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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภูมิลาเนาผู้รับบริการชาวต่างชาติตอ่
ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ ด้ วยสถิตทิ ดสอบไคสแควร์ ( Chi – square test) และศึกษาตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ วิเคราะห์สมการ
ถดถอย (Regression analysis) ด้ วยแบบจาลองโพรบิท (Probit Model) จากกลุม่ ตัวอย่างผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ จานวน 400 ราย
ผลการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิลาเนาผู้รับบริการชาวต่างชาติตอ่ ความตังใจกลั
้
บมา
ใช้ บริการทางการแพทย์ พบว่า ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั ความตังใจกลั
้
บมา
ใช้ บริการทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และการวิเคราะห์ตวั แปรที่มี
อิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ พบว่า การบริการดูแลเอาใจใส่ เป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
งาน วิจยั นี ้มีข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ ในการยกระดับพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้ าน
ความเป็ นเลิศในการบริการด้ วยการบริการดูแลเอาใจใส่ เป็ นกลยุทธ์สร้ างความได้ เปรี ยบเหนือประเทศคู่
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการชาวต่างชาติประทับใจ และกลับมาใช้ บริการอีกในอนาคต
คำสำคัญ: บริ การทางการแพทย์, ผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติ , ความภักดี ของลูกค้า
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อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
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Abstract
Research on the behavior in medical service of foreign patients has the purpose to
study the relationship between regions and re-visit behavioral intention to medical service
analyzed by Chi – square test and to analysis variables influence to re-visit behavioral intention
to medical service of foreign patients analyzed by Probit model. A total of 400 patients
interviewed.
Results also showed that the relationship regions of residence and re-visit behavioral
intention the chi-square statistic was significant as 0.05. Analyzed a variables influence to revisit behavioral intention to medical service of foreign patients by Probit model results also
showed that hospitality variable to re-visit behavioral intention was significant as 0.01. Base on
the results showed that of this study the private hospital of Thailand should collaborate to
develop the medical service to the patient with service hospitality, to make impressiveness and
comeback and competitive advantage in Thailand’s medical service more than other
competitors in ASEAN.
Keywords: Medical Service, Foreign Patients, Customer Loyalty

บทนา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศการสื่อสารมีการ
เชื่อมโยงข้ อมูลข่าวสารเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว ผู้ใช้ บริการจึงสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ รวดเร็วและมากขึ ้น
ทาให้ มีโอกาสเลือกได้ ในตลาดที่หา่ งไกลขึ ้น สามารถเลือกใช้ บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศได้ มากขึ ้น
(consumption abroad) ส่งผลให้ ในปั จจุบนั บริการทางการแพทย์กลายเป็ นบริการที่สามารถค้ าขายข้ าม
พรมแดนได้ จะเห็นได้ วา่ อุปสงค์จงึ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยในภายประเทศเพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั คงขึ ้นอยูก่ บั
อุปสงค์ในตลาดโลก ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) เป็ นตลาด
ขนาดใหญ่ มีอตั ราการเติบโต 20-30% ในทุกปี โดยในปี ค.ศ. 2004 มีมลู ค่า 40 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ปี
2006 มีมลู ค่า 60 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และปี 2010 มูลค่า 78.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และใน ปี
2012 มีมลู ค่ากว่า 100 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (Deloitte, 2011) โดยภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตสูง และ
ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สดุ ของโลก (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน , 2555) มีจานวนของ
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทางมาใช้ บริการในภูมิภาคอาเซีย จานวนกว่า 10 ล้ านคน (Devon, 2007)
บริการทางการแพทย์ที่ได้ รับความนิยมได้ แก่ การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ผ่าตัดหัวใจ
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โรคมะเร็ง ผ่าตัดกระดูกข้ อเข่า ทันตกรรม ตรวจสุขภาพ และศัลยกรรมความงาม ประเทศไทยถือได้ วา่ เป็ น
ประเทศหนึง่ ที่มีชื่อเสียง และได้ รับความนิยมด้ านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553 ) ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้ ไทยเป็ น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) ปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงแผนระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2553-2557 มีบริการ
หลัก 4 บริการ คือ บริการทางการแพทย์ บริการส่งเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและสมุนไพรไทย บริการ
ด้ านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป้าหมายหลักเพื่อนารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศไทย และกระตุ้น
เศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ได้ ประมาณการรายได้ จากบริการทางการแพทย์ ตามนโยบาย ดังกล่าวไว้ ในปี พ.ศ. 2559
จานวน 147,876 ล้ านบาท ทังนี
้ ้คาดการณ์วา่ ปี พ.ศ. 2555-2559 มูลค่ารวม 5 ปี เป็ นจานวน 672,236
ล้ านบาท (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2555 ) กลุม่ เป้าหมายตามนโยบายนี ้ คือชาวต่างชาติที่มีรายได้ สงู
มีความสามารถจ่ายค่าบริการได้ อย่างเต็มที่ ด้ วยราคาบริการทางการแพทย์ของไทยถูกกว่าประเทศที่
พัฒนา แต่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานในระดับสากลทัดเทียมกัน (สานักกรรมาธิการกลุม่ งานคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข, 2555)
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ภาพที่ 1 จานวนผู้รับบริการชาวต่างชาติของแต่ละประเทศ
ที่มา: Jill, Leigh, and Kimball, 2010. Refer to Chee, 2008

ประเทศไทยมีจานวนผู้รับบริการชาวต่างชาติที่ใช้ บริการทางการแพทย์มากที่สดุ มากกว่าประเทศ
คูแ่ ข่งสาคัญในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยในปี ค.ศ.
2008
ประเทศไทยมีจานวนผู้รับบริการชาวต่างชาติใช้ บริการ จานวน 1,363,295 ราย รองลงมา ได้ แก่ สิงคโปร์
374,063 ราย มาเลเซีย 70,000 ราย และฟิ ลิปปิ นส์ 100,000 ราย ดังแสดงในภาพที่ 1
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การแข่งขันของธุรกิจบริการทางการแพทย์ในยุคปั จจุบนั นอกจากให้ ความสาคัญด้ านบริการทาง
การแพทย์แล้ ว การให้ บริการที่เป็ นเลิศได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างมาก ทังนี
้ ้การบริการ เป็ นการตอบสนอง
ความต้ องการของผู้รับบริการด้ วยการให้ ประโยชน์เพิ่มขึ ้น ในสายตาของผู้รับบริการนันท
้ าให้ เกิดความรู้สกึ
ว่า หากสินค้ าใดมีการบริการเข้ ามาด้ วยจะรู้สกึ คุ้มค่ากว่าที่เสนอเฉพาะสินค้ า การรู้จกั ลูกค้ าจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ นในกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเติบโตของยอดขาย (Kim et al., 2008)
กล่าวได้ วา่ ลูกค้ าเป็ นผู้กาหนดทิศทางและความอยูร่ อดของธุรกิจ เนื่องจากลูกค้ าเป็ นผู้เลือกธุรกิจที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของตนได้ นอกจากนี ้ลูกค้ าเป็ นผู้ที่จะต้ องให้ ข้อมูลในการปรับปรุงการบริการแก่
ธุรกิจ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) และในปี พ.ศ. 2558 ไทยกาลังก้ าวเข้ าสูก่ ารประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ธุรกิจจาเป็ นต้ องเร่งปรับตัว ท่ามกลางการแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้นทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
การแข่งขันด้ านการบริการที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง จึงเป็ นกลยุทธ์สาคัญประการหนึง่ ในการเพิ่มระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ( Chen and Chen, 2010) ทังนี
้ ้พฤติกรรมของผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้ อม ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการที่เราเคยรู้มาก่อนอาจเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาพฤติกรรม
ของผู้รับบริการในสถานการณ์ปัจจุบนั นันช่
้ วยให้ ทราบการเปลี่ยนแปลง ดังนันผู
้ ้ วิจยั มีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันสร้ างความ
ได้ เปรี ยบเหนือประเทศคูแ่ ข่ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความสัมพันธ์ของภูมิลาเนาผู้รับบริการชาวต่างชาติตอ่ ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทาง
การแพทย์
2. ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ

แนวคิด และทฤษฎี
จากแนวคิด พฤติกรรมของผู้บริโภค (Schiffman and Leslic, 2000) ปั จจัยด้ านสังคม (Social) ถือ
เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความต้ องการ คนที่เติบโตในสภาพแวดล้ อมคล้ ายคลึงกัน
จะมีคา่ นิยม การรับรู้ ความชอบ และพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกัน (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิ ตนิ นั ท์ วารี วนิช,
2551) ภูมิลาเนาของผู้รับบริการจึงเป็ นตัวแปรหนึง่ ที่มีความสาคัญ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการมีเป้าหมายตลาด
ต่างประเทศจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพื่อไปประยุกต์ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์
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การตลาด (Hawkins and Mothersbaugh, 2010) ประกอบกับระยะทางที่เดินทางมาประเทศไทยต่างกัน
และมีคา่ บริการทางการแพทย์ที่ตา่ งกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงคาดว่า ภูมิลาเนาน่าจะเป็ นตัวแปรที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับการกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ จึงนามาศึกษาในครัง้ นี ้
คุณภาพการบริการ (service quality) เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีความสาคัญและ
มีผลต่อความสาเร็จ และความอยูร่ อดของธุรกิจ เนื่องจากคุณภาพบริการเป็ นสิ่งที่กาหนดความพึงพอใจ
หรื อไม่พงึ พอใจของผู้บริโภค การประเมินคุณภาพบริการสิ่งที่ผ้ รู ับบริการคาดหวังว่าควรจะได้ รับและสิ่งที่
ผู้รับบริการได้ รับจริง นามาซึง่ ความภักดี และการใช้ บริการนันในครั
้
ง้ ต่อๆไป ซึง่ มีปัจจัย 5 ประการด้ วยกัน
ได้ แก่ ความเป็ นรูปธรรม ( tangibles) ความเชื่อถือ ( reliability) การตอบสนอง ( responsiveness) การให้
ความมัน่ ใจ (assurance) การดูแลเอาใจใส่ลกู ค้ า (empathy) ดังภาพที่ 2

ความเป็ นรูปธรรม (Tangible)
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
การตอบสนอง(Responsiveness)
การให้ ความมัน่ ใจ (Assurance)
การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)

บริ การที่ได้ รับ
(perceived services)
คุณภาพการให้ บริ การ
(perceived services quality)

ความคาดหวังในบริ การ
(expected service)

ภาพที่ 2 แนวคิดคุณภาพการบริการที่ลกู ค้ าได้ รับ
ที่มา: ศักดิ์ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ คุปตานนท์, 2554

ทังนี
้ ้การรับรู้ (perceptions) ของผู้รับบริการที่เกิดขึ ้นจริงในขณะที่รับบริการ (Parasuraman,
Zeithamal, and Berry, 1985) หรื อการรับรู้ของผู้รับบริการที่เข้ ามารับบริการทางการแพทย์ (Woodside,
Frey, and Daly, 1985) ส่งผลถึงความพึงพอใจ ( Customer satisfaction) และเกิดความภักดี ( Customer
loyalty) ต่อสินค้ าหรื อบริการ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 ; Shukla, 2004; Johnson, 1995) เมื่อ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติร้ ูสกึ พึงพอใจ และประทับใจกับบริการที่ได้ รับนัน้ ก็จะไม่พยายามหาบริการของราย
อื่นมาทดแทน และจะใช้ บริการจากผู้ให้ บริการรายนันต่
้ อไป ส่งผลให้ เกิดการซื ้อซ ้าที่สม่าเสมอ (Blackwell,
Mininard, and Engel, 2006) รวมถึงพฤติกรรมการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น (ปณิศา มีจินดา, 2553)
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ความภักดีของลูกค้ า เกี่ยวข้ องทังพฤติ
้ กรรมการซื ้อ และทัศนคติของลูกค้ าที่มีตอ่ สินค้ าและบริการ
รวมถึงผู้ให้ บริการ และองค์กรผู้ให้ บริการ ความภักดีของลูกค้ าเกิดจากคุณภาพของสินค้ าและบริการที่ดีทา
ให้ ลกู ค้ าพอใจ หากลูกค้ าเกิดความพอใจหลายครัง้ ก็เกิดความประทับใจ ย่อมส่งผลให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความ
ภักดีตอ่ สินค้ าหรื อบริการนัน้ ทังนี
้ ้พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภคจึงเป็ นที่นิยมในการนามาใช้ มากที่สดุ
เพราะสามารถวัดได้ อย่างง่าย ความภักดีของลูกค้ า คือ การที่ผ้ บู ริโภคมีการซื ้อซ ้าในสินค้ าหรื อบริการเดิม
และซื ้อซ ้าบ่อยครัง้ จนเกิดเป็ นความภักดีในสินค้ าและบริการนัน้ (Shukla, 2004) นอกจากนี ้ยังมีการนา
ความตังใจที
้ ่จะกลับมาใช้ บริการอีก (re-visit intention) มาใช้ ในการวัดระดับความภักดีของผู้รับบริการทาง
การแพทย์ (Bashoff and Gray, 2004; Kim et al., 2008) ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ จึงวัดการใช้ บริการทาง
การแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยวัดความภักดีของลูกค้ าจากความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทาง
การแพทย์ในอนาคต (re-visit intention to buy in future)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีการศึกษาจานวนมากที่แสดงถึงตัวแปรต่างๆ ด้ านการให้ บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้ บริการทาง
การแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ดังจะกล่าวต่อไปนี ้ พิมพ์พา หิรัญกิตติ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า ภูมิลาเนานักท่องเที่ยวที่ตา่ งกันมี
ความภักดีตอ่ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ
ศักดิด์ า ศิริภทั รโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคปุ ตานนท์ (2554) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพบริการที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ได้ แก่ การบริการ
ดูแลเอาใจใส่ และ สถานที่และเครื่ องมือแพทย์ งานวิจยั ของ ศิริกลุ การดา (2552) ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสาหรับผู้ใช้ บริการ
ชาวต่างชาติ กรณีศกึ ษาจังหวัดภูเก็ต พบว่า เทคโนโลยีเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้รับบริการชาวต่างชาติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 งานวิจยั ของ ครองขวัญ เสวกสูตร (2543) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทย ของผู้ป่วยชาวต่าง ชาติ พบว่า เวลา
การรอคอยเข้ ารับบริการ เครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย และความชานาญของแพทย์ มีอิทธิพลต่อการใช้ บริการ
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้รับบริการชาวต่างชาติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
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วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา พฤติกรรมการใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการดังนี ้
ประชากรของการวิจัย ได้ แก่ ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่ใช้ บริการในประเทศไทย ปี พ.ศ . 2554
จานวน 2,240,000 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556)
กลุ่มตัวอย่ าง การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เลือกกลุม่ ผู้รับบริการชาวต่างชาติ จานวน 400 ราย สุม่
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น
(non probability sampling) ด้ วยวิธีสมุ่ ตามสะดวก
(convenience sampling) สัมภาษณ์ผ้ รู ับบริการชาวต่างชาติ ช่วงระหว่าง เดือน ตุลาคม- ธันวาคม พ.ศ.
2555 ในโรงพยาบาลเอกชน 10 แห่ง โดยการเลือกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนด้ วยวิธี เลือกโรงพยาบาลที่
คาดว่าจะเป็ นตัวแทนที่ดี ( Judgmental sampling) โดยเป็ นโรงพยาบาลที่มีนโยบายให้ บริการผู้รับบริการ
ชาว ต่างชาติ มีผ้ รู ับบริการชาวต่างชาติใช้ บริการเป็ นจานวนมาก ได้ แก่ โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลสมิติ
เวชสุขมุ วิท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสมิตเิ วชศรี ราชาโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยลรัชโยธิน โรงพยาบาลพัทยา
เมมโมเรี ยล และโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ขนาดของตัวอย่างที่เพียงพอและสามารถ
เป็ นตัวแทนประชากรได้ ดี จึงใช้ สตู รการคานวณ ที่ได้ จากการจัดเทอมของ t-distribution (Boonserm,
2013) ดังนี ้
s2p = n0 pq = (40)(0.925)(0.075) = 2.775
โดยที่

s2p: variance ของคาตอบรับว่า “ใช้ บริการ - ไม่ใช้ บริการ”
n0: ขนาดตัวอย่างเมื่อทาการทดลองสารวจเบื ้องต้ น เท่ากับ 40 ราย
P: สัดส่วนของคาตอบ “ใช้ บริการ” โดยที่ จานวนคาตอบ “ใช้ บริการ”
หารด้ วยจานวนคาตอบทังหมด
้
คือ 37/40 เท่ากับ 0.925
q: สัดส่วนของคาตอบ “ไม่ใช้ บริการ” โดย คาตอบ “ไม่ใช้ บริการ”
หารด้ วยจานวนคาตอบทังหมด
้
คือ 3/40 เท่ากับ 0.075
2

n 

โดยที่

sp t 2
E

2

= (2.775)(2.0228)2/(0.2)2 = 283.8631

t : ค่า t จากตาราง degree freedom = 39 ระดับนัยสาคัญ 0.05
เท่ากับ 2.0228
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E: ค่าความผิดพลาดที่ยอมได้ เนื่องจากสัดส่วนมีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 1
จึงยอมให้ ผิดพลาดได้ 0.2
n: ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ
S: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คานวณจากข้ อมูลที่
สารวจมาเบื ้องต้ น
t : ค่า t จากตาราง ในทางปฏิบตั ิ ใช้ คา่ 1.96
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างผู้รับบริการชาวต่างชาติ ที่ทาการสัมภาษณ์จานวน 400 ราย ซึง่ มากกว่า
283.8631 ราย จากการคานวณ กลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวจึงมีจานวนมากพอที่สามารถเป็ นตัวแทนประชากร
ได้
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ผู้วิจยั ได้ เลือกตัวแปรที่สาคัญ โดยปรับจากแนวคิด
คุณภาพบริการ (services quality) ของ Parasuraman, Zeithamal, and Berry (1985) และพิจารณาจาก
ผลการวิจยั ของผู้วิจยั ท่านอื่น ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ดงั นี ้ สถานที่และ
เครื่ องมือแพทย์ การรอคอยรับบริการ การให้ ข้อมูลคาแนะนา ทักษะความชานาญของแพทย์ และการ
บริการดูแลเอาใจใส่
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การใช้ บริการทางการแพทย์ของ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยวัดจากความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการ (Re-visit intention to buy)
เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล และสถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี ้ใช้ เอกสารแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview question sheet) วัดความถูกต้ อง
ชัดเจนของคาถามในแบบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการปรึกษางานวิจยั และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ การแจกแจงความถี่
สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้ แก่ สถิตทิ ดสอบไคสแควร์ ( Chi-square test) สถิตคิ วามสัมพันธ์เชิงถดถอย วิเคราะห์
การถดถอย (Regression Analysis) ด้ วยแบบจาลองโพรบิท (Probit Model)
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กรอบการวิเคราะห์
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั กาหนดกรอบการวิเคราะห์ตวั
แปรที่มีอิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ดังนี ้
สถานที่และเครื่ องมือแพทย์
การรอคอยรับบริ การ
การให้ ข้อมูลคาแนะนาการรักษา
ทักษะความชานาญของแพทย์

การกลับมาใช้ บริ การทางการแพทย์
1 ใช้ บริ การ
0 ไม่ใช้ บริ การ

การบริ การดูแลเอาใจใส่

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ภาพที่ 3 กรอบการวิเคราะห์

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่ใช้ บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย จานวน 400 ราย
พบว่า ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่มารับบริการทางการแพทย์สว่ นใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป(ร้ อย
ละ 51.00) มีสถานภาพสมรส(ร้ อยละ 58.50) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 66.25) มีรายได้ ตอ่
เดือน 4,501- 6,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ(ร้ อยละ 48.25) ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ทางานงาน/มีธุรกิจในประเทศไทย
(ร้ อยละ 38.00) ไม่เคยรับบริการ(ครัง้ นี ้ครัง้ แรก ร้ อยละ 66.25) บริการทางการแพทย์ที่ใช้ ในครัง้ นี ้ ได้ แก่
บริการทางการแพทย์ทวั่ ไป รองลงมา ตรวจร่างกาย และ บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ได้ แก่ กระดูก
และข้ อ กุมารเวช จักษุ ระบบทางเดินอาหาร สูตนิ ารี เวช โรคหัวใจ บริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม
ศัลยกรรมความงาม ตามลาดับ ผู้รับบริการชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการในระดับพึงพอใจ
มาก(ร้ อยละ 39.00) และพึงพอใจในด้ านการบริการดูแลเอาใจใส่มากที่สดุ (ร้ อยละ 26.99) ให้ เหตุผลในการ
เลือกใช้ บริการทางการ แพทย์ในครัง้ นี ้โดยให้ ความสาคัญด้ านที่ตงโรงพยาบาลอยู
ั้
ใ่ นทาเลสะดวกมากที่สดุ
(ร้ อยละ 18.12) ส่วนใหญ่มีความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์อีก(ร้ อยละ 94.50)และจะแนะนา
บอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น(ร้ อยละ 96.25)
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1. ความสัมพันธ์ ของภูมิลาเนาผู้รับบริการชาวต่ างชาติต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้ บริการ
ทางการแพทย์
การศึกษาในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ จดั กลุม่ ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติตามทวีป แบ่งได้ เป็ น
ดังนี ้ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย วิเคราะห์ด้วยสถิตทิ ดสอบไคสแควร์ ( ChiSquare test) ผลการวิเคราะห์มีดงั นี ้
ตารางที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติแต่ละ
ภูมิลาเนา
ภูมิลาเนา

1)
2)
3)
4)

ความเห็นของผู้รับบริการชาวต่ างชาติ

ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป
ทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย
รวม

ใช้ บริการ

ไม่ ใช้ บริการ

รวม

55
173
90
60
378

6
5
4
7
22

61
178
94
67
400

สมมติฐานการวิเคราะห์
Ho: ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กบั ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการ
H1: ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการ
ทดสอบด้ วยสถิตไิ คสแควร์ (Chi Square) ใช้ สตู รคานวณ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553) ดังนี ้
2

𝒳 =

โดยที่

r
i=1

O ij −E ij
c
j=1
E ij

2

𝒳2 =

ค่าสถิตไิ คสแควร์
Oij = ความถี่ที่ได้ จากการสังเกตุ (Observed Frequency) ในแถวที่ I
คอลัมน์ท่ี j
Ei = ความถี่ที่คาดหวัง (Expected Frequency) ในแถวที่ I คอลัมน์ที่ j
ri .cj

( E=
)
n
ri = ผลรวมของแถวแนวนอน (Row)
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cj = ผลรวมของแถวแนวตังหรื
้ อหลัก (Column)
n = ความถี่รวมทังหมด
้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติตอ่ ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทาง
การแพทย์ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
Observed
55
6
173
5
90
4
60
7

Expected
57.6450
3.3550
168.2100
9.7900
88.8300
5.1700
63.3150
3.6850

O-E
(O-E)2
-2.6450
6.996025
2.6450
6.996000
4.7900
22.944100
-4.7900
22.994100
1.1700
1.368900
-1.7100
1.368900
-3.3150
10.989225
3.3150
10.989225
ค่ า Chi square =

(O-E)2/E
0.1213639
2.0852459
0.1364015
2.3436260
0.0154103
0.2647775
0.1735643
2.9821500
8.1230

ที่มา: คานวณโดยผู้วิจยั

ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ค่า Degree of Freedom = (c-1) (r-1) = (1)(3) = 3 เปิ ดตารางค่าวิกฤต
แจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไคสแควร์ พบว่า ค่าวิกฤต 𝒳 2 0.05, 3 = 7.8147 ดังนัน้ ค่า 𝒳 2 ที่คานวณได้
= 8.1230 > ค่าวิกฤติ 𝒳 2 0.05, 3 = 7.8147 จึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 จึงสรุปได้ วา่ ภูมิลาเนาทวีปของ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติมีความ สัมพันธ์กบั ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 กล่าวคือ ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติตา่ งกันมีความตังใจกลั
้
บ
มาใช้ บริการทางการแพทย์ตา่ งกัน
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ อความตัง้ ใจกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ ของผู้รับบริการ
ชาวต่ างชาติ
การวิเคราะห์ในส่วนนี ้ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยวิเคราะห์การถดถอย
(regression analysis) ด้ วยแบบจาลองโพรบิท (Probit model) โดยใช้ ตาราง Normal Distribution
ประมาณการสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ ( OLS) หาค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์
(probability)โดยใช้ ตาราง Normal Distribution ผลการศึกษามีดงั นี ้
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(1) แบบจาลอง
REVISIT = f (Facility, Time, Information, Skill, Hospitality)
โดยที่ REVISIT
คือ ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์
Facility
คือ สถานที่และเครื่ องมือแพทย์
Time คือ การรอคอยรับบริการ
Information คือ การให้ ข้อมูลคาแนะนา
Skill คือ ทักษะความชานาญของแพทย์
Hospitality คือ การบริการดูแลเอาใจใส่
(2) ผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์นี ้ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตา ม เป็ นข้ อมูลที่มีลกั ษณ ะเป็ นตัวแปรทวิ ( Binary
Variable) โดยมีคา่ 0, 1 ต้ องทาการแปลงข้ อมูลทวิ ให้ เป็ นค่าต่อเนื่อง เพื่อนาไปสูก่ ารหาค่า Z ได้ นนั ้ ผู้วิจยั
ได้ ทาการจัดข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา ซึง่ มี n เท่ากับ 400 ราย จัดกลุม่ (grouped data) ตามสัญชาติ
และโรงพยาบาล ได้ n ใหม่เท่ากับ 95 กลุม่ คานวณหาความถี่เปรี ยบเทียบ ( relative frequency) โดย
P = n/N เปลี่ยนค่า P ให้ เป็ นค่า Z เรี ยกว่า ค่า N.E.D. (Normal Equivalent Deviate) โดยใช้ ตาราง
Normal Distribution และนาค่า Z ที่ได้ ซงึ่ เป็ นค่าต่อเนื่องนัน้ สร้ างสมการถดถอย ( Regression analysis)
ประมาณการสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ ( Ordinary Least Square : OLS) หลังจากนันน
้ าค่า
สัมประสิทธิ์ (coefficient) ของสมการถดถอย ไปหาค่าความน่าจะเป็ น ( probability) โดยใช้ ตาราง Z หาค่า
ย้ อนกลับเพื่อหาพื ้นที่ใต้ โค้ ง ( cumulative normal distribution) นัน่ คือ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิด
เหตุการณ์ (probability) ที่ผ้ รู ับบริการชาวต่างชาติจะกลับมาใช้ บริการ (บุญเสริม บุญเจริญผล, 2556 อ้ าง
ถึง Gujarati, 2004) ทังนี
้ ้จากที่ได้ กล่าวมาตอนต้ นแล้ วนัน้ การวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโพรบิท ( Probit
model) เป็ นการคิดพื ้นที่สดั ส่วนหรื อความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ จากสมการ Probability Density
Function (PDF) ซึง่ ก็คือ normal curve (Gujarati, 2004 ) ดังสมการ
ค่าของความน่าจะเป็ น = g(P) =

𝑍𝑖 −𝑧 2 /2
𝑒
2𝜋 −∞
1
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทาง
การแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ
ตัวแปร
ตาม

ตัวแปรอิสระ

Coefficient

การกลับมา
ใช้ บริ การ

Std.
Error

T

Constant
0.286266
0.227577 1.26
สถานที่และเครื่ องมือแพทย์
0.075005
0.062542 1.20
การรอคอยรับบริ การ
- 0.014796
0.032412 -0.46
การให้ ข้อมูลคาแนะนา
0.024770
0.029079 0.85
ทักษะความชานาญของแพทย์ 0.011854
0.032914 0.36
การบริ การดูแลเอาใจใส่
0.817426 *** 0.066576 112.28
R-squared = 0.7488
F = 53.07
Adjusted R-squared = 0.7347
Prob. = 0.0000***
ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ *** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

Prob.
0.212
0.234
0.649
0.397
0.720
0.000

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริการดูแลเอาใจใส่ เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้
บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ทังนี
้ ้
ตามที่ได้ กล่าวมาตอนต้ นแล้ วนัน้ การวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโพรบิท เป็ นการหาค่าความน่าจะเป็ นที่จะ
เกิดเหตุการณ์ (Probability) ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้ จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยข้ างต้ นนี ้ยังเป็ นของค่า
Z ซึง่ ยังไม่ใช่ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการทราบค่า จึงต้ องหาค่าความน่าจะเป็ นที่
ผู้รับบริการชาวต่างชาติจะกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ ดังนี ้
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ตารางที่ 4 ความน่าจะเป็ นของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ
ตัวแปรอิสระ

สถานที่และเครื่ องมือแพทย์
การรอคอยรับบริการ
การให้ ข้อมูลคาแนะนา
ทักษะความชานาญของแพทย์
การบริการดูแลเอาใจใส่

ค่ าสัมประสิทธิ์
ของสมการถดถอย
(Coefficient )
0.0750
- 0.0148
0.0248
0.0119
0.8174

ค่ าความน่ าจะเป็ น
ที่จะเกิดเหตุการณ์ *
(Probability)
0.5299
0.4941
0.5099
0.5047
0.7931***

ที่มา: * จากการคานวณโดยใช้ ตาราง Normal Distribution หาพื ้นที่ใต้ โค้ ง (Cumulative Normal
Distribution) คือ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ (Probability)
*** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ ( Probability) พบว่า การบริการดูแลเอาใจใส่ มีความน่าจะ
เป็ นที่จะทาให้ ผ้ รู ับบริการชาวต่างชาติกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 มีคา่ ความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.7931 รองลงมา ได้ แก่ สถานที่และเครื่ องมือแพทย์ มีความ
น่าจะเป็ นเท่ากับ 0.5299 การให้ ข้อมูลคาแนะนา ทักษะความชานาญของแพทย์ และการรอคอยรับบริการ
มีความน่าจะเป็ นที่จะทาให้ ผ้ รู ับบริการชาวต่างชาติกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ เท่ากับ 0.5099 0.5047
และ 0.4941 ตามลาดับ
(3) สมการที่คานวณได้
REVISIT = α + β1 (Facility) + β2 (Time) + β3 (Information) + β4 (Skill) + β5 (Hospitality) + e

(1)

REVISIT = 0.2863 + 0.0750 (Facility) - 0.0148 (Time) + 0.0248 (Information)
+ 0.0119 (Skill) + 0.8174 (Hospitality) + e

(2)

อธิบายสมการ พบว่า ความพอดีของสมการกับข้ อมูล (Goodness of fit) สมการนี ้มีความพอดี
กับข้ อมูล โดยมีคา่ R2 = 0.7488 ที่แสดงถึงความพอดีกนั ระหว่างรูปแบบสมการกับข้ อมูลมีความพอดีกนั
อยูใ่ นระดับดี การทดสอบด้ วย F-statistic เพื่อทดสอบตัวแปรอิสระทุกตัวจะมีอิทธิพลทาให้ ตวั แปรตาม
เปลี่ยนแปลงหรื อไม่ ค่า degree of freedom เท่ากับ 5 กับ 89 เปิ ดตาราง F ที่ระดับนัยสาคัญ เท่ากับ
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0.05 ได้ คา่ F จากตารางเท่ากับ 2.20 และ F- statistic เท่ากับ 53.07 ดังนันตั
้ วแปรอิสระทัง้ 5 ตัว ร่วมกัน
เป็ นทีมมีอิทธิพลทาให้ ตวั แปรตามเปลี่ยนแปลงไม่ขดั แย้ งกับการทดสอบด้ วย t-test

บทสรุ ป
1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พฤติกรรมการใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาว ต่างชาติ จากกลุม่
ตัวอย่างผู้รับบริการชาวต่างชาติ จานวน 400 ราย
ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของภูมิลาเนาผู้รับบริการชาวต่างชาติตอ่ ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการ
ทางการแพทย์ โดยจัดกลุม่ ภูมิลาเนาของผู้รับบริการตามทวีป ได้ แก่ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย
และทวีปออสเตเรี ย พบว่าภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์กบั ความตังใจกลั
้
บมาใช้
บริการทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ พบว่า การบริการดูแลเอาใจใส่ เป็ น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ค่า R2 = 0.7488
2. อภิปรายผล
ผลการศึกษาของผู้วิจยั พบว่า ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั ความตังใจ
้
กลับมาใช้ บริการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิมพ์พา
หิรัญกิตติ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่
พบว่า ภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า การบริการดูแลเอาใจใส่ เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ความตังใจกลั
้
บมาใช้
บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศักดิด์ า ศิริภทั รโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคปุ ตานนท์ (2554) ที่พบว่า ปั จจัย
ด้ านคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ได้ แก่ การบริการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างจากงานวิจยั ของ ศิริกลุ การดา (2552) ที่พบว่า เทคโนโลยี
เครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย ความเชี่ยวชาญของแพทย์ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้รับบริการชาวต่างชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 และงานวิจยั ของ ครองขวัญ เสวกสูตร (2553) ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ า
รับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ที่พบว่า ระยะเวลาการรอคอยรับ
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บริการ ความชานาญของแพทย์ เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ ารับบริการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลเอกชนไทยของผู้รับ บริการชาวต่างชาติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
3. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ จากการวิจยั พบว่า ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติมี
ความสัมพันธ์กบั ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการทางการแพทย์ ผู้ประกอบการที่มีนโยบายให้ บริการลูกค้ า
ต่างชาติในประเทศ และที่ขยายฐานตลาดไปยังต่างประเทศ ควรให้ ความสาคัญเน้ นกลยุทธ์การตลาด ตาม
กลุม่ ภูมิลาเนาของผู้รับบริการชาวต่างชาติ เพราะผู้รับบริการของแต่ละทวีปนันย่
้ อมมีวฒ
ั นธรรม การรับรู้
ทัศนคติที่ความคล้ ายคลึงกัน และผลการวิจยั ที่พบว่า การบริการดูแลเอาใจใส่ เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
การกลับมาใช้ บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ควรให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้ านความเป็ นเลิศในการบริการ เป็ นกล
ยุทธ์ที่นามาใช้ ในการสร้ างความได้ เปรี ยบเหนือประเทศคูแ่ ข่งขัน เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความประทับใจ
นามาซึง่ การกลับมาใช้ บริการอีกในอนาคต ทังนี
้ ้การดูแลเอาใจใส่ด้วยอัธยาศัยไมตรี ความอ่อนน้ อ
ม
(Service mind) ของไทยถือได้ วา่ เป็ นสิ่งที่ประเทศคูแ่ ข่งขันลอกเลียนแบบได้ ยาก ซึง่ หากธุรกิจใดมีการ
บริการที่เป็ นเลิศแล้ วธุรกิจนันย่
้ อมถือว่ามีทรัพย์สินอันมีคา่ ยิ่งสาหรับการแข่งขันและรองรับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ การแข่งขันย่อมมีความรุนแรงมากขึ ้น
เสนอแนะงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรทาการศึกษากลุม่ ผู้รับบริการชาวต่างชาติ เข้ ามาใช้ บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทยผ่านกลุม่ บริษัทประกัน เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีความตังใจเดิ
้ นทางเข้ ามาใช้
บริการ โดยแบ่งตามประเภทบริการทางการแพทย์ เช่น ด้ านการรักษา ด้ านเสริมความงาม ด้ านทันตกรรม
และการตรวจสุขภาพ
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