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การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือทางการทูต สามารถท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในประชาชนและ
ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศและส่งเสริมสันติภาพและการพฒันาของโลก กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนและความร่วมมือระหวา่งประเทศ บทบาทของการท่องเท่ียวมีความชดัเจน
มากข้ึนในท่ีระดบัประชาชน เม่ือประชาชนออกจากประเทศท่ีเขาอาศยัอยูเ่ป็นประจ า และเดินทางไปประเทศอ่ืน 
ๆ เพื่อท ากิจกรรมการท่องเท่ียว เขาจะถูกดึงดูดโดยศุลกากรของประเทศน่ีและอาจจะไดรู้้จกัคนทอ้งถ่ิงเป็นเพื่อน
กนั ดงันั้น การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศเป็นประเภทหน่ึงของการคา้ระหวา่งประเทศ จึงมีบทบาทส าคญัในการ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหวา่งประเทศ. 

วนัน้ีผูป่้วยตอ้งการรับการรักษาในประเทศท่ีมีคุณภาพสูงค่ารักษาพยาบาลต ่าและเวลารอสั้น ๆ บาง
คนต้องการรวมการรักษากบัการพกัผ่อน ประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเสมอ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติลงทุนและท างาน และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป่้วยเพื่อการพกัผ่อนในระหวา่งกระบวนการบ าบดั นอกจากน้ีโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศ
ไทยมีแพทยร์ะดบัสูง ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาสูง คุณวุฒิทางการศึกษาจากต่างประเทศประสบการณ์อนัยาวนาน 
และทกัษะการแพทยท่ี์ยอดเยีย่มส าหรับการใหบ้ริการผูป่้วยต่างประเทศ น่ีคือเหตุผลส าคญัส าหรับการพฒันาการ
บริการทางการแพทยท์างการแพทย.์ 

 การศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 36-45 ปีแต่งงานและเป็นพนกังาน
ของ บริษทั มีรายไดต่้อเดือน 5,000-9,001 หยวนและประเภทของบริการทางการแพทยท่ี์เลือกคือการดูแลผิวมาก
ข้ึน ดงันั้นจากผลการส ารวจน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทยสามารถใช้ขอ้มูลน้ีเป็นขอ้มูล
อา้งอิงในการก าหนดกลยุทธ์การท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์พื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในขณะเดียวกนัเรา
สามารถพิจารณาลกัษณะทางประชากรขา้งตน้บางอยา่งเช่นการเนน้ผูห้ญิงวยั 36-45 แต่งงานเป็นกลุ่มเป้าหมาย
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2 ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

27



หรือเน้นพนกังานของ บริษทั รายไดต่้อเดือน 5,000-9001 หยวนข้ึนไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดจ านวน
ประชากรเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงจากขอ้มูลน้ีจะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทยพฒันา
กลยุทธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตวัอย่างเช่นจดัแพ็คเกจการเดินทางท่ีสนุกและดึงดูดความ
สนใจให้กบันกัท่องเท่ียวชาวจีนอายุ 36-45 ปีท่ีแต่งงานแลว้ กลยุทธ์เฉพาะส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จมากกวา่กลยทุธ์การกระจายแบบไม่กระจายเน่ืองจากกลยทุธ์การกระจายแบบ
เป้าหมายไม่สามารถสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเมืองไทยเพื่อการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์
ค าส าคัญ：การท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์นกัท่องเท่ียวชาวจีน การท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทย 
 

1.บทน า 
 การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือทางการทูต สามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนในประชาชนและ

ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศและส่งเสริมสันติภาพและการพฒันาของโลก กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนและความร่วมมือระหวา่งประเทศ บทบาทของการท่องเท่ียวมีความชดัเจน
มากข้ึนในท่ีระดบัประชาชน เม่ือประชาชนออกจากประเทศท่ีเขาอาศยัอยูเ่ป็นประจ า และเดินทางไปประเทศ
อ่ืนๆ เพื่อท ากิจกรรมการท่องเท่ียว เขาจะถูกดึงดูดโดยศุลกากรของประเทศน่ีและอาจจะไดรู้้จกัคนทอ้งถ่ิงเป็น
เพื่อนกนั ดงันั้น การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศเป็นประเภทหน่ึงของการคา้ระหวา่งประเทศ จึงมีบทบาทส าคญั
ในการส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลกัในประเทศไทยและเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของประเทศไทย 
ตามรายงานการให้ค  าปรึกษาและการวิจยัระดบัโลกประจ าปี 2015 (Global Advisory & Research) แสดงให้เห็น 
ในแง่ของการมีส่วนร่วมท่ีครอบคลุมของ GDP การท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกบั 2.3451 ลา้นลา้นบาทในปี 2014 หรือ
คิดเป็น 19.3% ของ GDP นอกจากน้ี รายงาน "รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียว 
2014" ของสภาการท่องเท่ียวโลกและการท่องเท่ียว (WTTC) แสดงให้เห็น ในแง่ของผลงานการจา้งงาน ในปี 
2013 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใหง้าน 6,011,500 ต าแหน่งทั้งทางตรงและทางออ้ม คิดเป็น 15.4% ของการจา้ง
งาน 

 ขอ้มลแสดงให้เห็น ประเทศจีนมีคนไปเท่ียวท่ีต่างประเทศประมาณ100ลา้นคนต่อปี มีส่วนร่วมใน
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลกถึง 19.62% กล่าวคือเกือบ 20% ของการเติบโตของการ
ท่องเท่ียวของโลกมาจากนักท่องเท่ียวชาวจีน ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวชาวจีนมีก าลังซ้ือสูง โดยเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวประเทศไทย การนกัท่องของนกัท่องเท่ียวจีนไปยงัต่างประเทศไม่เพียงแต่เพิ่ม
จ านวนนกัท่องเท่ียวเท่านั้น ยงัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริโภคของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญั 
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 เพราะคนปัจจุบนัรักษาชีวิตท่ีรวดเร็วเป็นเวลานาน มีความกดดนัมากมาย คนส่วนใหญ่มีความวิตก
กงัวลทางอารมณ์ และรู้สึกวา่ชีวิตไม่ค่อยสบาย แต่การท่องเท่ียวท าให้เราไดส้ัมผสักบัความสุขท่ีเราไม่สามารถ
รู้สึกไดจ้ากการท างาน หน่ึงในวิธีท่ีนิยมท่ีสุดส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเยี่ยมชมคือการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ
การเดินทางประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมในเอเชียและอเมริกาและมีแนวโนม้ไปสู่โลกาภิวตัน ผูป่้วยสามารถเลือกบริการ
ทางการแพทยท่ี์หลากหลายทัว่โลกและขยายไปสู่การท่องเท่ียวเชิงการแพทยใ์นปัจจุบนั เน่ืองจากผูป่้วยจ านวน
มากไม่มีประกนัหากพวกเขาตอ้งการรับบริการทางการแพทยเ์ป็นเวลานานพวกเขาจะไดรั้บค่ารักษาพยาบาลท่ี
สูง ดงันั้นหลงัจากการรักษา คุณสามารถเพลิดเพลินกบัสถานท่ีพกัผอ่นท่ีดีโดยไม่ตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลของการ
ท่องเท่ียวเชิงการแพทยไ์ดรั้บการยกย่องอย่างสูง ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก เช่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์
รวมถึงประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีบริการการท่องเท่ียวเชิงการแพทยท่ี์ครบวงจร ประเทศไทยมีเทคโนโลยทีาง
การแพทยแ์ละบริการท่ีดี นั้นเป็นเง่ือนไขพื้นฐานส าหรับประเทศไทยในการเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยี่ยมชม
มากท่ีสุดในเอเชียและมีผูป่้วยชาวต่างชาติจ านวนมากท่ีใชบ้ริการทางการแพทย.์ 

 รัฐบาลไทยให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการธุรกิจบริการท่องเท่ียวเชิงการแพทยแ์ละการช าระ
ค่าธรรมเนียมหลงัจากนักท่องเท่ียวได้รับบริการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์เพื่อดึงดูดผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกท่ี
ตอ้งการรับบริการดา้นสุขภาพรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น“ ศูนยก์ารแพทย”์ ตั้งแต่
ปี 2004 ในนโยบายน้ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่การบริการการท่องเท่ียวเชิงการแพทยมี์บทบาทส าคญัในการส่งเสริม
ใหป้ระเทศไทยเป็น "ศูนยก์ารแพทย"์ โรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงการแพทยไ์ม่เพียงแต่โรงพยาบาล
ของรัฐ (สาธารณะ) เท่านั้น วนัน้ีผูป่้วยตอ้งการรับการรักษาในประเทศท่ีมีคุณภาพสูงค่ารักษาพยาบาลต ่าและ
เวลารอสั้น ๆ บางคนตอ้งการรวมการรักษากบัการพกัผอ่น ประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเสมอ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติลงทุนและท างาน และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยเพื่อการพกัผอ่นในระหวา่งกระบวนการบ าบดั นอกจากน้ีโรงพยาบาลหลาย
แห่งในประเทศไทยมีแพทยร์ะดบัสูง ท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาสูง คุณวฒิุทางการศึกษาจากต่างประเทศประสบการณ์
อนัยาวนาน และทกัษะการแพทยท่ี์ยอดเยี่ยมส าหรับการให้บริการผูป่้วยต่างประเทศ น่ีคือเหตุผลส าคญัส าหรับ
การพฒันาการบริการทางการแพทยท์างการแพทย ์

 ดงันั้นสภาพแวดลอ้มทางการแพทยท่ี์ดีของประเทศไทยดึงดูดผูค้นท่ีไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละ
บริการดา้นสุขภาพในประเทศอ่ืน ๆ และผูท่ี้เกษียณแลว้ในประเทศไทยเพื่อรับการรักษา จะไดส้ร้างรายไดใ้ห้กบั
ประเทศพร้อมส่งเสริมและการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 

 ปัจจุบนัตลาดการท่องเท่ียวเชิงการแพทย(์Medical Tourism)ในประเทศไทยไดก้ลายเป็นภูมิทศัน์ท่ี
สวยงาม ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ยอดเยี่ยม คุณภาพการแพทยท่ี์ดี ส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
การแพทยข์ั้นสูง ค่าใชจ่้ายทางการแพทยท่ี์ต ่ากวา่ประเทศตะวนัตกมาก ในขณะเดียวกนัประเทศไทยยงัคงเป็น 
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"ประเทศยิ้ม" ท่ีมีวฒันธรรมความอดทนและความสุภาพ ซ่ึงสามารถให้บริการท่ีเป็นมิตรส าหรับนกัท่องเท่ียว 
นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม“ สถานท่ีท่องเท่ียวโลก” ส่ิงเหล่าน้ีกระตุน้ให้ผูค้นเลือกประเทศ
ไทยเป็นสถานท่ีเพื่อรับบริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ประเทศไทยไดรั้บความนิยมมากกวา่ประเทศใน
เอเชียอ่ืน ๆ เช่นสิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดียและเกาหลีใต ้

 ในกระบวนการของการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงการแพทยแ์ละการจดัท าแผนการตลาดจ าเป็นตอ้ง
รวมผลการวิจยัความพึงพอใจของการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินอยา่งใกลชิ้ดและใชเ้ป็นแบบประเมินซ่ึงสะทอ้นถึง
ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาดการท่องเท่ียวเชิงการแพทยท่ี์มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสองขอ้มูลการ
ส ารวจความตั้งใจซ้ือของนกัท่องเท่ียวสามารถคาดการณ์ความเป็นไปไดข้องนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเยือนในอนาคต
ซ่ึงเอ้ือต่อการปรับปรุงคุณภาพและการออกแบบนวตักรรมของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิงการแพทยท่ี์มีความ
เป็นไปไดสู้งในการเยี่ยมชม มีการส ารวจและปรับปรุงผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
การท่องเท่ียว. 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
ประเทศจีนมีจ านวนเกินกว่า 100 ล้านคนไปเท่ียวท่ีต่างประเทศ ซ่ึงบ่งช้ีว่าการท่องเท่ียวระหว่าง

ประเทศได้กลายเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัส าหรับชาวจีน ประเทศไทยมีทัศนียภาพของเกาะท่ีสวยงามและมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของวฒันธรรมพุทธศาสนา จะดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวนมากให้เดินทางมา
ประเทศไทย แมว้า่ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งจีนและไทยจะมีความคืบหนา้อยา่งมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมา แต่จ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเยือนประเทศไทยก็เพิ่มสูงข้ึน อย่างไรก็ตามยงัมีพื้นท่ีเหลือเฟือ
ส าหรับการพฒันาต่อไป 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเยือนประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักทิองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวเชิง

การแพทยใ์นประเทศไทย 
 

3. สมมติฐานของการวจิัย 
1. ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีความปรารถนาส าหรับการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

ไทยเพื่อซ้ือผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
2. ลกัษณะของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีราคาซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

แตกต่างกนั 

30



3. ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีบริการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์
แตกต่างกนั 

4. ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีความสะดวกสบายซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิง
การแพทยแ์ตกต่างกนั 
 

4.ประโยชน์ของการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์ลกัษณะพื้นฐานของบุคคลและการตดัสินใจท่ีจะซ้ือของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยเชิงการแพทย ์ไดช่้วยให้หน่วยงานการจดัการการท่องเท่ียวและ สถาบนัการแพทย์ใน
ประเทศจีนและประเทศไทยสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได้ดีข้ึน ด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีตรง
เป้าหมาย ตามการวิเคราะห์ผลการส ารวจการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้อง การก าหนดลักษณะพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียว ใช้ปัจจยัท่ีน่าสนใจเป็นจุดขายส าหรับตลาดเป้าหมายเพื่อกระตุ้นนักท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริม
นกัท่องเท่ียวชาวจีนใหเ้ดินทางมาประเทศไทย 
 

5.ขอบเขตการวจิัย 
5.1 ด้านเน้ือหา-เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการซ้ือการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของ

นกัท่องเท่ียวจีนในประเทศไทย 
5.2 ดา้นกลุ่มเป้าหมาย-สถาบนัการแพทยใ์นกรุงเทพประเทศไทย 
5.3 ดา้นพื้นท่ี- สถาบนัการแพทยใ์นกรุงเทพประเทศไทย 
5.4 ดา้นระยะเวลา-ระยะเวลาในการศึกษา เร่ินตั้งแต่ มีนาคม 2562 - กรกฏาคม 2562  

 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ อาย ุรายไดเ้ป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมา

เท่ียวชิงการแพทยใ์นประเทศไทยเ 
โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรอนัตรภาค (Interval Scale) แต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 

ระดบั โดยก าหนดช่วงค่าคะแนนดงัน้ี 
ระดบัมากท่ีสุด  ได ้5 คะแนน 
ระดบัมาก   ได ้4 คะแนน 
ระดบัปานกลาง  ได ้3 คะแนน 
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ระดบันอ้ย   ได ้2 คะแนน 
ระดบันอ้ยท่ีสุด  ได ้1 คะแนน 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS                 

( Statistical Package for Social Sciences Version 21.0) เพื่อวเิคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ แจกแจง

ความถ่ี หาค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนมาเท่ียวเชิง

การแพทย์ในประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑ์ดังน้ี (บุญชม ศรี
สะอาด 2535, 111) 

ค่าเฉล่ีย    แปลความหมาย 
 4.50 – 5.00   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49   เห็นดว้ยมาก 
 2.50 – 3.49   เห็นดว้ย 
 1.50 – 2.49   ไม่เห็นดว้ย 
 1.00 – 1.49   ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
หวัขอ้การวิจยัหลกัของการศึกษาน้ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนมาเท่ียวเชิงการแพการแพทยใ์นประเทศไทย

ข้ึนอยู่กบัเวลาและค่าใช้จ่ายมีการออกแบบสอบถามอย่างเป็นทางการจ านวน 336 ฉบบัในการศึกษาน้ีและ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง 300 ฉบบั อตัราการกูคื้นแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 89% ดงัท่ีแสดงใน
ตาราง 4.2 

 ตารางท่ี 4.2 สรุปแบบสอบถาม 
 จ านวน 
รวม 336ชุด 
เก็บแบบสอบถาม 
 ใชไ้ม่ได ้36ชุด 
 ใชไ้ด ้ 300ชุด 
อตัราการกูคื้นแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 89% 
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7.1 ผลการวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมผลการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีหลากหลายและอธิบายผลลพัธ์ดงัน้ี ดงั

แสดงในตารางท่ี 5.1 
 ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวจิยั 
H1: ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีความปรารถนาส าหรับการท่องเท่ียวเชิง

การแพทยไ์ทยเพื่อซ้ือผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัยนืยนับางส่วน 
H2: ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีราคาซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

แตกต่างกนั ยนืยนับางส่วน 
H3: ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีบริการซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

แตกต่างกนั ยนืยนับางส่วน 
H4: ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีแตกต่างกนัมีความสะดวกสบายซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว

เชิงการแพทยแ์ตกต่างกนั ยนืยนับางส่วน 
7.2 บทสรุปการวจัิย 
  การศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 36-45 ปีแต่งงานและเป็น

พนกังานของ บริษทั มีรายไดต่้อเดือน 5,000-9,001หยวนและประเภทของบริการทางการแพทยท่ี์เลือกคือการ
ดูแลผิวมากข้ึน ดงันั้นจากผลการส ารวจน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องไทยสามารถใชข้อ้มูลน้ี
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก าหนดกลยุทธ์การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ใน
ขณะเดียวกนัเราสามารถพิจารณาลกัษณะทางประชากรขา้งตน้บางอย่างเช่นการเน้นผูห้ญิงวยั 36-45 แต่งงาน
เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเนน้พนกังานของ บริษทั รายไดต่้อเดือน 5,000-9001 หยวนข้ึนไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย การ
ก าหนดจ านวนประชากรเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงจากขอ้มูลน้ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์
ของไทยพฒันากลยทุธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตวัอยา่งเช่นจดัแพค็เกจการเดินทางท่ีสนุกและ
ดึงดูดความสนใจให้กบันกัท่องเท่ียวชาวจีนอายุ 36-45 ปีท่ีแต่งงานแลว้ กลยุทธ์เฉพาะส าหรับการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยจะประสบความส าเร็จมากกวา่กลยทุธ์การกระจายแบบไม่กระจายเน่ืองจากกลยุทธ์การ
กระจายแบบเป้าหมายไม่สามารถสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเมืองไทยเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
การแพทย ์
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8. ค าแนะน าการวจิัย 
 การท่องเท่ียวเชิงการแพทยเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีสามารถสร้างผลก าไรมากข้ึนส าหรับ

องค์กรและท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ดงันั้นประเทศไทยควรเปิดคอลมัน์นโยบายท่ีชดัเจนเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวดา้นการแพทยจ์ากทัว่ทุกมุมโลก ดงันั้นขอ้เสนอแนะการวจิยัท่ีไดรั้บในการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี: 

1.การให้ความส าคัญกับคุณภาพของบริการทางการแพทย์เป็นรากฐานของการท่องเท่ียวเชิง
การแพทย์ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศก าลังพฒันาจะต้องสร้างมาตรฐานทางการแพทย์และ
เทคโนโลยีทางการแพทยไ์ม่นอ้ยไปกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ในขณะเดียวกนัก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง
คุณภาพทางการแพทยโ์รงพยาบาลจากสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลแมว้า่การไดรั้บใบรับรองเหล่าน้ี
ตอ้งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ก็สามารถดึงดูดผูป่้วยไดม้ากกว่าเพราะผูป่้วยเต็มใจเลือกโรงพยาบาลท่ีมีใบรับรอง
คุณภาพ ค่ารักษาพยาบาลค่อนขา้งสูง 

2.โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยควรพฒันาแผนการท่ีครอบคลุมเพื่อรับมือกบัการบุกตลาดของ
คู่แข่ง ความไดเ้ปรียบดา้นราคาและบริการท่ีมีคุณภาพเป็นไฮไลทข์องการท่องเท่ียวเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย
นอกจากน้ีโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยควรสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ดา้นการขายเพื่อท ากิจกรรม
ทางการตลาดในโรงพยาบาล 

 3. รัฐบาลควรเร่ิมเพิ่มจ านวนพนกังานดา้นสาธารณสุขและการท่องเท่ียวเชิงการแพทยแ์ละเปล่ียน
นโยบายการศึกษาระดับปริญญาของแผนกการแพทย์แผนกการพยาบาลแผนกการแพทย์แผนไทยแผนก
เทคโนโลยีการแพทย์แผนกวิทยาศาสตร์การแพทย ์ฯลฯ และเพิ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ 
หลกัสูตร 

 4. รัฐบาลควรร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อเพิ่มจ านวนคนท่ีสามารถส่ือสารกับนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมายงัประเทศไทยเช่นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในภาษายุโรปจีนญ่ีปุ่นและอาหรับ เน่ืองจาก
บุคลากรบริการในทุกดา้นของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทยค์วรมีทกัษะพื้นฐานในการส่ือสารกบั
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่ใช่แค่แพทย์และพยาบาล การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศยอ่มเป็นขอ้บกพร่องส าคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องประเทศไทย 
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