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การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือทางการทูต สามารถทาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นในประชาชนและ
ส่ งเสริ มมิ ตรภาพระหว่างประเทศและส่ งเสริ มสันติ ภาพและการพัฒนาของโลก กิ จกรรมการท่องเที่ ยวเป็ น
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนและความร่ วมมือระหว่างประเทศ บทบาทของการท่องเที่ยวมีความชัดเจน
มากขึ้นในที่ระดับประชาชน เมื่อประชาชนออกจากประเทศที่เขาอาศัยอยูเ่ ป็ นประจา และเดินทางไปประเทศอื่น
ๆ เพื่อทากิจกรรมการท่องเที่ยว เขาจะถูกดึงดูดโดยศุลกากรของประเทศนี่และอาจจะได้รู้จกั คนท้องถิ่งเป็ นเพื่อน
กัน ดังนั้น การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็ นประเภทหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ จึงมีบทบาทสาคัญในการ
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและความร่ วมมือระหว่างประเทศ.
วันนี้ ผปู ้ ่ วยต้องการรับการรักษาในประเทศที่มีคุณภาพสู งค่ารักษาพยาบาลต่าและเวลารอสั้น ๆ บาง
คนต้องการรวมการรั ก ษากับ การพักผ่อน ประเทศไทยเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วยอดนิ ย มสาหรั บ นักท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติเสมอ ในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ชาวต่างชาติลงทุนและทางาน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อการพักผ่อนในระหว่างกระบวนการบาบัด นอกจากนี้ โรงพยาบาลหลายแห่ งในประเทศ
ไทยมีแพทย์ระดับสู ง ที่ มีคุณวุฒิการศึกษาสู ง คุ ณวุฒิทางการศึกษาจากต่างประเทศประสบการณ์ อนั ยาวนาน
และทักษะการแพทย์ที่ยอดเยีย่ มสาหรับการให้บริ การผูป้ ่ วยต่างประเทศ นี่คือเหตุผลสาคัญสาหรับการพัฒนาการ
บริ การทางการแพทย์ทางการแพทย์.
การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 36-45 ปี แต่งงานและเป็ นพนักงาน
ของ บริ ษทั มีรายได้ต่อเดือน 5,000-9,001 หยวนและประเภทของบริ การทางการแพทย์ที่เลือกคือการดูแลผิวมาก
ขึ้น ดังนั้นจากผลการสารวจนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ของไทยสามารถใช้ขอ้ มูลนี้ เป็ นข้อมู ล
อ้างอิงในการกาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์เพื่อกาหนดกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ในขณะเดี ยวกันเรา
สามารถพิจารณาลักษณะทางประชากรข้างต้นบางอย่างเช่นการเน้นผูห้ ญิงวัย 36-45 แต่งงานเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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หรื อเน้นพนักงานของ บริ ษทั รายได้ต่อเดื อน 5,000-9001 หยวนขึ้นไปเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย การกาหนดจานวน
ประชากรเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงจากข้อมูลนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยพัฒนา
กลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่ นจัดแพ็คเกจการเดิ นทางที่สนุ กและดึ งดู ดความ
สนใจให้กบั นักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ 36-45 ปี ที่แต่งงานแล้ว กลยุทธ์เฉพาะสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจะประสบความสาเร็ จมากกว่ากลยุทธ์การกระจายแบบไม่กระจายเนื่ องจากกลยุทธ์การกระจายแบบ
เป้ าหมายไม่สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเมืองไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
คาสาคัญ：การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นักท่องเที่ยวชาวจีน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย

1.บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือทางการทูต สามารถทาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นในประชาชนและ
ส่ งเสริ มมิ ตรภาพระหว่างประเทศและส่ งเสริ มสันติ ภาพและการพัฒนาของโลก กิ จกรรมการท่องเที่ ยวเป็ น
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนและความร่ วมมือระหว่างประเทศ บทบาทของการท่องเที่ยวมีความชัดเจน
มากขึ้นในที่ระดับประชาชน เมื่อประชาชนออกจากประเทศที่เขาอาศัยอยูเ่ ป็ นประจา และเดินทางไปประเทศ
อื่นๆ เพื่อทากิจกรรมการท่องเที่ยว เขาจะถูกดึงดู ดโดยศุลกากรของประเทศนี่ และอาจจะได้รู้จกั คนท้องถิ่ งเป็ น
เพื่อนกัน ดังนั้น การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็ นประเภทหนึ่ งของการค้าระหว่างประเทศ จึงมีบทบาทสาคัญ
ในการส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและความร่ วมมือระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมหลักในประเทศไทยและเป็ นแหล่งรายได้สาคัญของประเทศไทย
ตามรายงานการให้คาปรึ กษาและการวิจยั ระดับโลกประจาปี 2015 (Global Advisory & Research) แสดงให้เห็น
ในแง่ของการมีส่วนร่ วมที่ครอบคลุมของ GDP การท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมกับ 2.3451 ล้านล้านบาทในปี 2014 หรื อ
คิดเป็ น 19.3% ของ GDP นอกจากนี้ รายงาน "รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
2014" ของสภาการท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยว (WTTC) แสดงให้เห็ น ในแง่ของผลงานการจ้างงาน ในปี
2013 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้งาน 6,011,500 ตาแหน่งทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็ น 15.4% ของการจ้าง
งาน
ข้อมลแสดงให้เห็น ประเทศจีนมีคนไปเที่ยวที่ต่างประเทศประมาณ100ล้านคนต่อปี มีส่วนร่ วมใน
การเติ บโตของอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวของโลกถึ ง 19.62% กล่ าวคื อเกื อบ 20% ของการเติ บโตของการ
ท่ อ งเที่ ย วของโลกมาจากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในปั จ จุ บ ัน นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น มี ก าลัง ซื้ อ สู ง โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจี นที่ มาเที่ยวประเทศไทย การนักท่องของนักท่องเที่ยวจี นไปยังต่างประเทศไม่เพียงแต่ เพิ่ม
จานวนนักท่องเที่ยวเท่านั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ โภคของนักท่องเที่ยวอย่างมีนยั สาคัญ
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เพราะคนปั จจุบนั รักษาชีวิตที่รวดเร็ วเป็ นเวลานาน มีความกดดันมากมาย คนส่ วนใหญ่มีความวิตก
กังวลทางอารมณ์ และรู ้สึกว่าชี วิตไม่ค่อยสบาย แต่การท่องเที่ยวทาให้เราได้สัมผัสกับความสุ ขที่เราไม่สามารถ
รู ้สึกได้จากการทางาน หนึ่ งในวิธีที่นิยมที่สุดสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเยี่ยมชมคือการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
การเดินทางประเภทนี้ เป็ นที่นิยมในเอเชียและอเมริ กาและมีแนวโน้มไปสู่ โลกาภิวตั น ผูป้ ่ วยสามารถเลือกบริ การ
ทางการแพทย์ที่หลากหลายทัว่ โลกและขยายไปสู่ การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ในปั จจุบนั เนื่ องจากผูป้ ่ วยจานวน
มากไม่มีประกันหากพวกเขาต้องการรับบริ การทางการแพทย์เป็ นเวลานานพวกเขาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลที่
สู ง ดังนั้นหลังจากการรักษา คุณสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่พกั ผ่อนที่ดีโดยไม่ตอ้ งอยูใ่ นโรงพยาบาลของการ
ท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ได้รับการยกย่องอย่างสู ง ประเทศในเอเชี ยและแปซิ ฟิก เช่ น อินเดี ย มาเลเซี ย สิ งคโปร์
รวมถึงประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีบริ การการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ครบวงจร ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และบริ การที่ดี นั้นเป็ นเงื่ อนไขพื้นฐานสาหรับประเทศไทยในการเป็ นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
มากที่สุดในเอเชียและมีผปู ้ ่ วยชาวต่างชาติจานวนมากที่ใช้บริ การทางการแพทย์.
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการธุ รกิ จบริ การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์และการชาระ
ค่าธรรมเนี ยมหลังจากนักท่องเที่ ยวได้รับบริ การท่ องเที่ ยวเชิ งการแพทย์ เพื่อดึ งดู ดผูค้ นจากทัว่ ทุ กมุ ม โลกที่
ต้องการรับบริ การด้านสุ ขภาพรัฐบาลได้กาหนดนโยบายเพื่อส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ น“ ศูนย์การแพทย์” ตั้งแต่
ปี 2004 ในนโยบายนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการบริ การการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ ม
ให้ประเทศไทยเป็ น "ศูนย์การแพทย์" โรงพยาบาลที่ให้บริ การการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไม่เพียงแต่โรงพยาบาล
ของรัฐ (สาธารณะ) เท่านั้น วันนี้ ผูป้ ่ วยต้องการรับการรักษาในประเทศที่มีคุณภาพสู งค่ารักษาพยาบาลต่ าและ
เวลารอสั้น ๆ บางคนต้องการรวมการรักษากับการพักผ่อน ประเทศไทยเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมสาหรับ
นักท่องเที่ ยวชาวต่า งชาติ เสมอ ในขณะเดี ยวกันก็เปิ ดโอกาสให้ชาวต่า งชาติ ลงทุ นและทางาน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อการพักผ่อนในระหว่างกระบวนการบาบัด นอกจากนี้ โรงพยาบาลหลาย
แห่งในประเทศไทยมีแพทย์ระดับสู ง ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสู ง คุณวุฒิทางการศึกษาจากต่างประเทศประสบการณ์
อันยาวนาน และทักษะการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมสาหรับการให้บริ การผูป้ ่ วยต่างประเทศ นี่ คือเหตุผลสาคัญสาหรับ
การพัฒนาการบริ การทางการแพทย์ทางการแพทย์
ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่ดีของประเทศไทยดึงดูดผูค้ นที่ได้รับบริ การทางการแพทย์และ
บริ การด้านสุ ขภาพในประเทศอื่น ๆ และผูท้ ี่เกษียณแล้วในประเทศไทยเพื่อรับการรักษา จะได้สร้างรายได้ให้กบั
ประเทศพร้อมส่ งเสริ มและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
ปั จจุบนั ตลาดการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์(Medical Tourism)ในประเทศไทยได้กลายเป็ นภูมิทศั น์ที่
สวยงาม ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยม คุณภาพการแพทย์ที่ดี สิ่ งอานวยความสะดวกทาง
การแพทย์ข้ นั สู ง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ต่ ากว่าประเทศตะวันตกมาก ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงเป็ น
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"ประเทศยิ้ม" ที่มีวฒั นธรรมความอดทนและความสุ ภาพ ซึ่ งสามารถให้บริ การที่เป็ นมิตรสาหรับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็ นที่รู้จกั กันในนาม“ สถานที่ท่องเที่ยวโลก” สิ่ งเหล่านี้ กระตุน้ ให้ผคู ้ นเลือกประเทศ
ไทยเป็ นสถานที่เพื่อรับบริ การด้านการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ ประเทศไทยได้รับความนิ ยมมากกว่าประเทศใน
เอเชียอื่น ๆ เช่นสิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินเดียและเกาหลีใต้
ในกระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์และการจัดทาแผนการตลาดจาเป็ นต้อง
รวมผลการวิจยั ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวในท้องถิ่ นอย่างใกล้ชิดและใช้เป็ นแบบประเมินซึ่ งสะท้อนถึง
ข้อดี และข้อเสี ยของตลาดการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประการที่สองข้อมู ลการ
สารวจความตั้งใจซื้ อของนักท่องเที่ยวสามารถคาดการณ์ความเป็ นไปได้ของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในอนาคต
ซึ่ งเอื้อต่อการปรับปรุ งคุณภาพและการออกแบบนวัตกรรมของผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ที่มีความ
เป็ นไปได้สูงในการเยี่ยมชม มีการสารวจและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวซึ่ งเอื้อต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
การท่องเที่ยว.

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ประเทศจี นมี จานวนเกิ นกว่า 100 ล้านคนไปเที่ ยวที่ ต่างประเทศ ซึ่ งบ่งชี้ ว่าการท่องเที่ ยวระหว่าง
ประเทศได้ก ลายเป็ นกิ จ กรรมที่ ส าคัญ ส าหรั บ ชาวจี น ประเทศไทยมี ท ัศ นี ย ภาพของเกาะที่ ส วยงามและมี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของวัฒนธรรมพุทธศาสนา จะดึ งดู ดนักท่องเที่ยวชาวจี นจานวนมากให้เดินทางมา
ประเทศไทย แม้วา่ ความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทยจะมีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา แต่จานวนนักท่ องเที่ ยวชาวจี นที่ ม าเยือนประเทศไทยก็เพิ่มสู งขึ้ น อย่างไรก็ตามยังมี พ้ืนที่ เหลื อ เฟื อ
สาหรับการพัฒนาต่อไป
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยือนประเทศไทย
2. เพื่ อศึ ก ษาการตัดสิ นใจโดยยึดตามคุ ณลักษณะของนักทิ องเที่ ยวชาวจี นที่เดิ นทางมาเที่ ยวเชิ ง
การแพทย์ในประเทศไทย

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีความปรารถนาสาหรับการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์
ไทยเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
2. ลักษณะของนักท่องเที่ ยวชาวจี นที่ แตกต่างกันมีราคาซื้ อผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์
แตกต่างกัน
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3. ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีบริ การซื้ อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์
แตกต่างกัน
4. ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีความสะดวกสบายซื้ อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์แตกต่างกัน

4.ประโยชน์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ลกั ษณะพื้นฐานของบุคคลและการตัดสิ นใจที่จะซื้ อของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวประเทศไทยเชิ งการแพทย์ ได้ช่วยให้หน่ วยงานการจัดการการท่องเที่ยวและ สถาบันการแพทย์ใน
ประเทศจี นและประเทศไทยสามารถกาหนดตลาดเป้ าหมายได้ดีข้ ึ น ดาเนิ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวที่ ตรง
เป้ า หมาย ตามการวิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข้อ ง การก าหนดลัก ษณะพฤติ ก รรมของ
นัก ท่ องเที่ ย ว ใช้ปั จจัย ที่ น่า สนใจเป็ นจุ ดขายส าหรั บ ตลาดเป้ า หมายเพื่ อ กระตุ ้น นัก ท่ องเที่ ย ว เพื่ อส่ ง เสริ ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาประเทศไทย

5.ขอบเขตการวิจัย
5.1 ด้า นเนื้ อ หา-เพื่ อให้ เข้า ใจถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งการซื้ อ การท่ องเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ข อง
นักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย
5.2 ด้านกลุ่มเป้ าหมาย-สถาบันการแพทย์ในกรุ งเทพประเทศไทย
5.3 ด้านพื้นที่- สถาบันการแพทย์ในกรุ งเทพประเทศไทย
5.4 ด้านระยะเวลา-ระยะเวลาในการศึกษา เริ่ นตั้งแต่ มีนาคม 2562 - กรกฏาคม 2562

6. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ รายได้เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนมา
เที่ยวชิงการแพทย์ในประเทศไทยเ
โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตรอันตรภาค (Interval Scale) แต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5
ระดับ โดยกาหนดช่วงค่าคะแนนดังนี้
ระดับมากที่สุด
ได้ 5 คะแนน
ระดับมาก
ได้ 4 คะแนน
ระดับปานกลาง
ได้ 3 คะแนน
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ระดับน้อย
ได้ 2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด
ได้ 1 คะแนน
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนามาทาการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS
( Statistical Package for Social Sciences Version 21.0) เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น มาเที่ ย วเชิ ง
การแพทย์ใ นประเทศไทย การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ใ นการแปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย โดยถื อเกณฑ์ดัง นี้ (บุ ญชม ศรี
สะอาด 2535, 111)
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.50 – 4.49
เห็นด้วยมาก
2.50 – 3.49
เห็นด้วย
1.50 – 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

7. ผลการศึกษา
หัวข้อการวิจยั หลักของการศึกษานี้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชิ งการแพการแพทย์ในประเทศไทย
ขึ้ นอยู่กบั เวลาและค่าใช้จ่ายมี ก ารออกแบบสอบถามอย่า งเป็ นทางการจานวน 336 ฉบับในการศึ กษานี้ และ
รวบรวมแบบสอบถามที่ถูกต้อง 300 ฉบับ อัตราการกูค้ ื นแบบสอบถามที่มีประสิ ทธิ ภาพ 89% ดังที่แสดงใน
ตาราง 4.2
ตารางที่ 4.2 สรุ ปแบบสอบถาม
จานวน
รวม 336ชุด
เก็บแบบสอบถาม
ใช้ไม่ได้36ชุด
ใช้ได้ 300ชุด
อัตราการกูค้ ืนแบบสอบถามที่มีประสิ ทธิ ภาพ 89%
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7.1 ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลายและอธิ บายผลลัพธ์ดงั นี้ ดัง
แสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั
H1: ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีความปรารถนาสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ไทยเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันยืนยันบางส่ วน
H2: ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีราคาซื้ อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์
แตกต่างกัน ยืนยันบางส่ วน
H3: ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีบริ การซื้ อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
แตกต่างกัน ยืนยันบางส่ วน
H4: ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีความสะดวกสบายซื้ อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์แตกต่างกัน ยืนยันบางส่ วน
7.2 บทสรุ ปการวิจัย
การศึ ก ษาพบว่า นัก ท่ องเที่ ย วชาวจี นส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 36-45 ปี แต่ ง งานและเป็ น
พนักงานของ บริ ษทั มีรายได้ต่อเดื อน 5,000-9,001หยวนและประเภทของบริ การทางการแพทย์ที่เลือกคือการ
ดูแลผิวมากขึ้น ดังนั้นจากผลการสารวจนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ของไทยสามารถใช้ขอ้ มูลนี้
เป็ นข้อ มู ล อ้า งอิ ง ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์เ พื่ อ ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ ใน
ขณะเดี ยวกันเราสามารถพิจารณาลักษณะทางประชากรข้างต้นบางอย่างเช่ นการเน้นผูห้ ญิงวัย 36-45 แต่งงาน
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหรื อเน้นพนักงานของ บริ ษทั รายได้ต่อเดือน 5,000-9001 หยวนขึ้นไปเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย การ
กาหนดจานวนประชากรเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงจากข้อมูลนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทยพัฒนากลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่นจัดแพ็คเกจการเดินทางที่สนุกและ
ดึ งดู ดความสนใจให้กบั นักท่องเที่ยวชาวจี นอายุ 36-45 ปี ที่แต่งงานแล้ว กลยุทธ์เฉพาะสาหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะประสบความสาเร็ จมากกว่ากลยุทธ์การกระจายแบบไม่กระจายเนื่ องจากกลยุทธ์การ
กระจายแบบเป้ าหมายไม่สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเมืองไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิ ง
การแพทย์

33

8. คาแนะนาการวิจัย
การท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์เป็ นอุตสาหกรรมที่เกิ ดขึ้นใหม่ที่สามารถสร้ างผลกาไรมากขึ้นสาหรับ
องค์กรและทาให้เศรษฐกิ จของประเทศเติบโต ดังนั้นประเทศไทยควรเปิ ดคอลัมน์นโยบายที่ชดั เจนเพื่อดึ งดูด
นักท่องเที่ยวด้านการแพทย์จากทัว่ ทุกมุมโลก ดังนั้นข้อเสนอแนะการวิจยั ที่ได้รับในการศึกษาครั้งนี้มีดงั นี้:
1.การให้ ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ภาพของบริ ก ารทางการแพทย์เ ป็ นรากฐานของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
การแพทย์ดัง นั้น บุ ค ลากรทางการแพทย์ใ นประเทศก าลัง พัฒนาจะต้อ งสร้ า งมาตรฐานทางการแพทย์แ ละ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่นอ้ ยไปกว่าประเทศที่พฒั นาแล้ว ในขณะเดียวกันก็จาเป็ นที่จะต้องได้รับใบรับรอง
คุณภาพทางการแพทย์โรงพยาบาลจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแม้วา่ การได้รับใบรับรองเหล่านี้
ต้องมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า แต่ก็สามารถดึ งดู ดผูป้ ่ วยได้มากกว่าเพราะผูป้ ่ วยเต็มใจเลื อกโรงพยาบาลที่มีใบรั บ รอง
คุณภาพ ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสู ง
2.โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยควรพัฒนาแผนการที่ครอบคลุมเพื่อรับมือกับการบุกตลาดของ
คู่แข่ง ความได้เปรี ยบด้านราคาและบริ การที่มีคุณภาพเป็ นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยควรสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ดา้ นการขายเพื่อทากิจกรรม
ทางการตลาดในโรงพยาบาล
3. รัฐบาลควรเริ่ มเพิ่มจานวนพนักงานด้านสาธารณสุ ขและการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์และเปลี่ ยน
นโยบายการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาของแผนกการแพทย์แ ผนกการพยาบาลแผนกการแพทย์แผนไทยแผนก
เทคโนโลยีการแพทย์แผนกวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฯลฯ และเพิ่มอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย วเชิ งการแพทย์
หลักสู ตร
4. รั ฐ บาลควรร่ ว มมื อ กับ สถาบัน วิ จ ัย เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนคนที่ ส ามารถสื่ อ สารกับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดิ นทางมายังประเทศไทยเช่ นผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญในภาษายุโรปจีนญี่ปุ่นและอาหรับ เนื่ องจาก
บุคลากรบริ การในทุกด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์ควรมีทกั ษะพื้นฐานในการสื่ อสารกับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ แ พทย์แ ละพยาบาล การขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า น
ภาษาต่างประเทศย่อมเป็ นข้อบกพร่ องสาคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย
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