consumers who were different in age, education and the average monthly income, had no difference in the
consumer behaviors. While those who were different in gender and ASEAN countries had significantly
different consumer behaviors at p < .05; and, 3) The needs for health services utilization were related to
consumer behavior (Beta = 0.188) that could explain the variance 2.9 percents at p < .05.

ความสําคัญของปญหา

โรงแรม และการอาหาร สูงกวาประเทศอื่นๆ นอกจากการ
ใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและจิตบริการแลว ยังมีความไดเปรียบ
ชัดเจนในการตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษา ยาและเวชภัณฑ
ในราคาทีต่ าํ่ และราคาทีม่ สี ว นลด ทําใหผบู ริโภคนานาชาติ
มาใชบริการจํานวนมากขึ้น (วิธาน เจริญผล, 2551) จาก
ขอมูลของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 พบวา จํานวนผูประกอบการ
สถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทยรวม 321 แหง ซึ่งมี

ประเทศไทยมีความกาวหนาดานการแพทยและ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ไดระบุถึง ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและยกระดับความรวมมือกันในกลุมประเทศของ
เอเชียใต โดยการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (กรมประชาสัมพันธ,
2554) เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพดานบริการในทุก
ภาคสวน อาทิ การแพทยและพยาบาล การทองเที่ยว การ
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คําถามการวิจัย

จํานวนเตียง 32,828 เตียง โดยอยูในกรุงเทพมหานคร
98 แหง มีจาํ นวนเตียง 13,337 เตียง (สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ, 2556) ทําใหเกิดการแขงขัน
กันอยางสูงในเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาลและการ
บริการ มีการนําแนวคิดทางการตลาด (Marketing concept)
มาใชเปนแนวทางในการบริหารงานองคกรเพือ่ ตอบสนอง
หรือสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคดวยกลยุทธการ
ตลาด ไดแก การใชสว นประสมการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑ
และการบริการ (Product) ดานการกําหนดราคา (Price)
ดานสถานที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 2005)
นอกจากกลยุทธการตลาดที่มีผลทําใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อแลว ยังมีปจจัยอื่นที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คือ พฤติกรรมผูบ ริโภคในการยอมรับปญหาและรับรูค วาม
ตองการ (Need recognition) การเสาะแสวงหาสารสนเทศ
(Information searching) การประเมินทางเลือก (Evaluation
of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post – purchase behavior)
(Kotler, 2005)
โรงพยาบาลยันฮี เปนโรงพยาบาลศูนยสขุ ภาพและ
ศูนยความงามครบวงจร และเปนโรงพยาบาลขนาด 400
เตียงทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตจากสถาบันการแพทย ซึง่ เปนสิง่ ที่
รับประกันคุณภาพของโรงพยาบาล การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานที่โรงพยาบาลยันฮีไดรับ ไดแก ISO 9001 และ
14001 ในป 2543, Hospital Accreditation (HA) ใน
ป 2553 และ Joint Commission International on
Accreditation (JCI) ในป 2554 โรงพยาบาลยังไดรบั รางวัล
TRUSTED BRAND 2012 จากนิตยสาร READERS
DIGEST ในป 2555 (ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยันฮี,
2556) ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจวิจยั เรือ่ งนี้ เพือ่ นําไปใชพฒ
ั นา
บริการสุขภาพ สงเสริมใหองคการมีความแข็งแกรงเจริญ
กาวหนา ประสบความสําเร็จตามวิสยั ทัศนและพันธกิจของ
โรงพยาบาล

1. ความตองการการใชบริการสุขภาพ กับพฤติกรรม
ผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮีเปนอยางไร
2. มีความแตกตางกันหรือไมในผูบ ริโภคกลุม ลูกคา
อาเซียนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายไดเฉลีย่ ตอเดือน และประเทศทีอ่ ยู แตกตางกัน
3. ความตองการการใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรม
ผูบริโภคกลุมลูกคาอาเซียน ในโรงพยาบาลยันฮีมีความ
สัมพันธกันหรือไมและอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาความตองการการใชบริการสุขภาพและ
พฤติกรรมผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี
2. เปรียบเทียบความแตกตางของความตองการ
การใชบริการสุขภาพ และพฤติกรรมผูบริโภคกลุมลูกคา
อาเซียนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและ
ประเทศที่อยูแตกตางกัน
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการการ
ใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรมผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียน
ในโรงพยาบาลยันฮี

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนทีม่ เี พศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือนและประเทศที่อยูแตกตางกันมี
ความตองการการใชบริการสุขภาพ และพฤติกรรมผูบ ริโภค
แตกตางกัน
2. ความตองการการใชบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมผูบริโภคกลุมลูกคา
อาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี
กรอบแนวคิดของการวิจัย ผูวิจัยไดใชแนวคิด
กระบวนการกลยุทธดา นการตลาดในเรือ่ ง สวนประสมการ
ตลาดของ Kotler (2005) ลักษณะของผูซื้อมีผลตอการ
ตอบสนองของผูซ อื้ และกระบวนการตัดสินใจของผูบ ริโภค
ของ Kotler และ Armstrong (1999) ตามแผนภาพ 1
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พฤติกรรมผูบริโภค
ดานการยอมรับปญหาและรับรูความตองการ
ดานการเสาะแสวงหาสารสนเทศ
ดานการประเมินทางเลือก
ดานการตัดสินใจซื้อ
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ

ความตองการการใชับริการสุขภาพ
ดานผลิตภัณฑและการบริการ
ดานตนทุนราคา
ดานความสะดวกของสถานที่และการหาซื้อ
ดานกระบวนการสงเสริมการขาย

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประเทศกลุมอาเซียน
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเทศกลุม
อาเซียน
สวนที่ 2 ความตองการการใชบริการสุขภาพ ผูว จิ ยั
ใชกรอบแนวคิดกระบวนการกลยุทธดา นการตลาดในเรือ่ ง
สวนประสมการตลาด (4P’s) ของคอตเลอร (Kotler, 2005)
สรางแบบสอบถาม จํานวน 25 ขอ ประกอบดวย 4 ดาน
คือ ดานผลิตภัณฑและการบริการ จํานวน 6 ขอ ดานตนทุน
และราคา จํานวน 8 ขอ ดานความสะดวกของสถานทีแ่ ละ
การหาซือ้ จํานวน 5 ขอ และดานการสงเสริมการขาย จํานวน
6 ขอ
สวนที่ 3 พฤติกรรมผูบริโภค ผูวิจัยใชแนวคิด
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ของ Kotler และ
Armstrong (1999) มีจํานวน 25 ขอ แบงออกเปน 5 ดาน
คือ การยอมรับปญหาและรับรูค วามตองการ จํานวน 5 ขอ

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนผูปวยที่รับบริการสุขภาพอยูในหอ
ผูปวยศัลยกรรมตกแตง โรงพยาบาลยันฮี
กลุม ตัวอยาง ถูกเลือกแบบเจาะจง โดยเปนลูกคา
ที่เขามาใชบริการของคลินิกพิเศษ, หอผูปวยศัลยกรรม
ตกแตง หอผูปวย 9C, 10AB, 10C, และ 10D ของโรง
พยาบาลยันฮี จํานวน 153 ราย ขนาดของกลุมตัวอยาง
ไดจากตารางของ Yamane (1973) กําหนดคาความคลาด
เคลื่อนที่รอยละ 5
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถาม มี 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2 ความตองการการใช
บริการสุขภาพ และสวนที่ 3 พฤติกรรมผูบริโภค
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การเสาะแสวงหาสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ การประเมิน
ทางเลือก จํานวน 5 ขอ การตัดสินใจซื้อ จํานวน 5 ขอ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ จํานวน 5 ขอ
การใหคะแนนของสวนที่ 2 และ 3 ใชมาตรประมาณ
คา 5 ระดับไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอย
ทีส่ ดุ กําหนดคะแนน 5 ถึง 1 ตามลําดับ การแปลความหมาย
ของระดับ โดยใชสตู รหาความกวางของอันตรภาคชัน้ ของ
กัลยา วานิชยบัญชา (2551) ไดคา เทากับ 0.8 กําหนด
เกณฑของชวงคาเฉลี่ยดังนี้ 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับ
มากที่สุด 3.41 – 4.20 หมายถึงระดับมาก 2.61 -3.40
หมายถึงระดับปานกลาง 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับนอย
และ 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับนอยที่สุด
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั การหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.81 และ
0.93 ตามลําดับ และหาความเที่ยง (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปใชกบั ลูกคาในโรงพยาบาลยันฮีทไี่ มอยูใ น
กลุม ตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคา สัมประสิทธิแ์ อลฟา ของ
Cronbach เทากับ 0.84 และ 0.99 ตามลําดับ
การพิทกั ษสทิ ธิผ์ เู ขารวมการวิจยั โครงการวิจยั
ไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษยของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามหนังสือเลขที่
168 ผูว จิ ยั ใชขอ ปฏิบตั ทิ างจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐาน 3 ประการ
ในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย คือการใหสิทธิ์ในการตอบรับ
หรือปฏิเสธการใหขอ มูล และขอการยินยอมจากผูใ หขอ มูล
การรักษาความลับของขอมูลรายบุคคลเพื่อการปองกัน
ผลกระทบตอการใหบริการสุขภาพที่อาจไดรับ
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาเก็บรวบรวม
ขอมูล ชวงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2556 ผูวิจัย
ไดรบั อนุญาตใหเก็บขอมูลในโรงพยาบาลไดจากผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลยันฮี ลูกคาทีร่ บั บริการในโรงพยาบาลยันฮีใน
กลุม ตัวอยาง กอนกลับบาน ผูว จิ ยั พรอมกับเจาหนาทีล่ า ม
ของโรงพยาบาลยันฮี ไดเขาพบลูกคาเปนรายบุคคลและ

นําแบบสอบถามเปนภาษาไทยสงใหเจาหนาทีล่ า มชวยใน
การแปลเปนรายขอใหลกู คาและใหตอบลงในแบบสอบถาม
เมือ่ ตอบเสร็จทีละคนผูว จิ ยั ขอรับคืนดวยตนเองทันที พรอม
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล หากไมครบถวนไดให
ผูตอบเติมคําตอบใหครบ
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปคํานวณหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบความ
แตกตางรายคูโ ดยใชวธิ ผี ลตางกําลังสองนอยทีส่ ดุ (Least
square difference: LSD)

ผลการวิจัย มีดังนี้
ผูบริโภคกลุมลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี
สวนใหญ รอยละ 75.2 เปนหญิง รอยละ 39.9 มีอายุระหวาง
31 - 40 ป รอยละ 66.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
รอยละ 42.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 - 100,000
บาท และรอยละ 24.84 เปนคนไทย รองมาเปนชาวลาว
และฟลปิ ปนส มีเทากันรอยละ13.06 เปนชาวพมา รอยละ
9.80 และมีจํานวนเทากันรอยละ 6.54 ไดแกชาวบรูไน
มาลาเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร เวียตนาม และกัมพูชา
ผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนมีความตองการการใช
บริการสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.60, SD =
0.78 ) และในรายดานทั้ง 4 อยูในระดับมากเชนกัน ไดแก
ดานผลิตภัณฑและการบริการ การสงเสริมการขาย ความ
สะดวกของสถานที่และการหาซื้อ และตนทุนและราคา
พฤติกรรมผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาลยันฮี
โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.62 , SD = 0.88 ) และใน
รายดาน 4 ดานอยูในระดับมาก ไดแก การเสาะแสวงหา
สารสนเทศ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมหลังการซือ้ มีเพียง 1 ดานทีอ่ ยูใ นระดับปานกลาง
ไดแก การยอมรับปญหาและรับรูความตองการ
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2. ผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียนทีม่ เี พศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอยูในประเทศกลุม
อาเซียนทีแ่ ตกตางกัน มีความตองการการใชบริการสุขภาพ
ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ผูบ ริโภค
กลุมลูกคาอาเซียนมีพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในผูที่มีเพศ (t = 2.263)
และอยูใ นประเทศกลุม อาเซียน (F = 2.703) ทีแ่ ตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวาผูบ ริโภคกลุม
ลูกคาอาเซียนในประเทศทีแ่ ตกตางกันมีพฤติกรรมผูบ ริโภค
แตกตางกัน 12 คู ไดแกผูบริโภคจากประเทศกัมพูชา มี
พฤติกรรมผูบริโภคมากกวาผูบริโภคจากประเทศบรูไน
อินโดนีเซีย พมา ลาวและสิงคโปรผูบริโภคจากประเทศ

ฟลปิ ปนส มีพฤติกรรมผูบ ริโภคมากกวาผูบ ริโภคจากประเทศ
บรูไน อินโดนีเซีย พมา และสิงคโปร ผูบริโภคจากประเทศ
เวียดนาม มีพฤติกรรมผูบริโภคนอยกวาผูบริโภคจาก
ประเทศไทย กัมพูชา และฟลิปปนส สวนอีก 33 คู มี
พฤติกรรมผูบ ริโภคไมแตกตางกัน สวนผูท มี่ อี ายุ ระดับการ
ศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีพฤติกรรม
ผูบริโภคไมแตกตางกัน
3. ความตองการการใชบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
มีความสัมพันธพฤติกรรมผูบ ริโภคโดยรวม (Beta= 0.188)
และสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.9 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง1)

ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางความตองการการใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรมผูบ ริโภค โดยการวิเคราะหการถดถอย
อยางงาย (n = 153)
ตัวทํานาย
คาคงที่
ความตองการการใชบริการสุขภาพ

B
70.208
0.226

SEB
8.661
0.096

Beta
0.188

t
8.106
2.358

p-value
.000
.020

R2 = 0.036, Adjusted R2 = 0.029, F = 5.561, p = < .05

การอภิปรายผลการวิจัย

สูตกิ รรมมีอยูใ นระดับสูงและมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ
กลุม ลูกคาอาเซียนมีพฤติกรรมผูบ ริโภคโดยรวมอยู
ในระดับมากแตไมถงึ ระดับมากทีส่ ดุ ในรายดาน พบวา อยูใ น
ระดับมากเชนกันใน 4 ดานไดแก การตัดสินใจซือ้ การเสาะ
แสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมหลังการซือ้ และ การประเมิน
ทางเลือก สวนการยอมรับปญหาและรับรูความตองการ
อยูในระดับปานกลาง นาจะเปนเพราะการวิจัยนี้ศึกษา
เฉพาะบริการเสริมสวยที่โรงพยาบาลยันฮี ซึ่งผูบริโภคไม

ผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียน มีความตองการการใช
บริการสุขภาพโดยรวมของโรงพยาบาลยันฮีอยูในระดับ
มาก และในรายดานทั้ง 4 อยูในระดับมากเชนกัน แตยัง
ไมถึงระดับมากที่สุด ผลวิจัยนี้เปนไปตามแนวคิดสวน
ประสมการตลาดของKotler (2005) ทีป่ ระกอบดวย “4 Ps”
ไดแก Product, Price, Place, และPromotion ซึ่งเปนสิ่ง
ทีล่ กู คาตองการ สอดคลองกับวิสทุ ธิ์ ศรีจนั ทราพันธุ (2548)
ที่พบวา กลยุทธการตลาดทุกดานไดแก การบริการ ราคา
ชองการใหบริการ และสงเสริมการตลาด ผูปวยในแผนก
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เปนโรคทีม่ อี าการหนัก และโรงพยาบาลตัง้ อยูร มิ ถนนใหญ
ผูใ ชบริการสามารถเขาถึงไดงา ย รวมทัง้ สืบคนขอมูลสถาน
ทีต่ งั้ ไดงา ยจากสือ่ ประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต สวนการ
ที่จะกลับมาใชบริการอีกครั้งมีนอยรายมากเพราะเปน
บริการเสริมสวยที่ใหบริการครั้งเดียวเสร็จและพบปญหา
ภาวะแทรกซอนนอยมาก
ผูบริโภคกลุมลูกคาอาเซียนที่มี อายุ ระดับการ
ศึกษา และรายไดเฉลีย่ ตอเดือน แตกตางกัน มีความตองการ
การใชบริการสุขภาพและมีพฤติกรรมผูบริโภคไมตางกัน
อาจเปนเพราะศึกษาเฉพาะในบริการเสริมสวย ซึง่ มีลกู คา
ทุกวัย ในระดับการศึกษาตางๆ และศึกษาในโรงพยาบาล
เอกชนที่ผูรับบริการอยูในกลุมที่มีรายไดสูงเปนสวนใหญ
สวนผูบริโภคจากประเทศในกลุมอาเซียนที่แตกตางกันมี
ความตองการการใชบริการสุขภาพและพฤติกรรมผูบ ริโภค
แตกตางกันโดยผูที่มาจากประเทศ ฟลิปปนสและกัมพูชา
มีพฤติกรรมผูบริโภคมากกวาประเทศอื่น ซึ่งผูบริโภคจาก
ทัง้ 2 ประเทศนี้ เปนผูท กี่ าํ ลังทํางานในประเทศไทยเปนสวน
ใหญ จึงสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวก อยางไรก็ตาม
กลุมตัวอยางในแตละประเทศมีจํานวนนอยเพียง 10–15
คน อาจไมเปนตัวแทนที่ดีของประชากรและมีความจํากัด
ในการวิเคราะหขอมูล
ความตองการการใชบริการสุขภาพมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมผูบริโภคกลุมลูกคาอาเซียนในโรงพยาบาล
ยันฮี และสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.9
แมวา มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลคอนขางตํา่ แตสนับสนุน
รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค ของ Kotler และ Armstrong
(1999) ที่วาพฤติกรรมตอบสนองของผูซื้อเปนผลมาจาก
สิง่ กระตุน ภายนอก ทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดและสิ่งกระตุน
อืน่ ๆ กอใหเกิดความตองการและสงผลใหผบู ริโภคเกิดการ
ตอบสนอง ในลักษณะการตัดสินใจ ซื้อบริการ อยางไร
ก็ตามในรูปแบบนี้ ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรม
ผูบ ริโภคดวย เชน รายได, กฎหมาย, วัฒนธรรม, การแขงขัน

ทางการตลาดที่งานวิจัยนี้ไมไดศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. โรงพยาบาลยันฮีควรพัฒนากลยุทธการตลาด
ใหตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคกลุม ลูกคาอาเซียน
ที่มีมาก แตยังไมมากที่สุดโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ
โรงพยาบาล บนเว็ปไซต ใหความรูใ นระบบอิเล็คทรอนิกส
ออนไลน สรางความตระหนักของปญหาและความรูใ นเรือ่ ง
สุขภาพใหกับผูบริโภค เพื่อใหเห็นความสําคัญกับการเขา
รับการรักษาทีถ่ กู ตองกับโรงพยาบาล ใหผบู ริโภคใชบริการ
ไดโดยงายสะดวก ผานระบบอินเตอรเน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง
2. ควรจัดใหมรี ถรับสงระหวางสถานทีย่ า นใจกลาง
เมืองกับโรงพยาบาลยันฮี เพือ่ อํานวยความสะดวกผูบ ริโภค
กลุม อาเซียนทีจ่ ะเขามาใชบริการโรงพยาบาล ควรมีสว นลด
พิเศษ ใหผบู ริโภคเห็นวาบริการทีไ่ ดรบั มีคา มากกวาจํานวน
เงินทีไ่ ดจา ย ควรเพิม่ ชองทางการชวยลดหยอนในการชําระ
เงินใหแกลกู คาโดยใหตวั แทนเปนผูช าํ ระเงินแทนลูกคา เชน
การติดตอกับสถานทูตหรือบริษัทประกันสุขภาพในตาง
ประเทศ ในระบบจดคูส ญ
ั ญาขามประเทศ และควรกิจกรรม
สาธารณประโยชนตอสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อ
สรางภาพพจนทดี่ ใี หกบั โรงพยาบาลในการชวยเหลือสังคม
3. พัฒนากลยุทธการตลาดทีส่ อดคลองกับพฤติกรรม
ผูบ ริโภคทัง้ 5 ดาน ในประเทศกลุม อาเซียนทีย่ งั มาใชบริการ
ไมถึงระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศ บรูไน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร และเวียดนาม เชน
ควรแสดงขอมูลทางการรักษาทางการแพทย มาตรฐาน
ระดับสากล และคาใชจายในการรักษาใหชัดเจน ถูกตอง
ติดตอสื่อสารไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหความสําคัญกับการ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ระบบ
นัดหมาย และการประชาสัมพันธ การสื่อสารการตลาด
รวมถึงการกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคดวยการ
บริการ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด การบริการ
ของเจาหนาที่ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให
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บริการ เนนการสรางความประทับใจในบริการของเจาหนาที่
ทุกคน ใหมจี ติ สํานึกในการบริการอยางตอเนือ่ งและสมํา่ เสมอ
มีความสุภาพ มีความเต็มใจใหบริการ เพื่อการกลับมาใช

บริการในครัง้ ตอไปเมือ่ เจ็บปวย และเกิดการบอกตอผูบ ริโภค
คนอื่น ๆ
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