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ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ของชาวเวียดนาม
PHAM LE DUC HANH *
จุล ธนศรีวนิชชัย**
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาว
เวียดนาม การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ
1. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาว
เวียดนาม
2. ศึกษาถึงความสัมพั นธ์ระหว่ าง ปั จจัยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ กับพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม
ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มเป้ าหมายจํานวน
คน จากโรงพยาบาล
เอกชน แห่ ง ให้ เ ป็ นตั ว แทนของประชากร สถิ ติ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ยร์ สั น ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื อหาค่ า
ความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อการท่องเทียวเชิ งสุขภาพกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม ผลการวิจัย
พบว่า
1. ชาวเวียดนามมีระดับความคิดเห็นปั จจั ยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อ
การท่องเทียวเชิงสุขภาพทุกด้ านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงตามค่าเฉลียมากทีสุดคือ ด้ านบริ การ
รักษาพยาบาล ทีค่าเฉลีย ด้ านเศรษฐศาสตร์และ ด้ านด้ านการเดินทาง ตามลําดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ ด้ านบริการรักษาพยาบาล ได้ แก่ ชือเสียงโรงพยาบาล คุณภาพการรักษาและ
ความเชียวชาญของแพทย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทย ด้ านความถี
ในการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม
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*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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1. บทนํา
ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่างชาติเข้ ามาลงทุน และทํางานในประเทศไทย
เป็ นจํานวนมาก ตลอดจนเลือกประเทศไทยเป็ นทีพํานักหลังเกษียณ ประกอบกับนโยบายภาครัฐ
ในการพั ฒนาประเทศโดยผลักดันให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) เพื อนํา
รายได้ เข้ าสู่ประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มเป้ าหมายตามนโยบายนี คือชาวต่างชาติทมีี รายได้
สูง มีความสามารถจ่ายค่าบริการได้ อย่างเต็มที ประมาณการรายได้ จากบริการทางการแพทย์ไว้ ใน
ปี พ.ศ.2559 มู ลค่ า 147,876 ล้ า นบาท ทังนี จํา นวนผู้ รั บ บริ ก ารชาวต่ างชาติ ทีใช้ บริ ก ารใน
ประเทศไทยมีแนวโน้ มทีเพิ มขึน ในปี พ.ศ.2544 มีจาํ นวน 550,161 รายเพิมเป็ น 1,373,807
ราย ในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 เพิมเป็ น 2,240,000 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
2555)
ประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ทัวโลกทีมีศักยภาพด้ านการแพทย์สูงจึงพยายาม
ผลักดันให้ ตนเองเป็ นศูนย์กลางสุขภาพเพราะเล็งเห็นถึงจํานวนเงินมหาศาลทีจะได้ รับจากผู้ทีมี
กําลังซือสูงทัวโลก อย่างไรก็ดีประเทศไทยจะได้ รับส่วนแบ่งจากเงินจํานวนนีก็ต่อเมือการแพทย์
ของไทยมีการพัฒนาก้ าวไกลจนได้ รับการยอมรับว่าเป็ นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติ
(Medical Hub) ด้ วยเหตุนีรัฐบาลจึงกําหนดนโยบายอย่างเป็ นรูปธรรมในปี 2546 เพือส่งเสริมให้
ประไทยเป็ นศูนย์กลางด้ านสุขภาพนานาชาติ ทีมี ความเชี ยวชาญทัน สมั ย ครบวงจร และมีการ
บริ ก ารทีเป็ นเลิ ศ โดยมี โรงพยาบาลเอกชนเป็ นกลไกสํา คั ญ นํา ประเทศไปสู่ “Medical Hub”
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลถึง 42 แห่ง ทีได้ รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลจาก
องค์กร Joint Commission International (JCI) ทีทําหน้ าทีส่งเสริ มการพั ฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลให้ กับสถานพยาบาลต่างๆ ซึงสูงกว่าประเทศคู่แข่งหลัก อาทิ
อิน เดี ย สิงคโปร์ และมาเลเซี ย ทีมี อ ยู่ 23 แห่ ง 10 แห่ ง และ 17 แห่ ง ตามลํา ดับ (ปิ ยะนุ ช
สถาพงศ์ภักดี, 2559)
การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลของผู้ ป่ วยต่ า งชาติจ ะพิ จ ารณาจากหลายปั จ จั ย
ประกอบด้ ว ยมาตรฐานและคุ ณ ภาพของการให้ บริ ก ารทางการแพทย์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการ
รักษาพยาบาลทีตํากว่าประเทศอืน ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเทียว และเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ (Bangkok Dusit Medical Services, 2016: 50)
จากขี ดความสามารถในการแข่ งขั นธุ รกิจบริ การสุขภาพของประเทศไทยทีเหนื อคู่
แข่ งขั น ทังในด้ า นความพร้ อมของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ความเชี ยวชาญ ความทัน สมั ยของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ มาตรฐานของสถานพยาบาล และค่ ารั กษาพยาบาลทีตํากว่ าประเทศ
คู่แข่งในระดับมาตรฐานการบริการเดียวกัน (กันต์สินีกันทะวงศ์วาร, อัครพงศ์ อันทอง และมิง
สรรพ์ ขาวสอาด, 2558) ส่งผลให้ ประเทศไทยได้ รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็ นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของโลกมาอย่างต่อเนือง สอดคล้ องกับการรายงานของ Bloomberg ซึงเป็ นองค์กร
ชันนําระดับโลกด้ านการบริการข้ อมูล และ การวิเคราะห์ข่าวสารการเงินทีระบุว่าประเทศไทยถูกจัด
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ให้ เป็ นศูนย์กลางด้ านสุขภาพ อันดับ 1ของโลกประจําปี 2013 เนืองจากการบริการทางการแพทย์
ของไทยมีความหลากหลายและคุ้มค่าคุ้มราคาทีสุดในโลกเมือเปรียบเทียบกับประเทศอืนๆ (ศูนย์
อาเซียนศึกษาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557) การเดินทางมาประเทศไทยนอกจากจะได้ ตรวจ
รั ก ษาสุข ภาพแล้ ว ยั งได้ ท่องเทียวอีก ด้ วย ซึ งข้ อ ได้ เ ปรี ยบนี ไม่ มีในหลายประเทศ หรื อ สถานที
ท่องเทียวของประเทศคู่แข่งเหล่านันไม่น่า ดึงดูดใจเท่ากับประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การบริ การด้ านการแพทย์ของประเทศไทยยังมี
จุ ดอ่อนหลายประการทีบันทอนความสามารถในการแข่งขัน และเป็ นปั ญหาในการให้ บริการทาง
การแพทย์ของผู้ประกอบการ อาทิเช่ น การขาดผู้ เชี ยวชาญด้ านภาษาต่ างประเทศทีช่ วยอํานวย
ความสะดวกให้ กับผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ซึงประเทศสิงคโปร์
และมาเลเซียนันมีทกั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษดีกว่า (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2558) ทัง
ยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ กมลรัตน์ ศักดิสมบูรณ์เทอร์เนอร์ และศุภาพิชญ์ มณีสาครโฟน
โบร์ แ มนน์ (2557) ที ระบุ ว่ า ผู้ ใ ห้ บริ ก ารสุ ข ภาพในโรงพยาบาลของไทยมี ปั ญ หาการใช้
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารกับผู้ป่วยต่างชาติ ส่วนปั ญหาการให้ บริการอืนๆ ได้ แก่ความยุ่งยาก
ของการต่อวีซ่าเพือเพิมเวลาในการพํานักในประเทศไทย และการเข้ าถึงข้ อมูลด้ านการรักษาเป็ น
ต้ น (ณัฏพัชร มณีโรจน์ และนราศรี ไววนิชกุล, 2559) นอกจากนี การให้ บริการกับชาวตะวันออก
กลางอาจพบอุปสรรคทีเกิดจากความแตกต่างด้ านศาสนาและวัฒนธรรมเช่นกัน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อการท่องเทียวเชิ งสุขภาพ
ของชาวเวียดนาม
2.2 เพือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือ
การท่องเทียวเชิงสุขภาพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ของชาวเวียดนาม
3. สมมุติฐานการวิจยั
3.1 ปั จ จั ย ที ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจมาประเทศไทยเพื อการท่ อ งเที ยวเชิ ง สุ ข ภาพ มี
ความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อการท่อ งเทียวเชิ งสุขภาพของชาว
เวียดนาม
สมมุติฐานที ( ଵ ) ค่ารักษาโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบั ความถีในการท่องเทียว
เชิงสุขภาพ
สมมุติฐานที 2 ( ଶ ) ชือเสียงโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบั ความถีในการท่องเทียว
เชิงสุขภาพ
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สมมุติฐานที 3 (

ଷ)

คุณภาพการรักษามีความสัมพันธ์กบั ความถีในการท่องเทียว

สมมุติฐานที 4 (
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ
สมมุติฐานที 5 (
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ
สมมุติฐานที 6 (
เชิงสุขภาพ

ସ)

ความเชียวชาญของแพทย์มีความสัมพันธ์กบั ความถีในการ

ହ)

ระยะเวลาการเดินทางมีความสัมพันธ์กับความถีในการ

)

ประเทศปลายทางมีความสัมพันธ์กบั ความถีในการท่องเทียว

เชิงสุขภาพ

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 จากการวิจัยในครังนี สามารถเป็ นประโยชน์กับโรงพยาบาลเอกชนทีไทย ทีจะนํา
ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย นี ไปศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื อพั ฒ นาการตลาดให้ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากคนไข้
เวียดนาม
4.2 จากการวิจัยในครั งนี สามารถเป็ นประโยชน์ กับบุ คคลทัวไป ทีจะนําข้ อมู ลจาก
งานวิจัยนี ไปเป็ นแนวทางเพือมีความรู้มากขึนเกียวกับด้ านการแพทย์ของประเทศไทยด้ วยตนเอง
4.3 จากการวิจัยในครังนี สําหรั บนักวิจัย นักศึกษา หรื อผู้ทีสนใจทัวไป สามารถนํา
ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
. ขอบเขตการศึกษา
. ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึ กษาในครังนี เป็ นการศึกษาด้ านปั จจั ยทีใช้ ในการ
ตัดสิน ใจมาประเทศไทยเพื อการท่องเทียวเชิ งสุข ภาพได้ แ ก่ ด้ า นเศรษฐศาสตร์ เ ช่ น ค่ า รั ก ษา
โรงพยาบาล ด้ า นบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลเช่ น ชื อเสีย งโรงพยาบาล คุ ณ ภาพการรั ก ษา ความ
เชี ยวชาญของแพทย์ ด้ า นการเดิ น ทางเช่ น ระยะเวลาการเดิ น ทาง ประเทศปลายทาง และ
พฤติกรรมการท่องเทียวเชิ งสุขภาพของชาวเวี ยดนาม ด้ านความถีในการท่องเทียวเชิ งสุขภาพ
(Frequency)
. ขอบเขตด้ านประชากรทีใช้ วิจัยในครังนี คือ ชาวเวียดนามทีเคยมา หรือกําลังมา
รั ก ษาโรคทีประเทศ ซึ งไม่ ทราบจํานวนทีแน่ นอน ได้ ก าํ หนดขอบเขตการศึ กษาทีโรงพยาบาล
เอกชนทีประเทศไทยอย่างเช่ น บํารุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ เวชธานี ยันฮี บีเอ็นเอชและ
โรงพยาบาลปิ ยะเวท.
. ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรืองศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม ในช่วงเวลา
ระหว่างเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน พฤศจิกายน
5. ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
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. . ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
. ปัจจัยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิง
สุขภาพ
- ด้ านเศรษฐศาสตร์
x ค่ารักษาโรงพยาบาล
- ด้ านบริการรักษาพยาบาล
x ชือเสียงโรงพยาบาล
x คุณภาพการรักษา
x ความเชียวชาญของแพทย์
- ด้ านการเดินทาง
x ระยะเวลาการเดินทาง
x ประเทศปลายทาง
(ทีมา: ธารทิพย์ ศรีธารทิพย์ และสวัสดิ วรรณรัตน, 2561)
. . ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
. พฤติกรรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม
- ความถีในการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Frequency)
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการดําเนินการ
วิจัยในครังนี โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับงานวิจัย รวมทังแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานทีเกียวข้ องกับตัวแปรทีจะศึกษา เพือเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
. รวมเนือหาทีได้ จากเอกสารเพือนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถามเกียวกับ
พฤติก รรมการตั ด สิน ใจมาประเทศไทยเพื อการท่อ งเทียวเชิ ง สุข ภาพของชาวเวี ย ดนาม โดย
โครงสร้ างแบบสอบถามแบ่งคําถามออกเป็ น ส่วนประกอบด้ วย
ส่ ว นที แบบสอบถามประชากรศาสตร์ ข องผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended response question) จํานวน ข้ อได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ ต่อเดือน ลัก ษณะคําถามมีคาํ ตอบให้ เลือก ทาง
(Simple dichotomous question) จํา นวน ข้ อ (ข้ อ และ ) และแบบสอบถามที มี ห ลาย
คําตอบให้ เลือก (Multiple choices question) จํานวน ข้ อ (ข้ อ , 3, 5, ) โดยใช้ ระดับการวัด
ข้ อมูลประเภทต่างๆ

61

ส่วนที แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียว
เชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม เป็ นแบบสอบถามแบบผสม ( Mixed Form ) จํานวน ข้ อ
ส่ ว นที แบบสอบถามระดั บ ความคิ ดเห็น เรื องปั จ จั ยทีใช้ ใ นการตั ดสิน ใจมา
ประเทศไทยเพื อการท่ อ งเที ยวเชิ ง สุ ข ภาพ ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ด้ า นบริ ก าร
รักษาพยาบาล ด้ านการเดินทาง จํานวน ข้ อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าตอบ ( Rating Scale Question ) ซึงจัดอยู่ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราภาคชัน (
Interval Scale ) โดยให้ เลือกตอบได้ เพียง คําตอบเดียว แบ่งเป็ น ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้ คะแนนดังนี
ผู้ใช้ บริการ ตอบ เห็นด้ วยอย่างยิง
ให้ คะแนน
ผู้ใช้ บริการ ตอบ เห็นด้ วย
ให้ คะแนน
ผู้ใช้ บริการ ตอบ ไม่แน่ใจ
ให้ คะแนน
ผู้ใช้ บริการ ตอบ ไม่เห็นด้ วย
ให้ คะแนน
ผู้ใช้ บริการ ตอบ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง
ให้ คะแนน
. นํา แบบสอบถามที สร้ า งขึ นไปให้ อ าจารย์ ผ้ ู ค วบคุ ม ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
เสนอแนะเพิมเติม เพือนํามาแก้ ไข
. นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนเพือนํามาแก้ ไขให้ ผ้ ูเชียวชาญ ตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา ได้ แก่ ความสอดคล้ อง ความครอบคลุมของเนือหาและความถูกต้ องของภาษาทีใช้
5. ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี ยวชาญ นํา เสนออาจารย์ ผ้ ู
ควบคุมสารนิพนธ์เพือพิจารณาตรวจสอบและแก้ ไขให้ สมบูรณ์ แล้ วจึงนําไปทดลองสอบ
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน มีเพศหญิงมากกว่ าเพศชาย โดยมีเพศ
หญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ตามลําดับ เมือพิ จารณาตามช่ วงอายุ ส่วนใหญ่ มีอายุ เฉลี ยสูงสุดอยู่ ในช่ วง 26 – ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือช่วงอาย 36 – ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
28.0 โดยส่วนใหญ่เป็ นมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . รองลงมา คือสูงกว่ าปริ ญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีสถานภาพ
สมรสส่วนใหญ่สมรสแล้ ว จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือโสด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมา คือธุรกิจส่วนตัว จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้ ต่อเดือน , บาท
ขึนไป จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ ,001 – 35, บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
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ผลการวิ จั ยปั จ จั ยปั จ จั ย ทีใช้ ใ นการตั ดสิ น ใจมาประเทศไทยเพื อการท่อ งเทียวเชิ ง
สุขภาพ
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดมีระดับความคิดเห็นปั จจัยทีใช้ ในการ
ตั ดสิน ใจมาประเทศไทยเพื อการท่ อ งเทียวเชิ ง สุข ภาพทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเรี ยงตาม
ค่าเฉลียมากทีสุดคือ ด้ านบริ การรั กษาพยาบาล ทีค่าเฉลี ย . ด้ านเศรษฐศาสตร์ ทีค่าเฉลี ย
. ด้ านด้ านการเดินทาง ทีค่าเฉลีย . ตามลําดับ
เมือพิ จารณาระดับความคิดเห็น ปั จจั ยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ ในแต่ละด้ าน พบว่า
ด้ านที ด้ านเศรษฐศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับความคิดเห็นสูงสุดในส่วน
ของปัจจัยย่อยคือ ค่าโรงพยาบาลสมเหตุสมผล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย .
ด้ านที ด้ านบริการรักษาพยาบาล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับความคิดเห็นสูงสุด
ในส่วนของปั จจัยย่อยคือ อุปกรณ์และเครื องมือทางการแพทย์ต่างๆทันสมัยและแพทย์มีความ
เชียวชาญสูง อยู่ในระดับความคิดเห็นมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียที . ส่วนโรงพยาบาลน่าเชือถือ/
มีชือเสียง อยู่ในระดับความคิดเห็นมากทีสุดเช่นกัน ทีค่าเฉลียที . ตามลําดับ
ด้ านที ด้ านการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับความคิดเห็นสูงสุดในส่วนของ
ปัจจัยย่อยคือ การเดินทางจากเวียดนาม-ไทยใช้ เวลาไม่นาน แค่ ชัวโมง สามสิบนาที อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลีย . ส่วนสถานทีตังของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลียที .
ผลการวิจัยพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม
ผลการวิจัยพบว่า ชาวเวียดนามทีตอบแบบสอบถามทีมาเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย มีความถีในการท่องเทียวเชิงสุขภาพน้ อยสุด วัน และมากงสุด วันต่อเดือน
โดยมีความถีในการเดินทางเฉลียประมาณ วันต่อเดือน ซึงชาวเวียดนามมารักษาหรือใช้ บริการ
ทางการแพทย์ส่วนใหญ่คือ ตรวจสุขภาพ รองลงมาคือ เด็กหลอดแก้ ว กระดูกและข้ อ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที คือค่ารั กษาโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพั นธ์กับความถี
ในการท่องเทียวเชิงสุขภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ในระดับความสัมพันธ์ตาํ
ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 คือชือเสียงโรงพยาบาลมีความสัมพั นธ์กับความถี ใน
การท่องเทียวเชิ ง สุข ภาพในทิศ ทางเดี ย วกัน อย่ า งมี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ . ในระดั บ
ความสัมพันธ์ตาํ
ผลการทดสอบสมมติฐานที 3 คือคุณภาพการรักษามีความสัมพันธ์กบั ความถีในการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ในระดับ
ความสัมพันธ์ตาํ
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ผลการทดสอบสมมติฐานที 4 คือความเชียวชาญของแพทย์มีความสัมพันธ์กบั ความถี
ในการท่องเทียวเชิงสุขภาพในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ในระดับ
ความสัมพันธ์ตาํ
ผลการทดสอบสมมติฐานที 5 คือระยะเวลาการเดินทางไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี
ี บ . ในระดับความสัมพันธ์ตาํ
ในการท่องเทียวเชิงสุขภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ผลการทดสอบสมมติฐานที 6 คือประเทศปลายทางไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถีใน
การท่องเทียวเชิงสุขภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ในระดับความสัมพันธ์ตาํ
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรือง “ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียว
เชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม” มีประเด็นทีน่าสนใจซึงนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
. ศึกษาปัจจัยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของ
ชาวเวียดนาม
1) ด้ านเศรษฐศาสตร์ ชาวเวียดนามให้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็น มาก
คือ ค่ารั กษาโรงพยาบาลสมเหตุสมผล แม้ แต่ ค่าโรงพยาบาลสูงกว่ าค่ ารั กษาที
เวียดนามตังหลายเท่า ถ้ าเปรียบเทียบค่ารักษากับบริการและเทคโนโลยี จะได้ เห็น
ว่าคุ้มค่า สมเหตุสมผลมาก
2) ด้ านบริการรักษาพยาบาล ชาวเวียดนามให้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็น
มากทีสุด คื อ โรงพยาบาลน่ าเชื อถื อ แพทย์ แ ละโรงพยาบาลในประเทศไทยมี
ชื อเสี ย งเป็ นทียอมรั บ และมี เ ครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ทีทัน สมั ย
นอกจากนี นั ก ท่องเทียวมาใช้ บ ริ การเพราะโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการ
บริการทางการแพทย์ทมีี มาตรฐานระดับโลกซึงนักท่องเทียวได้ เห็นจากผู้ทเคยมา
ี
รั กษาหรื อมาใช้ บริ การ โดยนักท่องเทียวบางส่วนมาใช้ บริ การทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยเพราะแพทย์ผ้ ูเชียวชาญเฉพาะด้ านในประเทศตนไม่มี และต้ องรอ
คิวนานกว่าจะได้ รับบริการ
3) ด้ านการเดินทาง ชาวเวียดนามให้ ความคิดเห็น อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ
การเดินทางจากเวียดนาม-ไทยใช้ เวลาไม่นานแค่ ชัวโมง สามสิบนาทีและ สถาน
ทีตังของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานที – 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยทีใช้ ในการตัดสินใจ
มาประเทศไทยเพื อการท่ องเทียวเชิ งสุข ภาพ กับ พฤติ ก รรมการท่องเทียวเชิ งสุข ภาพของชาว
เวียดนาม พบว่า ชือเสียงโรงพยาบาล คุณภาพการรักษา ความเชียวชาญของแพทย์มีความสัมพันธ์
กับ ความถี ในการท่องเทียวเชิ งสุ ข ภาพของชาวเวี ยดนาม แต่ ชาวเวี ยดนามให้ ความสํา คั ญ กับ
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คุณภาพการรักษามากกว่าปัจจัยด้ านอืน แสดงว่าชาวเวียดนามตัดสินใจมาประเทศไทยบ่อยครัง
เพราะอุปกรณ์ และเครืองมือทางการแพทย์ต่างๆทันสมัย ช่วยการรักษาได้ ดีกว่า
จากทีกล่ าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ปั จจั ยทีใช้ ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื อการ
ท่องเทียวเชิ ง สุข ภาพ กับ พฤติ ก รรมการท่อ งเทียวเชิ ง สุ ข ภาพของชาวเวี ยดนาม ในเขตพื นที
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที . เมือพิจารณาโดยรวมปั จจัยทางด้ าน คุณภาพ
การรักษาถือว่ามีความสําคัญทีจะนํามาปรับปรุงเลือกใช้ กลยุทธ์ต่างๆให้ มีความเหมาะสมกับชาว
เวียดนามทีตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
9. ข้อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1) งานวิจัยครั งนี เนืองจากการเก็บแบบสอบถามแบบกรอกโดยมือ ครั งต่อไปจะ
เปลียนเป็ นเก็บข้ อมูลแบบ online เพือประหยัดเวลาให้ นักวิจัย
2) งานวิ จั ยครั งต่ อไปควรมีก ารศึ ก ษาเปรี ยบเทียบการรั กษาหรื อ บริ ก ารต่ า งๆที
โรงพยาบาล 6 แห่งทีไปสอบถามไว้ เพือได้ ศึกษาเพิมเติมเกียวกับโรงพยาบาลไหนเฉพาะทางด้ าน
อะไรมากทีสุดและคนเวียดนามมาทีไหนมากกว่ากัน
3) งานวิ จั ย ครั งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บโรงพยาบาลที Thailand
Singapore และ Malaysia เพื อได้ ศึ ก ษาเพิ มเติ ม เกียวกั บ โรงพยาบาลไหนทํา ให้ ค นเวี ย ดนาม
ตัดสินใจมามากกว่ากัน
10. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาเป็ นอย่างสูงจาก
อาจารย์ ทีปรึ ก ษา ดร.จุ ล ธนศรี ว นิ ช ชั ย ทีได้ เ สียสละเวลาอัน มี ค่า แก่ ผ้ ู ทาํ การศึ ก ษาในการให้
คําแนะนํา และให้ คาํ ปรึกษา ตลอดทังให้ ความช่วยเหลือแก้ ไขข้ อบกพร่องต่าง ๆ เพือให้ รายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าทางอิสระฉบับนีมีความสมบูรณ์ ผู้ทาํ การศึกษาขอกราบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุ ณ อย่ า งสู ง ต่ อ ท่ า นอาจารย์ ดร.ศิ ริ เ ดช คํา สุ พ รหม ประธาน
กรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ทีได้ กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิง ให้ คาํ แนะนํา และชีแนะแนวทางใน
การปรับปรุงการค้ นคว้ าอิสระฉบับนีได้ สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ดร.รชฏ ขําขุญ ทีได้ กรุณาสละเวลาอันมี
ค่ายิง เป็ นกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และให้ คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงการ
ค้ นคว้ าอิสระฉบับนี
ขอขอบพระคุณผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่านเพือให้ รายงานฉบับนีเสร็จสมบูรณ์ และ
ขอขอบคุณคุณพ่ อและคุณแม่ ทีให้ กาํ ลังใจในการทํารายงงานการวิจัยครังนีมาโดยตลอดตังแต่ต้น
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จนสําเร็จ รวมถึงขอบคุณทุกท่านทีมิได้ กล่ าวนามมา ณ ทีนี ทีมีส่วนช่ วยเหลือ และเป็ นกําลังใจ
รวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดี จนทําให้ การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงด้ วยดี
ขอขอบพระคุ ณคณาอาจารย์ทุกท่านทีได้ ประสิทธิประสาทวิ ชา รวมถึงผู้ เขียนตํารา
เอกสาร บทความต่ างๆ ทีผู้ ทาํ การศึ กษาได้ ศึกษาค้ นคว้ าและนํามาอ้ างอิงในรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าอิสระครังนีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ผู้ศึกษาขอมอบ
แด่ ผู้มีพระคุณทุกท่านด้ วยความเคารพยิง
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