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บทคดัย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทยีวเชิงสุขภาพของชาว
เวียดนาม การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ  

1. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทยีวเชิงสุขภาพของชาว
เวียดนาม 

2. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการ
ทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ กบัพฤติกรรมการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพของชาวเวียดนาม 

 ผู้วิจัยเกบ็ตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน  คน จากโรงพยาบาล
เอกชน  แห่งให้เป็นตัวแทนของประชากร สถิติใช้ในการวิเคราะห์คือ คือ ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แบบเ พีย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เ พือหา ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทยีวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม ผลการวิจัย
พบว่า  

1. ชาวเวียดนามมีระดับความคิดเหน็ปัจจัยทใีช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือ
การท่องเทยีวเชิงสุขภาพทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลียมากทีสุดคือ ด้านบริการ
รักษาพยาบาล ทค่ีาเฉลีย ด้านเศรษฐศาสตร์และ ด้านด้านการเดินทาง ตามลาํดับ  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทใีช้ในการตัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการ
ทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ ด้านบริการรักษาพยาบาล ได้แก่ ชือเสยีงโรงพยาบาล คุณภาพการรักษาและ
ความเชียวชาญของแพทย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทย ด้านความถี
ในการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพของชาวเวียดนาม  

______________________________________________ 
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1. บทนาํ
 ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกจิต่างชาติเข้ามาลงทุน และทาํงานในประเทศไทย

เป็นจาํนวนมาก ตลอดจนเลือกประเทศไทยเป็นทพีาํนักหลังเกษียณ ประกอบกับนโยบายภาครัฐ
ในการพัฒนาประเทศโดยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) เพือนํา
รายได้เข้าสู่ประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกจิ กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายนี คือชาวต่างชาติทมีีรายได้
สงู มีความสามารถจ่ายค่าบริการได้อย่างเตม็ท ีประมาณการรายได้จากบริการทางการแพทย์ไว้ใน
ปี พ.ศ.2559 มูลค่า 147,876 ล้านบาท ทังนีจํานวนผู้ รับบริการชาวต่างชาติทีใช้ บริการใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มทเีพิมขึน ในปี พ.ศ.2544 มีจาํนวน 550,161 รายเพิมเป็น 1,373,807 
ราย ในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 เพิมเป็น 2,240,000 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 

2555) 

 ประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ทัวโลกทีมีศักยภาพด้านการแพทย์สูงจึงพยายาม
ผลักดันให้ตนเองเป็นศูนย์กลางสุขภาพเพราะเลง็เหน็ถึงจาํนวนเงินมหาศาลทจีะได้รับจากผู้ทีมี
กาํลังซือสูงทวัโลก อย่างไรกด็ีประเทศไทยจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินจาํนวนนีกต่็อเมือการแพทย์
ของไทยมีการพัฒนาก้าวไกลจนได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติ 
(Medical Hub) ด้วยเหตุนีรัฐบาลจึงกาํหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2546 เพือส่งเสริมให้
ประไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติทีมีความเชียวชาญทันสมัย ครบวงจร และมีการ
บริการทีเป็นเลิศ โดยมีโรงพยาบาลเอกชนเป็นกลไกสาํคัญนําประเทศไปสู่ “Medical Hub” 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลถึง 42 แห่ง ทไีด้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลจาก
องค์กร Joint Commission International (JCI) ทีทาํหน้าทีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ซึงสูงกว่าประเทศคู่แข่งหลัก อาทิ 
อินเดีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ทีมีอยู่ 23 แห่ง 10 แห่ง และ 17 แห่ง ตามลําดับ (ปิยะนุช 
สถาพงศ์ภักดี, 2559) 

 การเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยต่างชาติจะพิจารณาจากหลายปัจจัย 
ประกอบด้วยมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลทตีาํกว่าประเทศอืน ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเทยีว และเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ (Bangkok Dusit Medical Services, 2016: 50) 

 จากขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยทีเหนือคู่
แข่งขันทังในด้านความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ความเชียวชาญ ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ มาตรฐานของสถานพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลทีตาํกว่าประเทศ
คู่แข่งในระดับมาตรฐานการบริการเดียวกัน (กันต์สินีกันทะวงศ์วาร, อัครพงศ์ อันทอง และมิง
สรรพ์ ขาวสอาด, 2558) ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของโลกมาอย่างต่อเนือง สอดคล้องกับการรายงานของ Bloomberg ซึงเป็นองค์กร
ชันนาํระดับโลกด้านการบริการข้อมูล และ การวิเคราะห์ข่าวสารการเงินทรีะบุว่าประเทศไทยถูกจัด
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ให้เป็นศูนย์กลางด้านสขุภาพ อนัดับ 1ของโลกประจาํปี 2013 เนืองจากการบริการทางการแพทย์
ของไทยมีความหลากหลายและคุ้มค่าคุ้มราคาทสีุดในโลกเมือเปรียบเทยีบกบัประเทศอนืๆ (ศูนย์
อาเซียนศึกษาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557) การเดินทางมาประเทศไทยนอกจากจะได้ตรวจ
รักษาสุขภาพแล้วยังได้ท่องเทียวอีกด้วย ซึงข้อได้เปรียบนีไม่มีในหลายประเทศ หรือสถานที
ทอ่งเทยีวของประเทศคู่แข่งเหล่านันไม่น่า ดึงดูดใจเทา่กบัประเทศไทย 

 อย่างไรกต็าม จากการศึกษาพบว่า การบริการด้านการแพทย์ของประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนหลายประการทีบันทอนความสามารถในการแข่งขัน และเป็นปัญหาในการให้บริการทาง
การแพทย์ของผู้ประกอบการ อาทิเช่น การขาดผู้เชียวชาญด้านภาษาต่างประเทศทีช่วยอาํนวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ซึงประเทศสิงคโปร์
และมาเลเซียนันมีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษดีกว่า (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ , 2558) ทงั
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลรัตน์ ศักดสิมบูรณ์เทอร์เนอร์ และศุภาพิชญ์ มณีสาครโฟน 
โบร์แมนน์ (2557) ทีระบุว่า ผู้ให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของไทยมีปัญหาการใช้
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารกับผู้ป่วยต่างชาติ ส่วนปัญหาการให้บริการอืนๆ ได้แก่ความยุ่งยาก
ของการต่อวีซ่าเพือเพิมเวลาในการพาํนักในประเทศไทย และการเข้าถึงข้อมูลด้านการรักษาเป็น
ต้น (ณัฏพัชร มณีโรจน์ และนราศรี ไววนิชกุล, 2559) นอกจากนี การให้บริการกับชาวตะวันออก
กลางอาจพบอุปสรรคทเีกดิจากความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมเช่นกนั 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
ของชาวเวียดนาม 

 2.2 เพือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทใีช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือ
การท่องเทยีวเชิงสุขภาพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ
ของชาวเวียดนาม 

 

3. สมมุติฐานการวิจยั 

 3.1 ปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาว
เวียดนาม 

 สมมุติฐานท ี  ( ) ค่ารักษาโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบัความถีในการทอ่งเทียว
เชิงสขุภาพ 

 สมมุติฐานท ี2 ( ) ชือเสียงโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบัความถีในการท่องเทยีว
เชิงสขุภาพ 
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สมมุติฐานท ี3 ( ) คุณภาพการรักษามีความสมัพันธก์บัความถีในการทอ่งเทยีว
เชิงสุขภาพ 

สมมุติฐานท ี4 ( ) ความเชียวชาญของแพทย์มีความสัมพันธก์บัความถีในการ
ทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ 

สมมุติฐานท ี5 ( ) ระยะเวลาการเดินทางมีความสัมพันธก์ับความถีในการ
ทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ 

สมมุติฐานท ี6 ( ) ประเทศปลายทางมีความสมัพันธก์บัความถีในการทอ่งเทยีว
เชิงสุขภาพ 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 จากการวิจัยในครังนี สามารถเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลเอกชนทไีทย ทจีะนาํ

ข้อมูลจากงานวิจัยนี ไปศึกษาวิเคราะห์เพือพัฒนาการตลาดให้ได้รับความสนใจจากคนไข้
เวียดนาม 

4.2 จากการวิจัยในครังนี สามารถเป็นประโยชน์กับบุคคลทัวไป ทีจะนําข้อมูลจาก
งานวิจัยนี ไปเป็นแนวทางเพือมีความรู้มากขึนเกยีวกบัด้านการแพทย์ของประเทศไทยด้วยตนเอง 

4.3 จากการวิจัยในครังนี สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทีสนใจทัวไป สามารถนํา
ข้อมูลทไีด้จากการวิจัยในครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

. ขอบเขตการศึกษา
.  ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาด้านปัจจัยทีใช้ในการ

ตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์เช่น ค่ารักษา
โรงพยาบาล ด้านบริการรักษาพยาบาลเช่น ชือเสียงโรงพยาบาล คุณภาพการรักษา ความ
เชียวชาญของแพทย์ ด้านการเดินทางเช่น ระยะเวลาการเดินทาง ประเทศปลายทาง และ 
พฤติกรรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม ด้านความถีในการท่องเทียวเชิงสุขภาพ 
(Frequency) 

.  ขอบเขตด้านประชากรทใีช้วิจัยในครังนี คือ ชาวเวียดนามทเีคยมา หรือกาํลังมา
รักษาโรคทีประเทศ ซึงไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน ได้กาํหนดขอบเขตการศึกษาทีโรงพยาบาล
เอกชนทีประเทศไทยอย่างเช่น บาํรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เวชธานี ยันฮี บีเอน็เอชและ 
โรงพยาบาลปิยะเวท. 

.  ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยกาํหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรืองศึกษา
พฤติกรรมการตัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม ในช่วงเวลา
ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึงเดือน พฤศจิกายน  

5.  ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 
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  . .  ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
   . ปัจจัยทใีช้ในการตัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการทอ่งเทยีวเชิง
สขุภาพ 

- ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ค่ารักษาโรงพยาบาล 

- ด้านบริการรักษาพยาบาล 

ชือเสยีงโรงพยาบาล 

คุณภาพการรักษา 
ความเชียวชาญของแพทย์ 

- ด้านการเดินทาง 
ระยะเวลาการเดินทาง 
ประเทศปลายทาง 

(ทมีา: ธารทพิย์ ศรีธารทพิย์ และสวัสด ิวรรณรัตน, 2561) 

  . .  ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
   . พฤติกรรมการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพของชาวเวียดนาม 

- ความถีในการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ (Frequency) 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการ
วิจัยในครังนี โดยมีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี 

 . ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้องกบังานวิจัย รวมทงัแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานทเีกยีวข้องกบัตัวแปรทจีะศึกษา เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

. รวมเนือหาทไีด้จากเอกสารเพือนาํมาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเกียวกับ 
พฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม โดย
โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งคาํถามออกเป็น  ส่วนประกอบด้วย 

ส่วนที  แบบสอบถามประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เ ป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended response question) จาํนวน  ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ต่อเดือน ลักษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือก  ทาง 
(Simple dichotomous question) จํานวน  ข้อ (ข้อ  และ ) และแบบสอบถามทีมีหลาย
คาํตอบให้เลือก (Multiple choices question) จาํนวน  ข้อ (ข้อ , 3, 5, ) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทต่างๆ  
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ส่วนท ี  แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทยีว
เชิงสขุภาพของชาวเวียดนาม เป็นแบบสอบถามแบบผสม ( Mixed Form ) จาํนวน  ข้อ 

ส่วนที  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรืองปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมา
ประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ  ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริการ
รักษาพยาบาล ด้านการเดินทาง จาํนวน  ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าตอบ ( Rating Scale Question ) ซึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชัน ( 
Interval Scale ) โดยให้เลือกตอบได้เพียง  คาํตอบเดียว แบ่งเป็น  ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนนดงันี 

ผู้ใช้บริการ ตอบ เหน็ด้วยอย่างยิง ให้  คะแนน 

ผู้ใช้บริการ ตอบ เหน็ด้วย  ให้  คะแนน 

ผู้ใช้บริการ ตอบ ไม่แน่ใจ ให้  คะแนน 

ผู้ใช้บริการ ตอบ ไม่เหน็ด้วย ให้  คะแนน 

ผู้ใช้บริการ ตอบ ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง ให้  คะแนน 

. นําแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ผู้ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอแนะเพิมเติม เพือนาํมาแก้ไข 

. นาํแบบสอบถามทสีร้างขึนเพือนาํมาแก้ไขให้ผู้เชียวชาญ ตรวจสอบความเทยีงตรงของ
เนือหา ได้แก่ ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเนือหาและความถูกต้องของภาษาทใีช้ 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ นําเสนออาจารย์ผู้
ควบคุมสารนิพนธเ์พือพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึงนาํไปทดลองสอบ 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศ
หญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ตามลําดับ เมือพิจารณาตามช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุเฉลียสูงสุดอยู่ในช่วง 26 –  ปี จํานวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือช่วงอาย 36 –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
28.0 โดยส่วนใหญ่เป็นมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมา คือสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพ
สมรสส่วนใหญ่สมรสแล้ว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือโสด จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมา คือธุรกิจส่วนตัว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้ต่อเดือน ,  บาท 
ขนึไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ ,001 – 35,  บาท จาํนวน  
คน คดิเป็นร้อยละ .  
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ผลการวิจัยปัจจัยปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิง
สขุภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดมีระดับความคิดเหน็ปัจจัยทใีช้ในการ
ตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม
ค่าเฉลียมากทีสุดคือ ด้านบริการรักษาพยาบาล ทค่ีาเฉลีย .  ด้านเศรษฐศาสตร์ ทีค่าเฉลีย 
.  ด้านด้านการเดินทาง ทค่ีาเฉลีย .  ตามลาํดับ 

 เมือพิจารณาระดับความคิดเห็น ปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการ
ทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ ในแต่ละด้าน พบว่า 

 ด้านที  ด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเหน็สูงสุดในส่วน
ของปัจจัยย่อยคือ ค่าโรงพยาบาลสมเหตุสมผล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย .  

 ด้านท ี  ด้านบริการรักษาพยาบาล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเหน็สูงสุด
ในส่วนของปัจจัยย่อยคือ อุปกรณ์และเครืองมือทางการแพทย์ต่างๆทันสมัยและแพทย์มีความ
เชียวชาญสงู อยู่ในระดับความคิดเหน็มากทสีดุ โดยมีค่าเฉลียท ี .  ส่วนโรงพยาบาลน่าเชือถือ/ 
มีชือเสยีง อยู่ในระดับความคิดเหน็มากทสีดุเช่นกนั ทค่ีาเฉลียท ี .  ตามลาํดับ 

 ด้านท ี  ด้านการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเหน็สงูสดุในส่วนของ
ปัจจัยย่อยคือ การเดินทางจากเวียดนาม-ไทยใช้เวลาไม่นาน แค่ ชัวโมง สามสิบนาท ีอยู่ในระดับ
ความคิดเหน็มาก โดยมีค่าเฉลีย .  ส่วนสถานทตีังของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ อยู่ในระดับความคิดเหน็มากเช่นกนั โดยมีค่าเฉลียท ี .  

ผลการวิจัยพฤติกรรมการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพของชาวเวียดนาม 

 ผลการวิจัยพบว่า ชาวเวียดนามทตีอบแบบสอบถามทมีาเพือการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย มีความถีในการท่องเทยีวเชิงสุขภาพน้อยสุด  วัน และมากงสุด  วันต่อเดือน 
โดยมีความถีในการเดินทางเฉลียประมาณ  วันต่อเดือน ซึงชาวเวียดนามมารักษาหรือใช้บริการ
ทางการแพทย์ส่วนใหญ่คือ ตรวจสขุภาพ รองลงมาคือ เดก็หลอดแก้ว กระดูกและข้อ ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  คือค่ารักษาโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี
ในการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ในระดับความสมัพันธต์าํ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2 คือชือเสียงโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับความถีใน
การท่องเทียวเชิงสุขภาพในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  ในระดับ
ความสมัพันธต์าํ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี3 คือคุณภาพการรักษามีความสมัพันธก์บัความถใีนการ
ทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ ในทศิทางเดียวกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ในระดับ
ความสัมพันธต์าํ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท ี4 คือความเชียวชาญของแพทย์มีความสมัพันธก์บัความถี
ในการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพในทศิทางเดียวกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ในระดับ
ความสัมพันธต์าํ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี5 คือระยะเวลาการเดินทางไม่มีความสัมพันธก์บัความถี
ในการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ในระดับความสัมพันธต์าํ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี6 คือประเทศปลายทางไม่มีความสัมพันธก์บัความถีใน
การทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ในระดับความสัมพันธต์าํ 

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรือง “ศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการทอ่งเทยีว

เชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม” มีประเดน็ทน่ีาสนใจซึงนาํมาอภิปรายผลได้ดังนี 

.  ศึกษาปัจจัยทใีช้ในการตัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพของ
ชาวเวียดนาม 

1) ด้านเศรษฐศาสตร์ ชาวเวียดนามให้ความคิดเหน็อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
คือ ค่ารักษาโรงพยาบาลสมเหตุสมผล แม้แต่ค่าโรงพยาบาลสูงกว่าค่ารักษาที
เวียดนามตังหลายเทา่ ถ้าเปรียบเทยีบค่ารักษากบับริการและเทคโนโลยีจะได้เหน็
ว่าคุ้มค่า สมเหตุสมผลมาก

2) ด้านบริการรักษาพยาบาล ชาวเวียดนามให้ความคิดเหน็อยู่ในระดับความคิดเหน็
มากทีสุด คือโรงพยาบาลน่าเชือถือ แพทย์และโรงพยาบาลในประเทศไทยมี
ชือเสียงเป็นทียอมรับ และมีเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีทันสมัย
นอกจากนี นักท่องเทียวมาใช้บริการเพราะโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการ
บริการทางการแพทย์ทมีีมาตรฐานระดับโลกซึงนักทอ่งเทยีวได้เหน็จากผู้ทเีคยมา
รักษาหรือมาใช้บริการ โดยนักท่องเทยีวบางส่วนมาใช้บริการทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยเพราะแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านในประเทศตนไม่มี และต้องรอ
คิวนานกว่าจะได้รับบริการ

3) ด้านการเดินทาง ชาวเวียดนามให้ความคิดเหน็ อยู่ในระดับความคิดเหน็มาก คือ
การเดินทางจากเวียดนาม-ไทยใช้เวลาไม่นานแค่ ชัวโมง สามสิบนาทีและ สถาน
ทตีังของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมารับบริการ

8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท ี  – 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทใีช้ในการตัดสินใจ
มาประเทศไทยเพือการท่องเทียวเชิงสุขภาพ กับพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาว
เวียดนาม พบว่า ชือเสยีงโรงพยาบาล คุณภาพการรักษา ความเชียวชาญของแพทย์มีความสัมพันธ์
กับความถีในการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม แต่ชาวเวียดนามให้ความสาํคัญกับ 
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คุณภาพการรักษามากกว่าปัจจัยด้านอืน แสดงว่าชาวเวียดนามตัดสินใจมาประเทศไทยบ่อยครัง
เพราะอุปกรณ์ และเครืองมือทางการแพทย์ต่างๆทนัสมัย ช่วยการรักษาได้ดีกว่า  

จากทีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยทีใช้ในการตัดสินใจมาประเทศไทยเพือการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ กับพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม ในเขตพืนที
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  เมือพิจารณาโดยรวมปัจจัยทางด้าน คุณภาพ
การรักษาถือว่ามีความสาํคัญทีจะนาํมาปรับปรุงเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับชาว
เวียดนามทตีัดสนิใจมาประเทศไทยเพือการทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ 

9. ขอ้เสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1) งานวิจัยครังนี เนืองจากการเกบ็แบบสอบถามแบบกรอกโดยมือ ครังต่อไปจะ

เปลียนเป็นเกบ็ข้อมูลแบบ online เพือประหยัดเวลาให้นักวิจัย 

2) งานวิจัยครังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาหรือบริการต่างๆที
โรงพยาบาล 6 แห่งทไีปสอบถามไว้ เพือได้ศึกษาเพิมเติมเกยีวกบัโรงพยาบาลไหนเฉพาะทางด้าน
อะไรมากทสีดุและคนเวียดนามมาทไีหนมากกว่ากนั 

3) งานวิจัยครังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาลที Thailand

Singapore และ Malaysia เพือได้ศึกษาเพิมเติมเกียวกับโรงพยาบาลไหนทาํให้คนเวียดนาม
ตัดสนิใจมามากกว่ากนั 

10. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก

อาจารย์ทีปรึกษา ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย ทีได้เสียสละเวลาอันมีค่าแก่ผู้ทาํการศึกษาในการให้
คาํแนะนาํ และให้คาํปรึกษา ตลอดทงัให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพือให้รายงาน
การศึกษาค้นคว้าทางอสิระฉบับนีมีความสมบูรณ์ ผู้ทาํการศึกษาขอกราบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ 
โอกาสนี 

 ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ดร.ศิริเดช คําสุพรหม ประธาน
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ทไีด้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิง ให้คาํแนะนาํ และชีแนะแนวทางใน
การปรับปรุงการค้นคว้าอสิระฉบับนีได้สมบูรณ์ยงิขนึ 

 ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อทา่นอาจารย์ ดร.รชฏ ขาํขุญ ทไีด้กรุณาสละเวลาอันมี
ค่ายิง เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และให้คาํแนะนาํทเีป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงการ
ค้นคว้าอสิระฉบับนี 

ขอขอบพระคุณผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่านเพือให้รายงานฉบับนีเสรจ็สมบูรณ์ และ
ขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ ทใีห้กาํลังใจในการทาํรายงงานการวิจัยครังนีมาโดยตลอดตังแต่ต้น
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จนสาํเร็จ รวมถึงขอบคุณทุกท่านทีมิได้กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมีส่วนช่วยเหลือ และเป็นกาํลังใจ
รวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จนทาํให้การศึกษาครังนีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาทวิชา รวมถึงผู้เขียนตาํรา 
เอกสาร บทความต่างๆ ทีผู้ทาํการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและนาํมาอ้างอิงในรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระครังนีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี ผู้ศึกษาขอมอบ
แด่ ผู้มีพระคุณทุกทา่นด้วยความเคารพยงิ 
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