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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพเติบโตขึ� นสูงมาก เนื�องจากกระแสการตื�นตัวใน

การให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพ ประกอบกับการเดินทางมีความสะดวกสบายขึ� น ส่งผลให้
เศรษฐกิจเชิงสุขภาพเติบโตขึ�น ทั�งนี�ประเทศไทย ภาครัฐได้จัดท�าแผนพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ���� – ����) และส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน 
Medical and Wellness Tourism (พ.ศ. ���� – 2560) 

 ในรายงานฉบับนี� จึงได้ท�าการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิง
สุขภาพ ในประเทศไทย โดยพบว่า คนไทยยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการท่องเที�ยวเชิงการแพทย์ 
(Medical Tourism) และการทอ่งเที�ยวเชิงส่งเสริมสขุภาพ (Wellness Tourism) โดยสรุปความหมายได้ว่า 
การท่องเที�ยวเชิงการแพทย์ เป็นการเข้ามาท่องเที�ยวเพื�อการรักษาพยาบาลหรือเข้ามาท่องเที�ยวและมี
กิจกรรมบางส่วนเพื�อรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย และการท่องเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การ
ทอ่งเที�ยวที�มาใช้บริการสขุภาพที�ช่วยฟื� นฟูร่างกายจากการเจบ็ป่วยหรือท�าให้สขุภาพร่างกายแขง็แรง  

 จากการศึกษายังพบว่า ตลาด  Medical Tourism เป็นตลาดหลักของประเทศไทย ซึ�งประเทศ
ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที�ยวกลุ่ม Medical Tourism ด้วยเหตุผลหลักเนื�องมาจากประเทศ
ไทยมีค่ารักษาพยาบาลที�ถูกกว่าต่างประเทศ มีความพร้อมด้านการแพทย์ที�เชี�ยวชาญ มีสถานพยาบาลที�
ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ มีบริการที�ดีและมีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี� ผู้ศึกษาพบว่า ตลาด 
Wellness Tourism เป็นตลาดที�มีขนาดใหญ่กว่าและมีมูลค่ามากกว่าตลาด Medical Tourism ทั�งนี� ธุรกิจที�
มีการเติบโตสูงของอุตสาหกรรม Wellness Tourism ในประเทศไทย คือ ธุรกิจสปา 

 กลุ่มเป้าหมายของตลาดการทอ่งเที�ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย คือ กลุ่มนักทอ่งเที�ยวจีน และ
ทศิทางธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย เป็นรูปแบบการผสมผสาน Medical และ Wellness 
ในรูปแบบ “ศูนย์สุขภาพครบวงจร” 

 จากการศึกษาครั�งนี� ผู้ศึกษาคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าด้านต่างๆ อันได้แก่ เกิด
องค์ความรู้ เกี�ยวกับการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิง
สุขภาพ ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยและแนวทางการ
เพิ�มศักยภาพในการแข่งขันในการพัฒนาธุรกจิการทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพในประเทศไทย  

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื� นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** อาจารย์ที�ปรึกษาสารนพินธ ์
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ค�าส�าคญั : การทอ่งเที�ยวเชิงการแพทย์ การทอ่งเที�ยวเชิงส่งเสริมสขุภาพ 

 

ABSTRACT 
 The medical and wellness tourism industry is now rapidly growing on the back of the 

rising popularity of healthcare trends. More convenient transportation also contributes to the expansion 
of the wellness economy. The wellness tourism market is continually expanding. In Thailand, the 
government has prepared a strategic plan (2016-2025) to develop the country as an international 
medical hub and promote Thailand as the medical and wellness tourism hub (2016-2017) 

 This report is aimed at studying the potential of Thailand’s competitiveness in the medical 
and wellness tourism industry. It found that Thai people did not understand the difference between 
medical tourism and wellness tourism. Medical tourism refers to travelling to other countries for 
medical treatment or tourism and participating in activities concerning illness treatment, whereas 
wellness tourism refers to travelling to countries for rehabilitation services after illness or for 
invigorating physical health.  

 The study also found that the medical tourism market is a key market of Thailand which 
is a popular destination for medical tourists. The main reasons are that medical expenses in Thailand 
are cheaper than other countries and Thailand has the readiness of medical specialists, internationally 
accredited medical facilities, and quality and unique services. In addition, it found that the wellness 
tourism market is larger than the medical tourism market with higher market value, and that the spa 
business is a fast-growing sector in Thailand’s wellness tourism industry.  

 The target group of Thailand’s medical and wellness tourism market is Chinese tourists 
and the direction of the medical and wellness tourism business is an integration of medical and 
wellness tourism in the form of “Medical and Wellness Center” 

 In this report, the researcher expects that the study will provide various benefits and value 
including knowledge concerning the medical and wellness tourism, situation and trends of the medical 
and wellness tourism industry, potential of Thailand’s competitiveness in the medical and wellness 
tourism industry and guideline for enhancement in the potential of Thailand’s competitiveness in the 
medical and wellness tourism industry.  
 

Keywords: Medical Tourism, Wellness Tourism 

  

1324



 

บทน�า 
 ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื�องในปัจจุบัน 

เนื�องจากประชากรโลกให้ความสนใจในการดูแลสขุภาพ รวมทั�งการเดินทางทอ่งเที�ยวที�มีการเติบโต ความ
สะดวกสบายในการเดินทางส่งผลให้การเดินทางไปรักษาอาการเจ็บป่วยและพักผ่อนดูแลรักษาสุขภาพใน
ต่างประเทศเป็นเรื�องง่าย ตลาดการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพของโลกมีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื�อง
โดยเฉพาะในประเทศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ส�าหรับประเทศไทยภาครัฐกใ็ห้การสนับสนุนการทอ่งเที�ยว
เชิงสุขภาพโดยส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) 

 ปัจจุบันจ�านวนผู้ป่วยต่างชาติที�เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศ (Medical 
Tourism) และนักท่องเที�ยวต่างชาติที�เดินทางเข้ามาท่องเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) 
เพิ�มมากขึ�นทุกปี เนื�องจากประเทศไทยมีจุดแขง็ คือ มีโรงพยาบาลที�ได้มาตรฐานระดับสากล มีบุคลากรที�
มีความรู้ความเชี�ยวชาญด้านการแพทย์และสุขภาพ มีการบริการที�ดีมีเอกลักษณ์ และอัตราค่าบริการไม่สงู 
ประกอบกับพฤติกรรมการท่องเที�ยวที�หันมาให้ความสนใจการดูแลสุขภาพและพักผ่อน รวมถึงการดูแล
สุขภาพหลังการเข้ามารักษาอาการเจ็บป่วยในประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยจึงเป็นสิ�งที� ผู้ศึกษาให้ความสนใจศึกษา เพื�อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพและเพิ�มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

Medical Tourism และ Wellness Tourism แตกต่างกนัอย่างไร 
 Global Wellness Institute (20��) ได้ให้ความหมาย การท่องเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

(Wellness Tourism) ว่าเป็นการเดินทางที�เกี�ยวกับการแสวงหา การบ�ารุงรักษา หรือการเสริมสร้างสุขภาพ
ที�ดีแก่บุคคล รวมถึงการบริการที�เป็นการดูแลและปรับปรุงสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวม โดยเป็น
ทางเลือกและความสมัครใจของผู้ใช้บริการที�จะเลือกใช้บริการส่งเสริมสุขภาพระหว่างการเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ (ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง, 2016) 

 นอกจากนั�น Global Wellness Institute (2015) ได้อธิบายว่า การส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) 
เป็นลักษณะของการป้องกนัการปรับปรุงสขุภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื�อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที�ดียิ�งขึ�น 
ซึ�งความหมายนี� สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ คือ 
ศูนย์กลางบริการเพื�อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) และศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service 
Hub) ทั�งนี� ความหมายยังสอดคล้องกับประเทศอื�นๆ ที�มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพด้วย 
และรวมถึงการท่องเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในส่วนที�ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ ที�รวมเอาการแพทย์แผน
โบราณ บริการสปา และสมุนไพรพื�นบ้านรวมอยู่ในการทอ่งเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) 

 โดยสรุปความหมายและความแตกต่างของการท่องเที�ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 
และการทอ่งเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ดังนี� คือ 
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 “การท่องเที�ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) หมายถึง การเข้ามาเพื�อรักษาพยาบาลเป็น
หลักหรือเข้ามาทอ่งเที�ยวและมีกจิกรรมบางส่วนเกี�ยวกบัการรักษาอาการเจ็บป่วย” 

 “การท่องเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) หมายถึง การท่องเที�ยวที�เข้ามาใช้
บริการสุขภาพที�เกี�ยวกบัการฟื� นฟูร่างกายจากความเจ็บป่วยหรือท�าให้สุขภาพแขง็แรง” 

 

ท�าไม Medical Tourism ไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเที�ยว 
 ตลาด Medical Tourism มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก โดยพบว่าปี ���� Medical Tourism 

ของโลกมีมูลค่าตลาด �.� ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยประเทศไทยนับเป็นหนึ�ง
ในประเทศจุดหมายปลายทางของ Medical Tourism จากการจัดอันดับของ The International Healthcare 
Research Center (IHRC) พบว่า อุตสาหกรรม Medical Tourism ของประเทศไทยอยู่ที�อันดับ � ของโลก 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของเอเชีย โดย กลุ่ม Medical Tourism เดินทางมาประเทศ
ไทยมากที�สุดประมาณ ��% ของภูมิภาคเอเชียทั�งหมด และตลาด Medical Tourism มีแนวโน้มเติบโต
ประมาณ ��% ต่อปี สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที�ยวต่างชาติที�เดินทางมาประเทศ
ไทยประมาณ ��% ต่อปี แสดงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่ง
โดยเฉพาะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย และเมื�อเทียบคุณภาพของ
ระบบการดูแลสุขภาพในด้านความเชี�ยวชาญทางการแพทย์และเครื�องมืออุปกรณ์ที�ทนัสมัย พบว่า ประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั�งด้านความพร้อมที�มีจ�านวนสถานพยาบาลที�ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation) มากที�สุดใน AEC ถึง �� 
แห่ง และมีจ�านวนมากเป็นอันดับที� � ของโลก อีกทั�งโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยติดอันดับ � ใน 
�� สถานพยาบาลยอดเยี�ยมระดับโลกส�าหรับการทอ่งเที�ยวเชิงสุขภาพ จากการจัดอนัดับโดย The Medical 
Travel Quality Alliance (MTQUA) ซึ�งโรงพยาบาลสมิติเวช ประเทศไทย ได้รับ “โรงพยาบาลยอดเยี�ยม
ระดับโลกส�าหรับทอ่งเที�ยวเชิงสุขภาพ ปี 2018” นอกจากนั�นโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์และไวทัลไลฟ์ได้รับ 
�� รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกในงาน “2018 Asia Pacific Healthcare & Medical Tourism Awards” ซึ�ง
แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้น�าด้านสุขภาพของภูมิภาค ท�าให้นักท่องเที�ยวเชิงการแพทย์มีความมั�นใจใน
ชื�อเสียงและคุณภาพการบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยมากขึ�น (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคาร
ไทยพาณิชย์. ทอ่งเที�ยวเชิงการแพทย์โอกาสทองของไทยในภมูิภาค, 2560) 

 จากผลส�ารวจของ Global wellness institute พบว่า รูปแบบการบริการด้านความงามและ
ศัลยกรรมเป็นบริการที�นักท่องเที�ยวกลุ่ม Medical Tourism ต้องการมากที�สุด โดยประเทศไทยมีชื�อเสียง
ด้านศัลยกรรมเป็นอันดับที� � ของโลก เนื�องจาก (�) มีค่ารักษาพยาบาลที�ถูกกว่าต่างประเทศ (�) มี
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที�ทนัสมัย ได้รับการยอมรับในฝีมือการผ่าตัดที�เหมือนจริง (�) มีความพร้อมของ
บุคลากรด้านการแพทย์ที�เชี�ยวชาญรวมถึงผู้เชี�ยวชาญด้านสุขภาพ (�) สถานพยาบาลของประเทศไทย
หลายแห่งได้มาตรฐานระดับนานาชาติ (Joint Commission International - JCI) และ (�) ระยะเวลาใน
การรอคิวไม่นาน (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2017) 
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การท่องเที�ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพตลาดที�มีขนาดใหญ่และมีมูลค่า 
 “เมื�อมองในแง่ของมูลค่าในตลาดโลก จากผลส�ารวจของ Global Wellness Institute (GWI) 

พบว่า ตลาด การท่องเที�ยวกลุ่ม Wellness Tourism มีมูลค่าสูงกว่าการท่องเที�ยวกลุ่ม Medical Tourism 
ตลาดการทอ่งเที�ยว Wellness Tourism เป็นตลาดใหญ่ที�มีมูลค่ามหาศาลและสามารถเติบโตได้อีกมาก” 

 จากทศิทางเศรษฐกิจโลกที�เริ�มปรับตัวในทศิทางที�ดีขึ�นส่งผลดีต่อกลุ่มนักท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพ
ที�เป็นหนึ�งในแนวโน้มการเดินทางท่องเที�ยวโลกตามไปด้วย และปัจจุบันตลาดหลักในประเทศไทยในส่วน
ของการท่องเที�ยวยังคงเป็นตลาดของ Medical Tourism ขณะที�ความเป็นจริงตลาดWellness Tourism 
เป็นตลาดที�มีขนาดใหญ่กว่าและมีมูลค่ามากซึ�งประเทศไทยควรพัฒนาให้เตม็ศักยภาพสูงสุด 

 

สปาเป็นบริการเชิงสุขภาพหลกัของไทย 
 ส�าหรับธุรกิจที�มีการขยายตัวสูงมากของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศไทยกม็ีการ

เติบโตทิศทางเดียวกันกับในระดับโลก ได้แก่ ธุรกิจสปา ทั�งนี� จากการประมาณการโดย GWI ประมาณการ
ว่ามูลค่าตลาดของ Wellness Tourism ทั�วโลกจะเติบโตประมาณ 7% ต่อปีในช่วงปี 2558 - 2563 ซึ�ง
ประมาณการว่าธุรกิจสปาในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตนี� ด้วย 

 ในส่วนของรูปแบบธุรกิจสปาที�น่าสนใจในประเทศไทยและมีแนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ ธุรกิจส
ปาประเภท Hotel spa เนื�องจากมีแนวโน้มเติบโตตามภาคการท่องเที�ยวของประเทศไทย ซึ�งภาคการ
ท่องเที�ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื�อง และ Hotel spa เป็นธุรกิจที�สามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา และสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ�นโดยการขยายธุรกิจสปาในโรงแรม โดยผู้ประกอบการส
ปาที�มีความเชี�ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชส�าอางและผลิตภัณฑ์เครื�องหอมสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ตนผ่านการใช้งานจริงกับลูกค้าที�ใช้บริการโรงแรม เป็นการเพิ�มโอกาสในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และสร้าง
การรับรู้ ในตราสินค้าต่อกลุ่มลูกค้าได้ 

 

เจาะกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเที�ยวเชิงสุขภาพจีน 
 ตลาดกลุ่มสินค้าและบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ�มขึ�นต่อเนื� อง ทั� งนี�

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา (����) พบว่า � อันดับประเทศที�เข้ามาท่องเที�ยวในประเทศไทยมาก
ที�สุด (ภาพที� ��) ประมาณการเดือนมกราคม ปี ���� เป็นกลุ่มนักท่องเที�ยวชาวจีน และ The Pacific 
Asia Travel Association (PATA) ได้ประมาณการจ�านวนนักท่องเที�ยวปี ���� – ���� พบว่า จ�านวน
นักทอ่งเที�ยวต่างชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากนักทอ่งเที�ยวชาวจีนและอาเซียน 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าปี ���� คนไข้ชาวต่างชาติมาใช้บริการรักษาพยาบาลประมาณ 
�.�� ล้านครั�ง แบ่งเป็นกลุ่ม Medical Tourism ประมาณ 2.5 ล้านครั�ง และกลุ่ม EXPAT หรือกลุ่มลูกค้า
ต่างชาติที�ท �างานพ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 9.2 แสนครั�ง โดยกลุ่มคนไข้ชาวเอเชีย 
โดยเฉพาะญี�ปุ่น เมียนมา และจีน จะมีจ�านวนเพิ�มขึ�นทดแทนกลุ่มคนไข้ตะวันออกกลางที�มีจ�านวนลดลง 

 ศูนย์วิจัยกสกิรไทยประเมินว่าปี ���� จ�านวนนักทอ่งเที�ยว Medical Tourism ชาวจีนไม่ต��ากว่า 
40,��� ราย จะเดินทางมาประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสขยายตลาด Medical 
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Tourism ไปยังกลุ่มลูกค้าชาวจีนมากขึ�น โดยเฉพาะการให้บริการในเรื�องความงาม ซึ�งนักท่องเที�ยวชาวจีน
ให้ความสนใจมากขึ�น และประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ภาวะ
มีบุตรยาก รวมถึงการท�าทันตกรรม เวชศาสตร์ชะลอวัย การตรวจสุขภาพ ทั�งนี� ผู้ประกอบการไทยก็ต้อง
เผชิญกับการแข่งขันกับคู่แข่งหลัก ได้แก่ ญี�ปุ่ น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ซึ�งเป็นตลาดหลักของกลุ่ม 
Medical Tourism ชาวจีนเช่นกัน (กระแสทรรศน์, 2912) 

 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั 
 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมที�นิยมใช้ในสากลทั�วโลกมักนิยม

ใช้ทฤษฎีโมเดลเพชร (Diamond Model) ตามทฤษฎีของ Professor Michael E. Porter แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาด ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั�งนี� เพื�อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ควรมีการประเ มินจุดแข็งและ
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat: SWOT) ของอุตสาหกรรม
ควบคู่กันด้วย 

 ผู้ศึกษาได้ท�าการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิง
สุขภาพในประเทศไทย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับโมเดลเพชร (Diamond Model) 
ได้ผลการศึกษาสรุปเป็นตารางวิเคราะห์ SWOT Analysis (ตารางที� 1 - 4) และการวิเคราะห์โดยใช้
โมเดลเพชร (Diamond Model) (ภาพที� 1) และวิเคระห์ปัจจัยด้านลบ (ตารางที� 5) โดยผู้ศึกษาใช้ข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์จากแหล่งที�มาของข้อมูลต่างๆ ได้แก่  

 ประเทศไทยกับการพัฒนาเป็น MEDICAL HUB OF ASIA. ณัฐพล วุฒิรักขจร (����) 
 ศูนย์วิจัยกสิกร.ฉบบัที� ���5. วันที� �� มกราคม ���� 
 ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการทอ่งเที�ยว. การทอ่งเที�ยวแห่งประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (����) 
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ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
 
ตารางที� 1 บทวิเคราะห์ SWOT (Strength : จุดแขง็) 

 บทวิเคราะห์ SWOT 

 Strength : จุดแข็ง 
1. ความคุ้มค่าเงิน 
2. ความพร้อมของทรัพยากร 
3. ความพร้อมของบริการด้านการท่องเที�ยวที�ได้มาตรฐานสากล 
4. มีการวางแผนระยะยาวเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบจงจร (Medical Hub) 
5. ความพร้อมของบุคลากรด้านการแพทย์ที�เชี�ยวชาญ  
6. สถานพยาบาลของไทยหลายแห่งได้มาตรฐานระดับนานาชาติ (Joint Commission International - JCI) 
7. สปา และนวดแผนไทยมีชื�อเสยีงเป็นที�รู้จักในระดบันานาชาต ิ
8. มีรปูแบบการบริการด้านสขุภาพที�หลากหลาย  
9. การให้บริการที�มนี��าใจไมตรี อธัยาศัย และมารยาทแบบไทย (Thainess) 

 
ตารางที� 2 บทวิเคราะห์ SWOT (Weakness : จุดอ่อน) 

บทวิเคราะห์ SWOT 

Weakness : จุดอ่อน 
1. ข้อจ�ากัดด้านการสื�อสารภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
2. บริการด้านข้อมูลข่าวสารยังไม่เพียงพอ 
3. สถานบริการด้านสุขภาพจ�านวนมากมีขนาดเล็ก ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดด้านมาตรฐานการ 
4. สถานบริการประเภทสปาและนวดแผนไทยมบีริการแอบแฝงท�าให้เกดิภาพลักษณท์ี�ไม่ด ี
5. ขาดการสนับสนุนการวิจัยเพื�อสร้างความเชื�อมั�นในคุณภาพและมาตรฐานของบริการด้านสุขภาพ 
6. ทรัพยากรด้านการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพ โดยเฉพาะน��าพุร้อน มีข้อจ�ากดัในการพัฒนา 
7. ผู้ดูแลและให้บริการแหล่งท่องเที�ยวเชิงสขุภาพ มข้ีอจ�ากดัด้านความรู้ งบประมาณในการพัฒนา 
8. มีการแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างสูง พร้อมกับการลดคุณภาพบริการ ท�าให้ภาพลักษณ์ไม่เป็นมาตรฐาน 
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ตารางที� 3 บทวิเคราะห์ SWOT (Opportunity : โอกาส) 

บทวิเคราะห์ SWOT 

Opportunity : โอกาส  
1. การเพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยว องคก์ารการท่องเที�ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์

ว่าเมื�อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที�ยวระหว่างประเทศจ�านวน �,��� ล้านคน และภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เอเชียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายการท่องเที�ยวแห่งใหม่ที�มีผู้นิยมเดิน
ทางเข้ามาเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง และการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย 
อนิเดียและจีน) มรีายได้เพิ�มขึ�นและมศัีกยภาพในการส่งออกนักท่องเที�ยวในอนาคต 

2. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ���� และการเปิดเสรี AEC เกื�อหนุนการเติบโตของการท่องเที�ยว
เชิงสุขภาพในอาเซียน  

3. การขยายตวัของชนชั�นกลางทั�วโลกที�ระดบัรายได้ที�สงูขึ�นท�าให้การใช้จ่ายท่องเที�ยวมากขึ�นตามไปด้วย  
4. แนวโน้มการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุของประชากรโลก นักท่องเที�ยวกลุ่มผู้สงูอายุจึงมแีนวโน้มเพิ�มสงูขึ�น  
5. ผู้บริโภคทั�วโลกหันมาใส่ใจเรื� องสุขภาพของตนเองมากขึ� น ซึ� งถูกกระตุ้ นจากโรคไม่ติดต่อเรื� อรัง ( Non-

Communicable Diseases, NCDs) และความเครียดจากการท�างาน  
6. พฤตกิรรมนักท่องเที�ยวยุคใหม่ แสวงหาความแตกต่าง มเีอกลักษณ ์ซึ�งประเทศไทยมทีรัพยากรที�มคีวามแตกต่าง 

เป็นเอกลักษณ์ 

 

ตารางที� � บทวิเคราะห์ SWOT (Threat : อุปสรรค) 

บทวิเคราะห์ SWOT 

Threat : อุปสรรค 
1. ความได้เปรียบด้านการสื�อสารภาษาอังกฤษของหลายประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
2. มาเลเซียก�าลังด�าเนินการขยายเวลาพ�านักในประเทศให้ผู้ป่วยที�เข้ามารับบริการด้านการแพทย์และผู้ติดตามจาก 

�� วัน เป็น ��� วัน 
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน

ในธุรกิจได้ ��� % 
4. ขาดการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพในระดบัภมูภิาคอาเซียน 
5. ในระดับนานาชาติต่างเลง็เห็นถึงความส�าคัญของการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ จึงมีการก�าหนดนโยบายส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเพื�อสขุภาพของตนเพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวกลุ่มนี�  ท�าให้เกดิการแข่งขนัที�รนุแรงในตลาดระหว่างประเทศ 
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ตารางที� 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลบ 

มิติการวิเคราะห์ ปัจจัยดา้นลบ 
ปัจจัยการผลิตในประเทศ 
(Factor Conditions) 

1. ข้อจ�ากัดด้านการสื�อสารภาษาต่า งประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของ
ผู้ประกอบการไทย 

อุตสาหกรรมที� เกี�ยวเนื� อง
และสนับสนุนกัน 
( Related and Supporting 
Industries) 

1. สถานบริการด้านสุขภาพจ�านวนมากท�าให้เกิดข้อจ�ากัดด้านมาตรฐานการให้บริการ  
2. สถานบริการประเภทสปาและนวดแผนไทยมีบริการแอบแฝงท�าให้เกิดภาพลักษณ์

ที�ไม่ด ี
3. ขาดการสนับสนุนการวิจัยเพื�อสร้างความเชื�อมั�นในคุณภาพและมาตรฐาน 
4. ทรัพยากรด้านการท่องเที�ยว เช่น น��าพุร้อน มีข้อจ�ากัดในการพัฒนา เช่น ความรู้

และการบริหารจัดการ  
5. ขาดการสร้างเครือข่ายการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพในระดบัภมูภิาค 
6. ในการน�านโยบายสู่การปฏิบัติยังขาดเอกภาพในการด�าเนินการ 
7. ระดับนานาชาติก�าหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพ ท�าให้เกิดการ

แข่งขนัที�รนุแรงในตลาดระหว่างประเทศ 

การแข่งขันและกลยุทธ์ของ
ประเทศ 
(Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) 

1. มีการแข่งขันด้านราคาพร้อมกับการลดคุณภาพการบริการ ท�าให้ภาพลักษณ์บริการ
ไม่เป็นมาตรฐาน 

2. ความได้เปรียบด้านการสื�อสารภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
3. มาเลเซียก�าลังด�าเนินการขยายเวลาพ�านักในประเทศ 
4. ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เปิดโอกาสให้นักลงทุน

ต่างชาติลงทุนในธุรกิจได้ 100 % 
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 จากปัจจัยด้านลบ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเพิ�มเติมจากข้อมูลแหล่งที�มาที�น่าเชื�อถือต่างๆ พบว่า ได้
มีการด�าเนินการพิจารณาเพื�อแก้ไขปัญหาโดยมีรายละเอยีดที�ได้ด�าเนินการไปแล้ว ดังนี�  

1. การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที� เกี�ยวข้องซึ�งได้ มีนโยบายและ
ด�าเนินการแก้ปัญหารวมถึงสนับสนุนในปัจจัยด้านลบเพื�อเพิ�มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพในประเทศไทย 

2. การด�าเนินการขององค์กรการศึกษาเพื�อเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพในประเทศไทย 

 2.1 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร่วมกับกระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness Thailand 4.0” เพื�อกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั�งคุณภาพการ
บริการและเทคโนโลยีต่างๆ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทอ่งเที�ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

 2.2 แม้ว่าประเทศไทยจะมีบุคลากรและผู้เชี�ยวชาญด้านการแพทย์และบุคลากรที�มีความรู้
ในศาสตร์ด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกจิที�ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ ทั�งนี�มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความพร้อมที�จะมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้าน Medical and Wellness ซึ�งจะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมของ Wellness Industry และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของภาคบริการให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการสุขภาพและการลงทุนที�โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน โดย
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ มีหลักสตูรที�จะช่วยผลิตบุคลากรที�มีคุณภาพและ
เพิ�มองค์ความรู้ เพื�อรองรับสายงานสุขภาพและต่อยอดธุรกิจสาย Medical and Wellness ตามนโยบาย
แห่งชาติ โดยคณาจารย์ทีมแพทย์ผู้เชี� ยวชาญระดับประเทศในศาสตร์แต่ละด้านของ Medical and 
Wellness ทั�งนี�หลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั�น 
ด้านการแพทย์บูรณาการ เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื� นฟูสุขภาพ และอีกหลายหลักสูตรเพื�อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพของประเทศไทย 

 

การเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพของไทย 
1. ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง/ กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ 
2. ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพเข้ามามีส่วนส �าคัญ 
3. รักษาคุณภาพและมาตรฐาน รักษาตลาดลูกค้าเดิมให้เกิดการใช้ซ��าและบอกต่อ (Word of 

Mouth) 
4. การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
5. ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยสร้างสีสันและประสบการณ์การท่องเที�ยวไทย 

เลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดตล้องกับพฤติกรรมนักทอ่งเที�ยวแต่ละชาติ 
6. มุ่งประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ 
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7. เรียนรู้ คู่แข่ง โดยไปทดลองใช้บริการหรือติดตามข่าวสารต่างๆ เพื�อให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถกลับมาคิดและพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป 

8. เกบ็รวบรวมข้อมูล/สถิติต่างๆ ที�มีความส�าคัญต่อตลาดอย่างต่อเนื�อง เพื� อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Benchmarking) และการติดตามผล (Monitoring) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด 
 

ทิศทางธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในอนาคต 
 1. แนวโน้มการดูแลสขุภาพที�เปลี�ยนไปจากการรักษาอาการเจ็บป่วยเป็นการดูแลสุขภาพก่อน

การเกิดโรค ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีการปรับตัวทางธุรกิจ ท�าการตลาดเชิงรุกสู่ธุรกิจ 
“ศูนย์สุขภาพครบวงจร” ทิศทางรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ (Business Model) จึงมีการผสมผสาน Medical 
และ Wellness เข้าด้วยกัน เป็นธุรกิจครบวงจรในรูปแบบ “Medical and Wellness” 

 2. กลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื�นๆ มีการปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจสู่ธุรกิจโรงพยาบาล 
เนื�องจากมองว่าเป็นธุรกจิที�มีความเสี�ยงต��าและมีโอกาสสร้างรายได้ที�มั�นคงในระยะยาว สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที�ให้ความสนใจด้านสุขภาพ  

 

บทสรุป 
 ตลาด Medical Tourism ของประเทศไทยมีแนวโน้มที�จะขยายตัวต่อเนื�อง และเป็นตลาดหลัก

ของการทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพของประเทศไทย ขณะเดียวกนัพฤติกรรมของผู้บริโภคที�ใส่ใจดูแลสขุภาพมาก
ขึ�นรวมถึงการดูแลสุขภาพที�หันมาเน้นการป้องกันและรักษาดูแลสุขภาพก่อนการเกิดโรค ท�าให้ Wellness 
Tourism มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าสูงมาก ซึ�งประเทศไทยมีศักยภาพและทรัพยากรด้านต่างๆ 
ที� เอื� ออ�านวยกับ Medical and Wellness Tourism อันได้แก่ การมีค่ารักษาพยาบาลที� ถูกกว่า การมี
ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพและการแพทย์ที� เชี� ยวชาญ สถานพยาบาลระดับมาตรฐานสากล และ
ทรัพยากรธรรมชาติที�เอื� อต่อการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพและความเป็นเอกลักษณ์ของไทยในด้านต่างๆ ทั�งนี�
ประเทศไทยยังเป็นประเทศจุดหมายปลายทางอันดับ 6 ของโลกส�าหรับการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพโลกอีก
ด้วย ทั�งนี� จากการศึกษา พบว่า Wellness Tourism ของไทยสามารถเติบโตได้อีกมาก โดยธุรกิจสปาเป็น
ธุรกิจที�เติบโตมากที�สุดและมีมูลค่า ดังนั�นควรพัฒนาให้เตม็ศักยภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของการ
ทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพ คือ กลุ่มนักทอ่งเที�ยวชาวจีนที�มีจ�านวนเพิ�มขึ�นขณะที�นักท่องเที�ยวตะวันออกกลางเริ�ม
มีจ�านวนลดลง ในส่วนของทศิทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบธุรกิจจะเป็นการ
ขยายบริการจากการการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยไปสู่การป้องกัน ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร คือ
ผสมผสาน Medical และ Wellness เป็นลักษณะรักษาโรคและดูแลสุขภาพไปพร้อมกันในรูปแบบ Medical 
and Wellness ทั�งนี� ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพต้องเผชิญกับการแข่งขันที�
รุนแรงมากขึ�น ดังนั�นการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันจึงเป็นสิ�งจ�าเป็นในการเพิ�มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
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