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สามารถนาํผลการศึกษา เป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันาการให้บริการทางการแพทยใ์ห้ตรงกับ

ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยม์ากทีสุด 
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The objectives of this research were 1) to develop the constructs to measure the extent of 

the competitiveness in the context of the medical tourism, 2) to study the expectation and the 

perception of foreign tourists toward medical tourism establishments, 3) to study the potential of 

medical establishments and 4) to provide guidelines to increasing competitiveness in medical 

tourism based on  the theoretical frameworks of creating competitive advantages through 4 

factors as follows:  1) valuable 2) rare 3) inimitable and 4) non-substitutable. This research aimed 

at studying demand and supply perspectives. In terms of demand sides, it was conducted by using 

quantitative approaches to study the expectation and the perception of 400 foreigners who 

travelled to Thailand for medical purposes. The research instruments were questionnaires and 

semi-structured interviews. The analytical statistics were percentage, mean, standard deviation 

and inferential statistics with paired sample T-test techniques. In terms of supply sides, the 

qualitative approaches were implemented to study the potentials of medical establishments 

through in-depth interviews with three experts in the related fields. Then, content analysis and 

secondary data were synthesized and come up with the guidelines to increase the competitiveness 

in medical tourism. The findings were illustrated that the medical tourists had higher extent of 

expectation than perception in all 4 aspects including 1) valuable 2) rare 3) inimitable and 4) non-

substitutable. Of overall aspects, only rare aspects was exceptional that the extent of tourists’ 

perceptions on the readiness of functional facilities was more than the expectations. The highest 

average on expectation were chronologically ranked as follows: 1) non-substitutable 2) rare 3) 

valuable and 4) inimitable. The contribution of the study is beneficial for medical establishments 

to employ the findings for developing.  
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คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 

 

สัญลักษณ์     ความหมาย 

 

x̄  

 

 แทนค่าเฉลีย 

S.D      แทนค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

N      แทนกลุ่มประชากร 

n      แทนกลุ่มตวัอยา่ง 

Significant (Sig 2-tailed)    แทนค่านยัสาํคญัทางสถิติ 

Degree of Freedom (df)    แทนค่าองศาอิสระ 

 ∝      แทนค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า 

t-test (Independent Sample t-test)   แทนค่าสถิติ t-test 

F-test (One way anova)    แทนค่าสถิติ F-test 

LSD (Least Significant Different)   แทนวิธีการทดสอบหาคู่แตกต่างของ F-test 



บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ในช่วงทศวรรษทีผา่นมา การท่องเทียวเชิงการแพทยไ์ดก้ลายเป็นการท่องเทียวรูปแบบใหม่

ทีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก และกลายเป็นประเด็นสาํคญัทีรัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวขอ้งใหค้วาม

สนใจ โดยมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในปี พ.ศ. 2547-2551 สนับสนุนให้ประเทศไทย

พฒันาการท่องเทียวเชิงการแพทย ์เพือให้มีความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย 

(Medical Hub of Asia) ซึงการท่องเทียวเชิงการแพทยน์นั เป็นรูปแบบการท่องเทียวทีมีศกัยภาพสูง 

ดึงดูดให้นักท่องเทียวกลุ่มคุณภาพ ทีมีอาํนาจการใช้จ่ายสูง มีการศึกษา และมีความต้องการใน

สินคา้และบริการทีมีคุณภาพสูง ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล จากรายงานจาํนวนนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติและรายได้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ในตารางที 1.1

พบว่า จาํนวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติและรายได ้มีแนวโนม้เพิมสูงขึนทุกปี นับจากปี พ.ศ. 2551-

2555 ซึงในปี พ.ศ. 2551 นนัมีจาํนวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติ 1,380,000 คน รายไดป้ระมาณการ 

50,963 ลา้นบาท ในปีถดัมา เพิมขึนเป็น 1,390,000 คน รายไดป้ระมาณการ 63,347 ลา้นบาท จนใน

ปี พ.ศ. 2555 จาํนวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ เพิมสูงขึนกว่าเท่าตวัจากปี พ.ศ. 2551 อยูที่ 2,530,000 

คน รายไดป้ระมาณการ 121,658 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใชจ่้ายของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ไม่

เพียงแต่จะเป็นการนาํเงินตราสกุลต่างประเทศเขา้มาสู่ประเทศไทยเท่านัน แต่ยงัเป็นการสร้างงาน

และเพิมรายไดใ้หแ้ก่แรงงานไทย ใหมี้คุณภาพชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึน ทงัทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม ลว้นมีคุณประโยชน์อนันต์ การท่องเทียวกล่าวไดว้่า เป็นเครืองมือใน

การพฒันาประเทศทีมีประสิทธิภาพอย่างหนึง (พรพธู รูปจาํลอง, 2553) กระทรวงสาธารณสุขได้

จดัลาํดบัของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ เป็น 5 ลาํดบัทีมีการเดินทางมาใชบ้ริการทางการแพทยใ์น

ประเทศไทยสูงสุดในปี 2555 คือ ญีปุ่น อเมริกา สหราชอาณาจกัร ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลีย 

ตามลาํดบั โดยการบริการทางการแพทยที์ไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ ศลัยกรรมกระดูก ผา่ตดัโรคหัวใจ 

ศลัยกรรมความงาม ทนัตกรรม โรคทางเดินอาหาร และตรวจสุขภาพ (ณรงค ์สหเมธาพฒัน์, 2556) 
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ตารางที 1.1  แสดงสถิติจาํนวนผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยช์าวต่างชาติและประมาณการรายไดปี้ 

2551-2555 

 

จาํนวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์ชาวต่างชาตแิละประมาณการรายได้ปี 2551 - 2555 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวน (คน) , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  

รายได้

โดยประมาณการ 

(ลา้นบาท) 

,  ,  ,  ,  ,  

 

แหล่งทีมา:  กระทรวงสาธารณสุข กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2556. 

 

ขอ้มูลจากเอกสารการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสุขภาพของอาเซียนไทย (2012)ได้

วิเคราะห์ถึง ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นบริการสุขภาพในเอเซียน พบว่าคู่แข่งขนัการบริการ

ทางการแพทยข์องประเทศไทย ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศเกาหลีใต ้จากการศึกษาพบว่าประเทศไทย มีความไดเ้ปรียบในเรืองของการบริการ คุณภาพ

ของบุคลากร ราคาค่ารักษาทีสมเหตุสมผล มีสิงอาํนวยความสะดวกครบครัน ชือเสียงทางการแพทย์

ทีไดรั้บการยอมรับในเรืองของคุณภาพการบริการ ในขณะทีประเทศอินเดียและประเทศสิงค์โปร์ มี

ความโดดเด่นเรืองเทคโนโลยีและบุคลากรทีเชียวชาญทางการแพทย ์ยิงไปกว่านัน ประเทศสิงค์

โปร์ยงัมีจุดเด่นอยู่ทีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ มีช่องทางการเขา้ถึงตลาดลูกคา้ไดม้ากกว่า ในส่วนของ

ประเทศอินเดียมีราคาค่าบริการทางการแพทยใ์กลเ้คียงกบัประเทศไทย แต่เรืองของคุณภาพการ

ใหบ้ริการประเทศไทยมีคุณภาพการบริการของบุคลากรทีดีกว่า นอกจากนันจุดเด่นอีกอย่างหนึง

ของประเทศไทยอยูที่ มาตรฐานการรักษาทางการแพทยที์มีคุณภาพเทียบเท่าระดบัสากลในราคาที

ตาํกว่า (World-class Medicine at Developing-world Prices) (ปาณทิพย ์ เปลียนโมฬี, 2552) การ

รักษาโรคเฉพาะทางหรือแพทยท์างเลือก การนาํใชน้วตักรรมใหม่ๆมาใชใ้นการบริการและประเทศ

ไทยยงัมีความโดดเด่นทีทรัพยากรทางการท่องเทียวทีสวยงามและเป็นทีดึงดูดสายตาและจิตใจของ

นกัท่องเทียวเป็นอยา่งดี รวมถึงวิถีความเป็นไทย ทงัอุปนิสยั ความอ่อนโยน อ่อนน้อม ความยิมง่าย

ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของคนไทยซึงนบัเป็นการนาํวฒันธรรมมาใชร่้วมกนักบัการท่องเทียวถือเป็น

กลยุทธ์ทีสาํคญัของประเทศไทย (ภา สิณี, 2552) จากการวิเคราะห์บริบทของการให้บริการทาง

การแพทยใ์นภูมิภาคเอเชีย จึงกล่าวไดว้่า ประเทศไทยมีโอกาสทีจะก้าวเป็นเป็นศูนยก์ลางทาง
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การแพทยข์องเอเชียตามทีไดมี้การกาํหนดไวอ้ยูใ่นแผนการแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

หนึงในยทุธศาสตร์ทีสาํคญัคือ “การยกระดบัการใหบ้ริการดา้นสุขภาพและสาธารณสุขทงั

บุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพือก้าวสู่การเป็นศูนยก์ลางทางการให้บริการสุขภาพของ

ภูมิภาค (Medical Hub)”  สิงสาํคญัทีรัฐบาลจะตอ้งให้การส่งเสริมเพือความเป็นเลิศในผลิตภณัฑ์

และการบริการดา้นสุขภาพ คือการเตรียมความพร้อมโดยการใชน้โยบายส่งเสริมดา้นการแพทยแ์ละ

สนบัสนุนการดาํเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยา่งยิงเพือให้สอดคลอ้งกบัการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ยทุธศาสตร์ทีสาํคญั มี 8 ประการ ดงันี 

 
 

ภาพที 1.1  ยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 

แหล่งทีมา:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.), 2555: 18. 
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หนึงในยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) คือ “การเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ บริการ การคา้และการลงทุน” กระทรวงสาธารณสุขจึงมี

นโยบายส่งเสริมการจดับริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติก 

ในการศึกษาครังนีจึงมุ่งศึกษาเรือง แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการ

ท่องเทียวเชิงการแพทย ์เพือประโยชน์ในการพฒันาการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นเชิงเศรษฐกิจ และ

เพือยกระดบัคุณภาพการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเทียวเชิงการแพทย ์การ

ท่องเทียวเชิงการแพทย์และการท่องเทียวเชิงสุขภาพนัน มีความใกล้เคียงกัน แต่สําหรับการ

ท่องเทียวเชิงสุขภาพจะเนน้การดูแลรักษาสุขภาพในลกัษณะการพกัผอ่น ผ่อนคลาย มีกิจกรรมเช่น 

การนงัสมาธิ การนวด การทาํสปา ส่วนการท่องเทียวเชิงการแพทย ์จะมีลกัษณะเพือการส่งเสริม 

ป้องกนัและรักษาสุขภาพ โดยใชเ้ครืองมือทางการแพทยภ์ายใตก้ารดูแลของแพทยแ์ละบุคลากร

ทางการแพทย ์ในงานศึกษานีมุ่งศึกษาเรืองการตรวจสุขภาพ เพือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้

ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์และเพือให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตของการศึกษาและไม่กระทบต่อ

ความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการในเรืองจริยธรรมทางการแพทย ์ซึงการรับบริการตรวจสุขภาพเป็น

เรืองทีบุคคลทวัไปสามารถเขา้รับบริการไดเ้กียวขอ้งกบัการตระหนกัถึงการดูแลรักษาสุขภาพ 

 

1.2  คาํถามงานวจิยั 

 

 1.2.1  เครืองมือทีใชใ้นการวดัระดบัความสามารถในการแข่งขนัในบริบทของการท่องเทียว

เชิงการแพทยค์วรเป็นอยา่งไร 

 1.2.2  ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเทียวชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการ

ทางการแพทยเ์ป็นอยา่งไร 

 1.2.3  ศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทยเ์ป็นอยา่งไร 

 1.2.4  การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทยค์วรทาํอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ 

 

1.3.1 เพือพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวดัระดบัความสามารถในการแข่งขนัในบริบทของ

การท่องเทียวเชิงการแพทย ์

1.3.2 เพือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเทียวชาวต่างชาติต่อสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์

1.3.3  เพือศึกษาศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย ์

1.3.4 เพือเสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือหา 

 1.4.1.1 ด้านอุปสงค์ (Demand) เป็นการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของ

นักท่องเทียว กลุ่มสุขภาพชาวต่างชาติ ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  2 .ดา้น

ความหายาก (Rare) 3. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable)  4. ดา้นการไม่สามารถทดแทนได้

อยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable)  

 1.4.1.2 ด้านอุปทาน (Supply) เป็นการศึกษาศักยภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิทีไดจ้ากการทบทวน

วรรณกรรม เอกสาร บทความและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ร่วมกบัการใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์

ผูใ้หบ้ริการทางการแพทยใ์นสถานประกอบการทางการแพทย ์เพือตอบประเด็นการศึกษาทงั 4 ดา้น 

คือ ไดแ้ก่ 1. ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  2. ดา้นความหายาก (Rare)  3. ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบ (Inimitable)  4. ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

 

 1.4.2 ขอบเขตด้านพนืท ี

 ศึกษาเฉพาะสถานประกอบการทางการแพทยใ์นพืนทีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เท่านนั 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 1.4.3.1  ด้านอุปสงค์ (Demand) เพือให้ทราบถึงความคาดหวงัและการรับรู้ของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทยช์าวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ประชากรคือ นกัท่องเทียวเชิงการแพทย์

ชาวต่างชาติ ทีมาใชบ้ริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

 1.4.3.2 ด้านอุปทาน (Supply) เป็นการศึกษาศักยภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูใ้ห้บริการทางดา้น

การแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

 

 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

 การเก็บขอ้มลูอยูใ่นช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน พ.ศ. 2557  

 

1.5  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1 เพือใหส้ถานประกอบการทางการแพทย ์โรงพยาบาล นักวิจยั และผูที้เกียวขอ้งทุก

ภาคส่วนสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเชิงการแพทย์ เพือให้

นกัท่องเทียวเชิงการแพทยไ์ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

1.5.2 เพือให้สถานประกอบการทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานคร สามารถนําผล

การศึกษา เป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทยใ์หต้รงกบัความคาดหวงัและ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยม์ากทีสุด 

1.5.3 เพือใหห้น่วยงานสาธารณสุขทีเกียวขอ้ง สามารถนาํผลการศึกษาศกัยภาพของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวเชิงการแพทยใ์ห้สอดคลอ้ง

กบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น ศนูยก์ลางทางการแพทยแ์ห่งเอเชีย (Medical Hub 

of Asia) ได ้

1.5.4 เพือให้เป็นฐานข้อมูลแก่นักวิจัยและผูที้สนใจในการศึกษาเรืองการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทยต่์อไป 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1.6.1 การท่องเทียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) หมายถึง การเดินทางทีมี

วตัถุประสงค์ เพือเข้ารับบริการทางการแพทย์ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาํปี โดยมีแพทย์

ผูเ้ชียวชาญ และใชอุ้ปกรณ์ เครืองมือทางการแพทยใ์นสถานประกอบการทางการแพทย ์

1.6.2 นักท่องเทียวเชิงการแพทย ์(Medical Tourist) หมายถึง นักท่องเทียวชาวต่างชาติที

เดินทางมายงักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพือมาใชบ้ริการทางการแพทยต์รวจสุขภาพ     

1.6.3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมที

เกียวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึงโดยการนําขอ้มูล และทรัพยากรทีมีอยู่ เพือใชใ้นการตัดสินใจ

เลือกใชสิ้นคา้และบริการทีมีความเกียวขอ้งกบัการคาดหวงัก่อนการเลือกใชสิ้นคา้และบริการ และมี

การประเมินผลหลงัการใชสิ้นคา้และบริการนนัแลว้ 

1.6.4 ศกัยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถหรือพลงั ความพร้อมของสิงหนึงสิงใด 

ทีสามารถพฒันา ต่อยอดปรับปรุงใหดี้ขึนได ้เมือการเขา้มาดาํเนินการให้เกิดการเปลียนแปลง เพือ

นาํไปสู่ผลสาํเร็จหรือความพึงพอใจ 

1.6.5 การเพิม (Increase)   หมายถึง การทาํให้มีขึน การเพิมขึนจากสิงทีมีอยู่ ทาํให้ดีกว่า

อยา่งสมบูรณ์มากยงิขึน 

1.6.6 ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive Advantages)  หมายถึง ความสามารถ

พิเศษขององค์กรทีส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งและยากทีจะลอกเลียนแบบได ้  

การสร้างความแตกต่างโดดเด่น การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ การใชน้วตักรรมใหม่ๆในองคก์ร  

1.6.7 สถานประกอบการทางการแพทย ์(Medical Establishment) หมายถึง สถานทีทีมีทีตงั

ทีแน่นอนและมีการดาํเนินกิจกรรมทางการแพทย ์โรงพยาบาล คลินิก โดยไดรั้บอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการและมีการจดทะเบียนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 1.6.8 การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์หมายถึง การ

เพิมขีดความสามารถของการใหบ้ริการของสถานประกอบการทางการแพทยส์าํหรับผูใ้ชบ้ริการที

เดินทางมาเพือวตัถุประสงค์เพือเข้ารับบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ โดยมีแพทย์

ผูเ้ชียวชาญ และใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยใ์นสถานพยาบาล การเพิมความสามารถพิเศษ

ขององค์กรให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน และยากทีจะเลียนแบบได ้การสร้างพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ การให้บริการทีแตกต่าง การใช้นวตักรรมใหม่ ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การ

ดาํเนินงานเพือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพือเพิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจการให้บริการ

ทางการแพทย ์
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1.6.9 ศกัยภาพการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ หมายถึง การเพิมความสามารถของสถาน

ประกอบการทางการแพทยใ์นบริบทของการท่องเทียวเชิงการแพทยที์มีอยู่ให้มีแนวทางในการ

พฒันาทีดีขึน และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย ์ทงั 4 

ดา้น คือ 

 1.6.9.1  ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) หมายถึง ความสามารถขององค์กรทีนาํมาซึง

ความสาํเร็จเหนือคู่แข่ง เกียวขอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพของสินคา้และบริการ  

 1.6.9.2  ด้านความหายาก (Rare) หมายถึง ลกัษณะทีเกียวขอ้งกับควาหายาก ข้อ

ไดเ้ปรียบในเรืองของระบบการทาํงานทีแตกต่าง โดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ 

 1.6.9.3  ด้านความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) หมายถึง ความสามารถทีเป็น

เอกลกัษณ์ ยากทีจะทาํซาํหรือคดัลอกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 1.6.9.4  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) หมายถึง 

ลกัษณะทีไม่สามารถทดแทนได ้ทีนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบ เกียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถเฉพาะ

บุคคล 



 

บทที  

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การศึกษาวิจยัในเรือง  แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียว

เชิงการแพทย ์ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรม  และรวบรวมความหมายและทฤษฏีทีเกียวขอ้ง โดย

แยกประเด็นหลกัไดด้งันี 

 

2.1  การท่องเทียวเชิงการแพทย ์

2.2  พฤติกรรมนกัท่องเทียว 

2.3  การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 

2.1  การท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

2.1.1  ความหมายของการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

การท่องเทียวเชิงการแพทย ์(Medical Tourism) หมายถึง การเดินทางเพือวตัถุประสงค์ใน

การรักษาพยาบาล ความเจ็บป่วยทางกาย เพือทาํการศลัยกรรมเสริมสวย เพือการทาํฟัน จดัฟันหรือ

ศลัยกรรมกระดูก ภายใตก้ารดูแลรักษาพยาบาลของสถานประกอบการทางการแพทย ์โรงพยาบาล

หรือศนูยพ์ยาบาล โดยตอ้งพึงพาการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

มีราคาทีตาํกว่าและมีมาตรฐานการใหบ้ริการดีกว่าในประเทศตน้ทางของนักท่องเทียว ในปัจจุบนั 

ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับในหมู่ชาวต่างชาติทีมีความตอ้งการไดรั้บการรักษาว่าเป็นศูนยก์ลาง

ทางการแพทยใ์นภูมิภาคเอเชีย โดยปัจจยัส่งเสริมทีสาํคญั ไดแ้ก่ การมีเครืองมือทางการแพทยที์ 

ทนัสมยัและมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญพร้อมทีจะใหก้ารบริการ การอาํนวยความสะดวกในการเดินทางเขา้

ประเทศ ค่าใชจ่้ายทีไม่แพง และความมีอธัยาศยัดีจากผูใ้หบ้ริการ นอกเหนือจากนีประเทศไทยเป็น 

ศนูยก์ลางการท่องเทียวหลกัอยูแ่ลว้โดยมีการท่องเทียว ทางทะเล ภูเขา ศิลปะและวฒันธรรม อาหาร 

ความบนัเทิง และแหล่งซือของต่าง ๆ ซึงสามารถให้การรองรับนักท่องเทียวทีมาใช้บริการทาง

การแพทยไ์ดเ้ป็นอย่างดี (สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตนั, ม.ม.ป.) การท่องเทียวเชิง

สุขภาพ (Health Tourism) มีความหมายใกลเ้คียงกบัการท่องเทียวเชิงการแพทย ์แต่การท่องเทียวเชิง
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สุขภาพจะให้ความสาํคญัทีการดูแลรักษาสุขภาพ ตามแนวทางแพทยท์างเลือกโดยใชธ้รรมชาติ

บาํบดั เช่น การทานอาหารทีมีประโยชน์ การนังสมาธิ การนวดแผนไทย ด้วยวิธีธรรมชาติ และ

ส่งเสริมใหมี้การปรับเปลียนความคิด มุมมอง ทศันคติ ใหม้องโลกในแง่ดี (พรพธู รูปจาํลอง, 2553) 

 

ตารางที 2.1  ความหมายของการท่องเทียวเชิงสุขภาพและการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

รูปแบบการท่องเทียว การท่องเทียวเชิงสุขภาพ การท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

ลกัษณะเฉพาะ การเดินทางท่องเทียวโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการพกัผอ่น เพือความ

ผ่อนคลายและสุนทรีภาพ ดูแลรักษา

สุขภาพเพือป้องกนัความเจบ็ป่วยทีอาจ

เกิดขึนใหมี้คุณภาพชีวติทีดี 

การเดินทางเพือวตัถุประสงคใ์น

การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการ

เจบ็ป่วยทางร่างกายและจิตใจ 

ความแตกต่าง - นกัท่องเทียวไม่มีอาการเจบ็ป่วยทาง

ร่างกาย 

- ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือทาง

การแพทยที์ซบัซ้อนโดยแพทย์

ผูเ้ชียวชาญ 

- นกัท่องเทียวมีอาการเจบ็ป่วย

ทางร่างกาย 

- จาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือทาง

การแพทย ์ภายใตก้ารดูแลของ

แพทยแ์ละพยาบาล ในสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์เช่น 

โรงพยาบาล 

ประเภทกิจกรรม นงัสมาธิ ฝึกโยคะ บาํบดัจิตใจ 

นวดแผนไทย การเรียนศิลปะ การเรียน

ทาํอาหาร การทาํสปาเพือสุขภาพและ

ความงาม ฯลฯ 

การตรวจสุขภาพการรักษาโรค

เฉพาะทาง ทาํเลสิค การทาํฟัน 

การทาํศลัยกรรมเสริมสวย การ

ผ่าตดัรักษาอาการเจบ็ป่วย ฯลฯ 

 

จากตารางที 2.1 สรุปไดว้่า “การท่องเทียวเชิงการแพทย”์ และ “การท่องเทียวเชิงสุขภาพ” 

ต่างก็มีความหมายในดา้นการเดินทางเพือการดูแลสุขภาพเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

Ehrbeck, Guevara and Mango (2008) ทีใหค้าํนิยามอยา่งชดัเจนแก่ผูเ้ดินทางทางการแพทยว์่าเป็นผู ้

ทีมีวตัถุประสงค์เบืองตน้ในการรับบริการทางการแพทยใ์นต่างประเทศ โดยไม่ไดค้รอบคลุมถึง

นกัท่องเทียวทวัไปทีเจ็บป่วยอยา่งกะทนัหนั นกัท่องเทียวทีเขา้มาเพือรับบริการการนวดและฝังเข็ม 

ชาวต่างชาติทีเขา้รับบริการทางการแพทยใ์นประเทศของตนเอง และผูป่้วยทีเดินทางมาจากภูมิภาค 
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ใกลเ้คียง  โดยงานวิจยัก่อนหน้า J. N. Goodrich and G. E. Goodrich (1987) ไดใ้ห้คาํนิยามแก่การ

ท่องเทียวเชิงสุขภาพว่าเป็นการสนับสนุนการท่องเทียวอย่างหนึงโดยนําเสนอสิงอาํนวยความ

สะดวกและบริการดา้นสุขภาพเป็นหลกั  Laws (1996) กล่าวว่าการท่องเทียวเชิงสุขภาพนันคือการ

พกัผ่อนไกลบา้นเพือดูแลสุขภาพ  เช่นเดียวกบั  Hall (2003: 274) ทีให้คาํนิยามการท่องเทียวเชิง

สุขภาพว่า เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ทีผูค้นออกเดินทางจากทีอยู่อาศยัของตนเอง ไปคา้งคืนยงั

สถานทีอืน เพือดูแล ฟืนฟูสุขภาพจากอาการเจ็บป่วยของร่างกายและจิตใจ ประเภทสาขาของ

การแพทย ์แบ่งได ้ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี 

 

 
 

ภาพที 2.1  ประเภทสาขาการแพทย ์

 

จากภาพที 2.1 ประเภทสาขาการแพทย ์ตามทีองค์การการคา้โลก หรือ World Trade 

Organization (WTO) แบ่งสาขาการแพทยอ์อกเป็น 5 สาขาใหญ่ คือ  

1.  การส่งเสริมสุขภาพ (Promotive Medicine)  หมายถึง การให้คาํแนะนาํหลกัการปฏิบติั

ตามหลกัสาธารณสุข เพือสุขภาพอนามยัทีดี  

2.  การป้องกนัโรค (Preventive Medicine) หมายถึง การรู้สาเหตุของโรคและป้องกนัไม่ให้

กลบัมาป่วยซาํ การตรวจสุขภาพก็เป็นหนึงในกระบวนการป้องกนัโรคคือรู้เท่าทนัและรักษาอาการ

ก่อนทีจะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

3.  การรักษาโรค (Curative Medicine) หมายถึง การรักษา เพือแกไ้ขสิงทีบกพร่องของ

ร่างกาย ซึงถา้ละเลยอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้ 



  12 

4.  การจาํกดัหรือป้องกนัความพิการ (Disability Limitation) หมายถึง การกระทาํเพือลด

ความเสียงทีจะก่อใหเ้กิดความพิการต่างๆ หรือการทาํใหก้ลบัมาสู่สภาพเดิมได ้

5.  การฟืนฟสูมรรถภาพของ (Rehabilitation Medicine) หมายถึง การบวนการทีจะช่วยให้

ผูป่้วยไดรั้บความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในโรคไดก้ลบัมาปกติทงัทางร่างกายและจิตใจ (สภากาชาด

ไทย, 2555) 

ในงานวิจยันี มุ่งศึกษาเรืองการท่องเทียวเชิงการแพทยโ์ดยเนน้ศึกษาดา้นการตรวจสุขภาพ

เป็นหลกั ซึงจัดอยู่ในประเภทการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive Medicine) และการป้องกนัโรค 

(Preventive Medicine) วิธีการศึกษาคือ การวิเคราะห์หาขอ้มูลของผูใ้ห้บริการและนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติทีเข้ามารับบริการ การตรวจสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ความหมายของการตรวจ

สุขภาพ หมายถึง การตรวจประเมินสุขภาพหรือการตรวจสอบภาวะอนัปกติ แข็งแรงสมบูรณ์ ซึง

หัวใจหลกัในการตรวจสุขภาพ คือ การตรวจคน้หาปัจจัยเสียงทีก่อให้เกิดความโรค เพือทาํการ

ป้องกนัก่อนทีจะทาํใหเ้กิดโรคนนั ๆ (สุจริต สุนทรธรรม, 2545) ซึงปัจจยัทีก่อให้เกิดความเสียงต่อ

โรคนนั สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมทีส่งเสริมให้เกิดโรค เช่น การดืมสุรา สูบ

บุหรี 2) การดาํรงอยู่ในสิงแวดลอ้มทีเป็นพิษ เช่น จากในอากาศฝุ่ นควนัพิษ 3) ปัจจยัทางชีวภาพ 

เช่น สาเหตุจากพนัธุกรรม ตวัอยา่งโรคเช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ดงันัน การตรวจสุขภาพเป็น

ประจาํเป็นการสร้างความตระหนกัถึงความใส่ใจสุขภาพของตนเอง เป็นการส่งเสริมสุขภาพเพือให้

มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีและป้องกนัก่อนทีจะเกิดความเสียงหรือโรคร้ายทีก่อให้เกิดอนัตราย

ต่อร่างกาย ขนัตอนการตรวจสุขภาพโดยทวัไปนัน จะมีลาํดบัขนัตอน คือ ผูใ้ชบ้ริการเขา้มาตรวจ

สุขภาพ ซักถามประวัติ แพทย์ออกแบบการตรวจ จากนันทําการตรวจโดยใช้เครืองมือทาง

การแพทย ์รอฟังผล แพทยต์รวจร่างกายโดยใชผ้ลเลือด ปัสสาวะ ภาพรังสีและผลตรวจต่าง ๆ 

ภายหลงัจากนนัเพือประเมินและใหค้าํปรึกษา ตามลาํดบัดงัภาพที 2.2 
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ภาพที 2.2  ขนัตอนการตรวจสุขภาพโดยแพทย ์

 

จากภาพที 2.2 แสดงให้เห็นถึงขนัตอนการตรวจสุขภาพ ซึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

โดยทวัไปนัน จะมีระยะเวลาทีเหมาะสมคือ ทุก ๆ 1 ปี นอกจากกรณีทีผูรั้บบริการมีปัจจยัเสียง

อาจจะตรวจบ่อยขึนทงันีขึนอยู่กบัคาํแนะนาํของแพทย ์เช่น ทุก ๆ 6 เดือน ลาํดบัขนัตอนในการ

ตรวจคือ เริมจากการสมัภาษณ์ประวติัทางการแพทย ์เพือประเมินความเสียงของโรคต่างๆ หลงัจาก

นนั จะเป็นขนัตอนการตรวจร่างกายและการใชเ้ครืองมือแพทยใ์นการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เมือ

ไดรั้บผลการตรวจแลว้ จะตอ้งพบแพทยเ์พือเขา้รับฟังคาํอธิบายผลและคาํแนะนาํต่างๆ ตามขนัตอน 

(พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 2556) ตวัอยา่งโปรแกรมตรวจสุขภาพ ตารางที 2.2 ดงันี 
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ตารางที 2.2  โปรแกรมตรวจสุขภาพ 

 
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ          Regular Executive Executive 

w/Stress Test 

เพศ ชาย/หญิง หญิง ชาย/หญิง หญิง ชาย 

อายุ      

ตรวจร่างกายทวัไป      

การตรวจเลือด      

 การตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด      

 ตรวจนาํตาลในเลือด      

 ตรวจไขมนัในเลือดระดบัโคเลสเตอรอล/ไตรกลีเซอร์ไรด์/ไขมนั

ความหนาแน่นสูง(HDL), อตัราส่วนโคเลสเตอรอลกบัไขมนัความ

หนาแน่นสูง (HDL), ระดบัไขมนัความหนาแน่นตาํ (LDL) 

     

 ตรวจโรคเกา๊ต(์กรดยูริค)      

 ตรวจการทาํงานของไต 

Creatinine 

     

BUN      

 ตรวจการทาํงานของตบั      

SGOT (AST) and SGPT (ALT)      

Alkaline Phosphatase (ALP) 

Total Blirubin, Albumin, Globulin 

Total Protein and Direct Bilirubin 

Gamma GT (GGT) 

     

 ตรวจการทาํงานของต่อมไทรอยด*์TSH and Free T4 

 ตรวจไวรัสตบัอกัเสบ*HBsAg and HBsAb, Anti-HCV 

 ตรวจหามะเร็ง 

มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA 

มะเร็งในตบั AFP for Liver Cancer 

มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA fot Prostate Cancer 

     

ตรวจปัสสาวะ      

ตรวจอุจจาระ-พยาธิและความผิดปกติทางเดินอาหาร      

ทดสอบสมรรถภาพหวัใจขณะออกกาํลงักาย(EST)*      

เอกซเรยป์อด      

ตรวจอลัตร้าซาวนดช่์องทอ้งทงัหมด      

ตรวจมะเร็งเตา้นม (Digital Mammogram/ Ultrasound)      

ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริมแรกและตรวจภายใน      

ตรวจตา (Acuity and Tonometry)      

ราคา (แพ็คเกจ) (บาท) 3,400 5,300 8,300 9,700 11,600 

 

แหล่งทีมา:  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนล คลีนิกศนูยต์รวจสุขภาพ, 2557. 
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จากตารางที 2.2 โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ถูกออกแบบเพือให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทงัประเภทชายและหญิง โดยแบ่งออกเป็น แพคเกจตรวจสุขภาพ

พืนฐานทัวไป (Regular) แพคเกจตรวจสุขภาพ Executive และ แพคเกจตรวจสุขภาพประเภท 

Executive พร้อมทดสอบสมรรถภาพหัวใจ เอกซเรยป์อด ตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพ ตรวจตา 

สุขภาพช่องปากและฟัน อลัตร้าซาวน์ช่องทอ้ง ตรวจตบัและไต 

 

2.1.2  การท่องเทียวเชิงการแพทย์กบันโยบายสาธารณสุข 

 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระเทศไทย มีความเป็นเลิศทางผลิตภณัฑแ์ละการบริการดา้น

สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย เพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัทาํนโยบายเพือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ

ส่งเสริมการจดับริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกโดยทีไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการสุขภาพโดยรวมต่อประชาชนชาวไทย และร่วมสนับสนุนให้

ภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความร่วมมือในการจดับริการสุขภาพ พร้อมทงัผลกัดนัให้มีการ

บงัคบัใชก้ฎหมายเพือเอือประโยชน์ในการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ 

ไดแ้ก่ 

2.1.2.1  การพฒันามาตรฐานสถานบริการสุขภาพ โดยจดัให้มีการพฒันาศกัยภาพ

สถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทงัในโรงพยาบาลและคลินิก 

เป้าหมายจาํนวน 100 แห่งทวัประเทศ และจดัทาํ ASEAN Harmonization เพือให้มีมาตรฐานการ

บริการรักษาพยาบาล และจดัระเบียบขนัตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาล รวมทงั

มีการส่งเสริม สนับสนุน พฒันาและควบคุมสถานประกอบการเพือสุขภาพ ให้มีมาตรฐานตามที

กฎหมายกาํหนดและยกระดบัคุณภาพบริการในระดบัสากล โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ

มาตรฐานตามกฎหมายจาํนวน 1,200 แห่ง และยกระดบัคุณภาพให้เป็นสากล จาํนวน 35 แห่งทวั

ประเทศ และส่งเสริมการพฒันาสถานบริการสุขภาพทีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหมี้ความพร้อมในการเขา้

สู่การรับรองคุณภาพและมีศกัยภาพเพียงพอทีจะรองรับชาวต่างชาติได ้และในการเปิดเสรีทางการ

คา้ทาํใหก้ารแข่งขนัทางการคา้ในภาคบริการเป็นไปอย่างรุนแรง การพฒันามาตรฐานศูนยพ์กัฟืน

สุขภาพสําหรับผูสู้งอายุ ซึงเป็นกลุ่มบริการทางการแพทยที์มีศกัยภาพเพียงพอต่อการส่งเสริม

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวให้เป็นจุดแข็งของประเทศ ในการเพิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นในการส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนทงัภาครัฐและ

เอกชนในการจดัการบริการสุขภาพ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขควบคุมดูแลการจดัทาํมาตรฐานของ

ศนูยพ์กัฟืนผูป่้วย 
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2.1.2.2  การพฒันารูปแบบการจดับริการสุขภาพ ดว้ยวิธี Public Private Partnership 

(PPP) วิธีการดาํเนินงาน คือการพฒันาโรงพยาบาลตน้แบบในรูปของการจดับริการสุขภาพ มีการ

ลงทุนร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน สําหรับโรงพยาบาลทีมีความพร้อม ไดแ้ก่ ในจังหวดั

นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กระบีและเชียงราย และส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบการเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาลจากภาครัฐบาลต่างประเทศและบริษัทประกนัสุขภาพ เพืออาํนวยความสะดวก

สาํหรับผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยช์าวต่างชาติ มีเป้าหมายให้โรงพยาบาลทีมีความพร้อมจาํนวน 10 

แห่ง ในจังหวดักรุงเทพมหานครและจังหวดัท่องเทียวชันนํา และมีการพฒันาเพือการรองรับ

ชาวต่างชาติชาว สแกนดิเนเวียในรูปแบบของธรรมชาติบาํบดั เพือวตัถุประสงค์ในการตอบสนอง

ความต้องการของชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมต่อบริบทของพืนทีในประเทศไทย และตาม

เงือนไขของต่างประเทศ ส่งเสริมใหมี้การพฒันาสปาตน้แบบ (Spa Model) เพือมุ่งสู่นวตักรรมธุรกิจ

บริการสุขภาพตามตน้แบบการบริหารจดัการทีเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย และ

เพือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย และเพือเป็นการรองรับชาวต่างชาติทีจะเดินทางเขา้

มาท่องเทียวในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขยงัไดมี้โครงการส่งเสริมและพฒันาการบริการ

รักษาพยาบาลแบบพาํนกัระยะยาวเพือสุขภาพ (Long Stay) ใหถ้กูหลกัและไดม้าตรฐานโดยจดัให้มี

ขึนในจังหวัดท่องเทียวนําร่อง 4 แห่ง ได้แก่  กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ และ

ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมือกับสปาและกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา การส่งเสริมและพฒันา

มาตรฐานวิชาการในบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจการบริการทางดา้นสุขภาพ ธุรกิจสปา โดยมีการ

ประเมินความรู้ของผูด้าํเนินธุรกิจสปาและใหมี้การรองรับหลกัสูตรสาํหรับสถาบนัทีผลิตบุคลากร

สําหรับทาํงานในสถานประกอบการ ตังเป้าหมายไวที้ 20 หลักสูตร สําหรับในต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พฒันาวดัไทยในต่างประเทศใหเ้ป็นตน้แบบ

ศนูยสุ์ขภาพดีตามวิถีไทยสาํหรับประชาชนคนไทย 

2.1.2.3  กระทรวงสาธารณสุขดาํเนินการปรับปรุงกฎหมายเพือรองรับนโยบาย 

Medical Hub โดยมีการวิเคราะห์ขอ้กฎหมายในประเทศและต่างประเทศ เพือนาํไปปรับปรุงขอ้

กฎหมายใหเ้อือต่อการดาํเนินงานดา้นธุรกิจสุขภาพ  

2.1.2.4  กระทรวงสาธารณสุขดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศสุขภาพระดบัสากล 

ในสถานประกอบการบริการสุขภาพทงัของภาครัฐและเอกชน ในจงัหวดัท่องเทียวชนันาํ เพือให้

สามารถติดต่อสือสาร แลกเปลียนขอ้มลูกบัต่างประเทศได ้เพือเป็นประโยชน์ในการจดัการบริการ

ดา้นสุขภาพสาํหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งเสริมใหจ้ดัตงัศูนยบ์ริการแบบครบวงจร (One 

Stop Service Center) สาํหรับการบริการดา้นสุขภาพโดยเฉพาะ 
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สรุป กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลกัในการพฒันาการให้บริการดา้นสุขภาพ เพือ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2558 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้งใหมี้

การบูรณาการร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกๆฝ่าย และให้ความสาํคญักบัการเตรียมความ

พร้อมเพือรองรับผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติโดยตงัอยู่บนฐานของหลกัธรรมมาภิบาล มีเป้าประสงค์

เพือส่งเสริมระบบสุขภาพใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเพียงพอทีสามารถเพิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของการบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทีมีคู่

แข่งขนั เช่น ประเทศสิงคโปร์ ทีมีความพร้อมดา้นการแพทยใ์นระดับใกลเ้คียงกับประเทศไทย 

สาํหรับนโยบายในการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงการแพทยข์องชาวต่างชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ไดข้ยายเวลาพาํนักของชาวต่างชาติทีเดินทางเขา้มารักษาพยาบาลในประเทศไทย จากเดิม 30 วนั 

เป็น 90 วนั โดยไม่ตอ้งทาํวีซ่า และสามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยไดห้ลายครัง รวมกนัแลว้ไม่เกิน 

1 ปี ในขนัตน้อนุโลมให ้5 ประเทศในกลุ่มอาหรับ ไดแ้ก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ รัฐกาตาร์ รัฐคูเวต 

รัฐสุลต่านโอมาน และรัฐบาห์เรน (วิทยา บุรณศิริ, 2555) 

จากกรอบการตกลงทางการคา้และบริการของอาเซียน ระบุว่านับตงัแต่ปี 2558 นักลงทุน

ในอาเซียนสามารถถือหุ้นในสาขาธุรกิจต่างๆได้ถึง 70% จากเดิมทีกาํหนดไวที้ 49% ในด้าน

สาธารณสุข สาขาทีเปิดใหช้าวต่างชาติถือหุน้มีเพียงบางส่วน เช่น การบริการทางการแพทยเ์ฉพาะ

ทางในโรงพยาบาลเอกชน และการบริการให้คาํปรึกษาทางดา้นกุมารเวช จิตวิทยา และการผ่าตดั 

(อภิรดี ตนัตราภรณ์, 2556) ดา้นการเคลือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี แพทย ์พยาบาลและทนัตแพทย ์

จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงเรืองการยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพ MRA (ASEAN Mutual  

Recognition  Arrangement ) คือการกาํหนดคุณสมบติัดา้นการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพสามารถเดินทางไปทาํงานในประเทศสมาชิก

ไดส้ะดวกมากยงิขึน ลดขนัตอนในการตรวจสอบคุณสมบติัทีซาํซอ้น ในอีกวิธีการหนึงทีเป็นสิงที

ช่วยคดักรองแรงงานคือ ในแต่ละประเทศสมาชิกมีขอ้กาํหนดเฉพาะ เช่น การกาํหนดให้สอบใบ

ประกอบโรคศิลป์เพิมเติม การทดสอบความสามารถทางภาษา เป็นตน้ 

 

2.2  พฤตกิรรมนักท่องเทียว  

 

พฤติกรรมนกัท่องเทียว หมายถึง การกระทาํของนกัท่องเทียว ในการแสวงหาเพือให้ไดม้า

ซึงสินคา้และบริการ มีการใชก้ระบวนการตดัสินใจเพือใหมี้การตดัสินใจในการกาํหนดพฤติกรรม

ดงักล่าว (ปรียา วอนขอพร, 2531) ในอีกความหมายหนึงคือ พฤติกรรมซึงนักท่องเทียวไดท้าํการ

คน้หา การซือ การใช้ และประเมินผลในการใช้สินคา้และบริการนัน ซึงมีความคาดหวงัว่าจะ
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สามารถตอบสนองความตอ้งการตนเองได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) Engel, Kollat and Blackwell, 

(1968 อา้งถึงใน Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert and Wanhill, 2005) กล่าวว่า พฤติกรรม

นกัท่องเทียว หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึงทีมีผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การคน้หาบริโภคสินคา้และบริการ ทงัยงัมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในทีมีอยู่ก่อน

แลว้ และส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อกิจกรรมนัน ๆ โดยมีลกัษณะทีเกียวขอ้ง 7 ประการ คือ ตลาด

เป้าหมายคือใคร (Who is in the target market ?) อะไรคือสิงทีผูบ้ริโภคซือ (What does the 

consumer buy ?) เหตุผลทีผูบ้ริโภคซือคืออะไร(Why does the consumer buy ? ใครทีมีส่วน

เกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือ (Who participates in the buying ?)  เมือไรทีผูบ้ริโภคซือ (When does 

the consumer buy ?) ทีไหนทีผูบ้ริโภคซือ (Where does the consumer buy ?) และผูบ้ริโภคซือ

อย่างไร (How does the consumer buy ?)  Howard and Sheth (1969 อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 

2555) กล่าวถึง พฤติกรรมนักท่องเทียว โดยอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจทีมีจุดมุ่งหมาย โดย

นักท่องเทียวเป็นผูแ้สวงหาข้อมูลนันด้วยตนเอง ทังข้อมูลจากภายในตัวนักท่องเทียวเอง เช่น 

ประสบการณ์ในอดีต และขอ้มลูจากภายนอก คือ เพือนบอกต่อและข่าวสารต่างๆ  ซึงการประเมิน

ขอ้มูลเหล่านีเป็นปัจจัยหลกัทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจ และเมือทาํการตดัสินใจเลือกได้แลว้  

นกัท่องเทียวก็จะใชเ้วลา เงินและทรัพยสิ์นทีมีอยูเ่พือใหไ้ดม้าซึงสินคา้และบริการนันๆ (Schiffman 

and Kanuk, 1987) จนเมือเสร็จสินกระบวนการใชสิ้นคา้และบริการนันแลว้ นักท่องเทียวก็จะยงัมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลสินคา้และบริการหลงัการบริโภคในการตอบสนองความพึงพอใจของ

ตนเอง (George E. Belch, and Michael A. Belch, 1993) ซึงกระบวนการต่างๆทีเกิดขึนเหล่านี จะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้และบริการของบุคคลนนั ๆ ในโอกาสต่อไป  
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ภาพที 2.3  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Scmoll 

แหล่งทีมา:  Pizam (1999 อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555: 165) 

 

จากภาพที 2.3 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคนี แสดงให้เห็นถึงขนัตอนต่าง ๆ ทีผูบ้ริโภคจะ

เลือกใชสิ้นคา้และบริการ ประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบทางการเงิน ภาพลกัษณ์ทีมีต่อการตดัสินใจ  

ความเสียง การวางแผนล่วงหนา้ และปัญหาของการไม่สามารถหาขอ้มลูได ้ส่วนจุดอ่อนของโมเดล

นีคือ ไม่ไดแ้สดงขอ้มลูยอ้นหลงัของผูบ้ริโภคภายหลงัจากการใชสิ้นคา้และบริการแลว้  

 

 2.2.1  งานวจิยัทีเกยีวข้องกบัพฤตกิรรมนักท่องเทียว 

 พิมพา หิรัญกิตติ, ปณิศา มีจินดา, สมชาย หิรัญกิตติ, สุวิมล แมน้จริง และอุดม สายะพนัธุ์

(2552) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการท่องเทียวเชิงบริการทางการแพทยข์องนักท่องเทียวชาวต่างชาติ 
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โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีใชบ้ริการการท่องเทียวเชิงการแพทย์

ทีโรงพยาบาลในประเทศไทย  โดยทีใชสู้ตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบจาํนวน

ประชากรทีระดบัความเชือมนั 95% เป็นจาํนวน 385 คน และสาํรองไว ้15 คน รวม 400 คน พืนที

ในการศึกษา ทีโรงพยาบาลยนัฮี จาํนวน 100 คน และ โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํนวน 300 คน 

ตวัแปรทีใช ้คือ 1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มลูประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 2 ตวัแปรตาม 

ไดแ้ก่ มลูเหตุจูงใจในการใชบ้ริการการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 ผลการวิจยัพบว่า  

1. ขอ้มลูทางประชากรศาสตร์หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีตอบ

แบบสอบถามเรืองการใชบ้ริการการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย เป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิง อาย ุ31-40 ปีเป็นส่วนใหญ่ และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ 

มีรายไดต่้อเดือน 2,001-3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมีภูมิลาํเนามาจาก

อเมริกา รองลงมาคือ ยโุรป เอเชียตะวนัออก ตะวนัออกกลางและเอเชียใตต้ามลาํดบั 

2. เหตุจูงใจในการเดินทางมาใชบ้ริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย อนัดบัแรก ตอ้งการ

มาพกัผอ่นในประเทศไทย รองลงมาคือ ประหยดักว่ารักษาในประเทศ ความเชียวชาญของแพทย์

ผูรั้กษาและ ชือเสียงทีดีของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์มาตรฐานการบริการระดบั

โลกรวมทงัไดรั้บทราบจากผูมี้ประสบการณ์การใชบ้ริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย 

3. ความคิดเห็นของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีต่อการบริการทางการแพทยใ์นประเทศ

ไทยผลการศึกษา สรุปไดว้่า บรรยากาศในโรงพยาบาลในประเทศไทย อยู่ในระดบัทีดีมาก ความรู้

และประสบการณ์ของแพทย ์และสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัทีดี 

4. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือธุรกิจท่องเทียวเชิงบริการทางการแพทย ์สรุปไดว้่า

นกัท่องเทียวชาวต่างชาติมีความประทบัใจในโรงพยาบาลทีให้บริการ และมีแนวโน้มทีจะกลบัมา

ใชบ้ริการอีกในอนาคต ถึงแมว้่าระดบัราคาในการใหบ้ริการสูงขึนและมีแนวโนม้สูงทีจะแนะนาํให้

บุคคลอืนมาใชบ้ริการ 

5. พฤติกรรมการท่องเทียวเชิงบริการทางการแพทย ์สามารถสรุปได้ว่า นักท่องเทียว

ชาวต่างชาติทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเดินทางท่องเทียวในกรุงเทพมหานคร และหลงัการ

ใชบ้ริการทางการแพทยจ์ะอยู่พกัผ่อนในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และสมุย 

ตามลาํดบั การบริการทางการแพทยที์นิยม คือ บริการทนัตกรรม ตรวจสุขภาพประจาํปี ศลัยกรรม

พลาสติก เลสิกและเปลียนตะโพกหรือขอ้เข่า ตามลาํดบั 

สรุปพฤติกรรมนักท่องเทียว หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบับุคคลใด

บุคคลหนึง และใชข้อ้มลูและทรัพยากรทีมีอยู่ในการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้และบริการ เกียวขอ้ง
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กบัการคาดหวงัก่อนเลือกใชสิ้นคา้และมีการประเมินผลหลงัการบริโภคสินคา้และบริการนันแลว้ 

ซึงพฤติกรรมนักท่องเทียวกับการท่องเทียวเชิงการแพทย ์นักท่องเทียวหรือผูใ้ช้บริการ จะมี

พฤติกรรมในการศึกษาหาขอ้มลูก่อนใชบ้ริการทางการแพทย ์มีการเปรียบเทียบขอ้มลู ค่าใชจ่้ายและ

ระยะเวลาทีใชใ้นการรอคิวการรักษาพยาบาล โดยพิจารณาถึงความคุม้ค่าและความพึงพอใจเป็น

ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจหลงัการรับบริการทางการแพทยแ์ลว้ 

 

2.2.2  ความคาดหวงั (Expectation) 

ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึง  ความรู้สึกทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของคน 

และยงัมีกระบวนการเปรียบเทียบระหว่างสิงทีบุคคลคาดหวงัและสิงทีบุคคลไดรั้บ (Oliver, 1989 

อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555: 484) ในความคาดหวงันันจะแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ต่อสินคา้

และบริการทีดีเท่าๆกบัทีเคยไดรั้บจากประสบการณ์ในอดีตทีจะกระตุน้ให้เกิดผลกระทบต่อความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภค (Gnoth, 1997) ความคาดหวงัจึงเป็นความเชือหรือความคิดเฉพาะบุคคลใด

บุคคลหนึง อยา่งมีเหตุผลไปในแนวทางทีไดค้าดการณ์ไวว้่าจะไดรั้บในอนาคต จึงเป็นสภาวะทาง

จิตทีคาดคะเนล่วงหนา้ไวแ้ลว้ว่าจะเกิดขึนตามความเหมาะสม (สิทธิชยั ศรีเจริญประมง, 2555: 29) 

ในเรืองของความคาดหวงัไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

 Zeithaml, Berry and Parasuraman (1993: 2) ให้ความหมายว่าไว ้ความคาดหวงัหมายถึง

ทศันคติทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทีคาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้และบริการทีใช ้เพือ

ตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลและลูกคา้จะประเมินผลความคาดหวงัหลงัจากซือสินคา้และ

บริการนนัแลว้ โดยใชพื้นฐานจากความคาดหวงัทีจะไดรั้บกบัสิงทีไดรั้บจริง ซึงความคาดหวงันัน

อยูใ่นส่วนลึกของจิตใตส้าํนึกของมนุษย ์เกียวขอ้งกบัสถานภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ซึงเมือเกิด

ความตอ้งการ ก็จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามมาเพือตอบสนองความตอ้งการนนั 

 เพชรี หาลาภ (2538: 10-11) ให้ความหมายว่า ความคาดหวงัหมายถึงการมุ่งหวงัหรือการ

คาดการณ์ของบุคคลกบัสิงทีจะไดรั้บในอนาคตโดยประเมินจากขอ้มลูและประสบการณ์ในอดีต ใช้

ปัจจุบนัเป็นตวัทาํนายผลทีจะไดรั้บ โดยมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละบุคคล บทบาท 

หนา้ที ความตอ้งการจากการกระทาํนนัๆ 

 พิสิฐ มหามงคล (2546: 17-20) ใหค้วามหมายไวว้่า ความคาดหวงัเป็นลกัษณะทางจิตวิทยา 

ไม่ไดเ้นน้เฉพาะทีการกระทาํเพียงอยา่งเดียว  แต่หมายถึงแรงจูงใจ ความเชือทศันคติ ความรู้สึกและ

ค่านิยมส่วนบุคคลดว้ย 

2.2.2.1  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความคาดหวงั 
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 กิจสิลกัษณ์ วิไลวรรณ (2546) ศึกษาเรืองการศึกษาตัวประกอบคุณภาพบริการ

พยาบาลตามความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทวัไป มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพือศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทวัไปและเพือวิเคราะห์ตวัประกอบ

คุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งคือ มารดาหลงัคลอดบุตรทีมีประสบการณ์การฝากครรภ์และ

ไดใ้ชบ้ริการการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ทีมีเตียงผูป่้วยรองรับตงัแต่ 150 เตียงขึนไป 

ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัของมารดาผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์คาดหวงัเรือง 

พยาบาลส่งมอบบุตรไดถ้กูตอ้งไม่สลบับุตรผดิมากทีสุด รองลงมา คือความปลอดภยัทีไม่ก่อให้เกิด

อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น การตกเลือดและการบาดเจ็บจากเครืองมือแพทย ์เนืองจากผูห้ญิงมีครรภ์จะ

มีความกังวลและความกลวัในการคลอดบุตรทีอาจเกิดขึนกับตนเองหรือทารก ในเรืองความ

คาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของพยาบาลแผนกสูติกรรมผูรั้บบริการต้องการทราบทุกความ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนในทุก ๆ  ระยะ ตอ้งการคาํแนะนาํในกิจกรรมต่างๆเพือปรับตวัเป็นคุณแม่ และ

มีความคาดหวงัทีจะพึงพาขอความช่วยเหลือจากพยาบาลทีมีประสบการณ์ ความรู้และความ

เชียวชาญมาก่อน 

สรุปไดว้่า ความคาดหวงั เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความรู้สึก ความคิด ความตอ้งการ

จากจิตใตส้าํนึกของมนุษยไ์ดอ้าศยัประสบการณ์ทีไดรั้บในอดีต ความรู้จากคนรอบขา้ง มีความ

เกียวขอ้งกบัรสนิยมและค่านิยมเฉพาะบุคคล จะมีความคาดวงัก่อนการใชสิ้นคา้และบริการ และ

หลังการใช้สินค้าและบริการนันแลว้จะมีการประเมินผลทีได้รับนัน ๆ ในทางการแพทย ์

ผูใ้ช้บริการจะมีความระมดัระวงัและอาศยัความเชือมนัในผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์ขวญัและ

กาํลงัใจ ความรู้สึกมนัคงปลอดภยัเป็นสิงทีจะช่วยส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากขึน 

 

2.2.3  การรับรู้ (Perception) 

การรับรู้ (Perception)  หมายถึง สิงทีบุคคลหนึงไดรั้บการตีความ แปลความหมายจากสิงที

ไดส้มัผสัมา การรับรู้ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

Schiffman and Kanuk (2000: 146)  การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีบุคคลไดมี้การ

ยอมรับถึงสิงทีกระตุน้ เลือกสรร ประมวลผลและตีความ ใหค้วามหมายของกบัสิงต่างๆทีสือออกมา

เป็นภาพจากเนือหาทีมี 

Kast and Rosenzweig (1985) การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายของสิงเร้าและการ

ตอบสนองของร่างกาย แต่ละบุคคลจะตอบสนองต่อสิงเร้าแตกต่างกนัขึนอยูก่บัประสบการณ์เดิมที

เคยไดรั้บ ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนั บุคคลจะเลือกรับเฉพาะข้อมูลทีตรงกบัความ

ตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง เกียวขอ้งกบัพืนฐานกระบวนการของแต่ละบุคคล เช่น ความ
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ตอ้งการ ความคาดหวงัและปัจจยัอืน ๆ  ตีความหมายการรับรู้ยงัสามารถอธิบายไดว้่า เป็นการตีความ

ใหค้วามหมายของสิงต่าง ๆ ผา่นประสาทสมัผสัต่าง ๆ การรับรู้ การสัมผสัรู้ยงัเป็นการเกิดจากการ

รับความรู้สึกเข้ามาเพือให้เกิดความเข้าใจหรือความรู้สึกภายในตัวบุคคล สรุปก็คือ การรับรู้ 

หมายถึง การทีบุคคลตีความตามความรู้สึกจิตใจทีก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ 

 Schcmenhorn, Hunt and Osborn  (1982: 55) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยา

เบืองตน้ทีจะตีความจากขอ้มลูสิงเร้าต่างๆทีสมัผสัได ้เพือสร้างประสบการณ์ต่อผูรั้บรู้ แต่ละบุคคล

จะมีการตีความแตกต่างกันไปเมือได้รับสิงเร้า บุคคลนันจะประมวลผลจากการรับรู้นันจาก

ประสบการณ์ทีมีความหมายเฉพาะบุคคล ดงัภาพที 2.4 

 
ภาพที 2.4  กระบวนการรับรู้ 

 

กลัยา สุวรรณแสง (2544) กล่าวถึงปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดการรับรู้ไวว้่า บุคคลสองบุคคลจะ

มีการตอบสนองต่อสิงเร้าแตกต่างกนั ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ วฒันธรรม 

การศึกษา อิทธิพลทีมีต่อการรับรู้มีอยู่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อิทธิพลทีมาจากภายนอก ไดแ้ก่ ขนาด

ของสิงเร้า ความเขม้ขน้ของสิงเร้า การกระทาํซาํ ๆ สิงทีตรงกนัขา้มและการเคลือนไหว 2) อิทธิพล

จากภายนอก ได้แก่ แรงจูงใจ ความคาดหวัง ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจินตนาการ 

ความรู้สึกต่าง ๆ ทีบุคคลไดรั้บ 

2.2.3.1  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้ 

อญัชลี รงสุวรรณาภรณ์ (2553) ศึกษาเรืองการรับรู้สิทธิผูป่้วยของพยาบาลใน

โรงพยาบาลแม่ลาน การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาถึงระดับการรับรู้สิทธิผูป่้วยของ

พยาบาลในโรงพยาบาลแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังาน

ในโรงพยาบาลแม่ลาน จาํนวน 80 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามโดยใช้

วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประโยชน์ทีคาดหว่าจะไดรั้บคือ ทราบระดบั

การรับรู้สิทธิผูป่้วยของพยาบาลโรงพยาบาล ทราบความบกพร่องในการรับรู้สิทธิผูป่้วยของ

พยาบาล เพือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้สิทธิผูป่้วยของพยาบาล เพือให้ผูป่้วยทุกคนไดรั้บ

สิทธิทีตนเองควรจะไดรั้บอยา่งเต็มที 

ผลการวิจยัพบว่าพยาบาลทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลแม่ลาน อาํเภอแม่ลาน จงัหวดั

ปัตตานี มีการรับรู้สิทธิของผูป่้วยทงั 10 ขอ้อยู่ในระดบัสูง ซึงสามารถอธิบายไดว้่า พยาบาลเป็น

ขอ้มูล

(Information)

การยอมรับ

(Reception)

การจัดระเบียบ

(Organization)

การตีความ

(Interpretation
)

การกระทาํ

(IndividualAction)
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วิชาชีพทีทาํหนา้ทีดูแลผูป่้วย ซึงทาํงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอืน ๆ พยาบาล

เป็นวิชาชีพทีก่อนจะปฏิบติังานตอ้งผา่นการสอบขึนทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะ

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สิทธิผูป่้วยจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อผูป่้วยในการคุม้ครอง

ความเป็นบุคคลและมีคุณค่าแห่งตนได ้สิทธิผูป่้วยจึงช่วยป้องกนัผูป่้วยจากการถูกปฏิบติัทีไม่เป็น

ธรรม หรือถูกมองข้ามความเป็นบุคคล ช่วยให้ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะการเป็นบุคคลคนหนึง 

ผูป่้วยจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีพลงัพร้อมทีจะใหค้วามร่วมมือในการรักษาพยาบาล ผูใ้ห้บริการมี

หน้าทีตอ้งอธิบายหรือบอกเล่าให้ผูป่้วยรับรู้ เข้าใจสาเหตุแห่งการเป็นโรค การวินิจฉัยโรค การ

บริการดูแล การบาํบดัรักษาเพือใหทุ้เลาจากการเป็นโรค พร้อมทงัเหตุผลหรือขอ้บ่งชี ทางเลือกอืน 

การเสียงทีจะเกิดผลร้าย ฯลฯ เพือให้เข้าใจทีถูกตอ้ง จนผูป่้วยสามารถตดัสินใจเลือกรับบริการ

รักษาพยาบาลทีตนเองพอใจไดรั้บการฟืนฟสูภาพร่างกาย จิตใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

รักษาพยาบาล 

สรุปไดว้่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการทางความคิด อารมณ์ความรู้สึก ทีบุคคลไดรั้บจาก

การบริโภคสินคา้และบริการ โดยประเมินจากขอ้มลูและสิงเร้าต่าง ๆ  ทีไดรั้บ แต่ละบุคคลจะมีความ

รับรู้แตกต่างกนัออกไป โดยมีผลมาจากประสบการณ์ในอดีตทีเคยไดรั้บ ความคาดหวงั และอารมณ์

ความรู้สึก การเข้ารับบริการทางการแพทย ์ผูใ้ช้บริการจะมีความรับรู้ทีมากเมือกระบวนการ

รักษาพยาบาลนนัตรงกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ 

 

2.2.4  ส่วนต่างระดับความคาดหวงัและระดับการรับรู้ 

ส่วนต่างระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกหรือความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการทีประเมินจากความคาดหวงัก่อนการรับบริการ เปรียบเทียบกบัการรับรู้หลงั

การรับบริการ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

 Kotler (2000: 36) ความหมายของความพึงพอใจของลกูคา้ หมายถึง ระดบัความรู้สึกทีมีผล

จากการเปรียบเทียบ ระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์

กบัความคาดหวงัของลกูคา้ 

 Fitzgerald and Durant (1980: 586) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่าเป็นการประเมิน

ความพึงพอใจจากการรับบริการ โดยมีพืนฐานเกิดจากการรับรู้ (Perception) ถึงการส่งมอบบริการที

แทจ้ริง และการประเมินจะแตกต่างไปตามประสบการณ์ทีแต่ละบุคคลไดรั้บ เกณฑ์ (Criteria) ทีแต่

ละบุคคลตงัไว ้รวมทงัการตดัสิน (Judgment) ของบุคคลนนัดว้ยการประเมินผล ทีไดจ้ากการไดรั้บ

ปริมาณและคุณภาพการบริการ 
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 Antioned and Van Raaij (1988 อา้งถึงใน วิมลรัตน์ หงส์ทอง, 2555) ไดก้ล่าวว่า การรับรู้ 

เกิดจากความคาดหวงัของลกูคา้ต่อสินคา้และบริการจะมีสูง เมือความตอ้งการตรงกบัความคาดหวงั

ทีตงัไว ้ การรับรู้คุณภาพทีสูงต่อสินคา้และบริการ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชง้าน

ความคงทน ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความไวว้างใจ ความความเสียงตาํ และการบริการ

จะมีคุณภาพเมือลกูคา้ไดท้าํการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกบัความคาดหวงัต่อการบริการนนั  

 สรุปได้ว่าส่วนต่างระดบัความคาดหวงัและระดับการรับรู้ หมายถึง กระบวนการทาง

ความคิด อารมณ์ความรู้สึกของส่วนต่างทีใชก้ารเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนรับบริการกบัความ

รับรู้หลงัรับบริการ เช่น การรับริการทางการแพทย ์ความคาดหวงัก่อนใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ

คาดหวงัว่า สถานพยาบาลจะต้องสะอาด มีบรรยากาศทีดี มีความปลอดภัยอบอุ่นใจ และเมือใช้

บริการจริงแลว้ ไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกทีดี ตรงกบัสิงทีคาดหวงัเอาไว ้ผูใ้ชบ้ริการจะเกิดการรับรู้และ

ความพึงพอใจในระดบัทีมาก 

 

2.2.5  ความพงึพอใจ (Satisfaction) 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกทีไดจ้ากการเปรียบเทียบกนัระหว่างความ

คาดหวงักบัประสบการณ์ทีไดรั้บ (Cadotte,Woodruff and Jenkis, 1982 )ในเชิงของการกระทาํและ

เมือประสบการณ์ทีไดรั้บมีผลในทางลบจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ในเชิงของการท่องเทียว

ความพึงพอใจจะเกิดขึนเมือได้เปรียบเทียบกับระหว่างความคาดหวงัก่อนการเดินทางและ

ประสบการณ์ทีไดรั้บจริงเมือกลบัจากการเดินทางนนัแลว้ (Pizam and Calantone, 1987) 

 
ภาพที 2.5  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

 

จากภาพที 2.5 ความคาดหวงัก่อนการเดินทางกบัประสบการณ์ทีไดรั้บหลงัจากการเดินทาง 

เมือนาํมาประเมินกบัความคาดหวงัก่อนการเดินทางแลว้ นกัท่องเทียวจะตดัสินว่าพึงพอใจหรือไม่

พึงพอใจ ซึงความพึงพอใจไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2554) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึง

พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ความคาดหวงักอ่น

การเดินทาง

ประสบการณ์ที

ไดรั้บหลงัจากการ

เดินทาง

ประเมินความ

คาดหวงักบั

ประสบการณ์

ความพึงพอใจ/

ไม่พึงพอใจ
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รัชมยัพร บุญรัตน์ (2552: 37-38) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง การ

ประเมินสินค้าและบริการในงานวิจัยนี คือ เจ้าหน้าที ราคาค่าบริการ สิงอาํนวยความสะดวก 

สิงแวดลอ้มและกระบวนการให้บริการว่าไดต้อบสนองต่อความคาดหวงัไวห้รือไม่ ถา้ไดต้ามที

คาดหวงัไวล้กูคา้จะมีความพึงพอใจ แต่ถา้ไม่ไดผ้ลตามทีคาดหวงัไวลู้กคา้จะไม่พอใจ สิงทีมีความ

เกียวขอ้งกบัความพึงพอใจนนัก็คือ คุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึงลกัษณะของความพึง

พอใจทีมีต่องานบริการ มีลกัษณะทัวไปคือ ความพึงพอใจจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์

ความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึงทีเป็นไปในเชิงบวกและมีความสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบตวั 

การติดต่อสือสารกับผูอื้นและสิงทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัมีผล ทาํให้ประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคลแตกต่างกนัออกไป ฉะนนัความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจึงเป็นเรืองเฉพาะบุคคล 

2.2.5.1  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

สุภทัรา มิงปรีชา (2550) ศึกษาเรืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

แผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ วตัถุประสงค์ของงานคือ เพือศึกษาระดบั

ความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลแพร่และเพือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ประชากรที

ใชใ้นการศึกษาคือ ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลแพร่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เพือนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการบริการและปรับปรุง

คุณภาพการบริการแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลแพร่ 

ผลการศึกษาพบว่าการใหค้วามเชือมนัแก่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคาดหวงัสูงทีสุด 

รองลงมาคือความน่าเชือถือและไวว้างใจได้ การตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ การเข้าอกเข้าใจ

ผูใ้ชบ้ริการและความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการตามลาํดบั รูปธรรมการให้บริการมีความหมาย

ครอบคลุมถึงความสะอาดของห้องตรวจให้การรักษา เครืองมือแพทยที์ทนัสมยัน่าเชือถือ และ

เอกสารการนดัหมายทีมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย ในดา้นความเชือถือและไวว้างใจไดคื้อ การเก็บรักษา

ขอ้มูลผูใ้ช้บริการเป็นอย่างดีมีความถูกต้อง และโรงพยาบาลมีชือเสียงและภาพลกัษณ์ทีดี การ

ตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการคือการให้คาํแนะนําปรึกษาทีดีมีความชัดเจน เจ้าหน้าทีเต็มใจในการ

ให้บริการและการได้รับคาํชีแจงจากแพทยผ์ูท้าํการตรวจเมือมีขอ้สงสัย การให้ความมนัใจแก่

ผูใ้ชบ้ริการคือ การทีแพทยส์ามารถวินิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง เภสัชกรจ่ายยาให้ถูกตอ้งตามคาํสัง

ของแพทยแ์ละโรงพยาบาลใหค้วามรู้สึกมนัคงปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ การเขา้อกเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ

คือความเอาใจใส่จากบุคลากรทางการแพทย ์กริยามารยาทและความสุภาพของเจา้หน้าทีและความ

เขา้ใจ เห็นใจในอาการเจ็บป่วยจากแพทยแ์ละพยาบาลมีผลต่อความรู้สึกผูใ้ชบ้ริการ 
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อะคร้าว ภทัรารมณ์ (2550) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการทีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของการบริการตรวจสุขภาพประจาํปีของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ผล

การศึกษาพบว่า การตดัสินใจเขา้รับบริการทางการแพทย ์มีผลมาจากการบอกต่อ (Word-of-mouth) 

จากเพือหรือคนรู้จกัทีมีประสบการณ์เขา้รับการบริการทีดี พึงพอใจต่อการใชบ้ริการโดยพิจารณา

จาก ระยะเวลาในการรอใชบ้ริการ สิงอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์

สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นผลทางความคิด ความต้องการทีจะเป็นตัวกาํหนด

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพือตอบสนองความตอ้งการนัน ๆ ความพึงพอใจจะเกิดขึนเมือไดมี้การ

ประเมินความคาดหวงัก่อนใชสิ้นคา้และบริการ กบัประสบการณ์ทีไดรั้บจากสินคา้และบริการนัน

แลว้ความพึงพอใจในการท่องเทียวเชิงการแพทย ์จะมีความเชือมโยงเกียวข้องกับคุณภาพการ

บริการ ความเชือมนัต่อผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์สถานประกอบการจะตอ้งให้ความรู้สึกมนัคง

ปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ อุปกรณ์เครืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทยร์วมถึงการให้บริการดว้ย

ความเต็มใจและความสุภาพของเจา้หนา้ทีทีใหบ้ริการทีเกียวขอ้ง 

 

2.2.6  ปัจจยัผลกัดันและปัจจยัดึงดูด (Push Factors and Pull Factors) 

 ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกับแรงจูงใจในการท่องเทียว ซึงจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเทียว ปัจจัยผลักดัน (Push 

Factors) เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัดา้นจิตวิทยา ความรู้สึกและความตอ้งการภายในจิตใจส่วนบุคคล 

ซึงจะเป็นสิงกระตุน้ใหน้กัท่องเทียวเลือกใชสิ้นคา้และบริการ เช่น ชือเสียงและความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง Dann (1977) และ Crompton (1979 อา้งถึงใน นิรันดร ทพัไชย, 2550) ปัจจยัผลกัดนั

ใหน้กัท่องเทียวเดินทางออกจากประเทศถินฐานของตนเอง ไดแ้ก่ ระดบัราคาของค่ารักษาพยาบาล

ทีสูงและเวลาในการรอคอยทียาวนานเพือเขา้รับรักษา (มนรัตน์ ใจเอือ, 2538) 

ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) คือแนวความคิดทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะของสถานทีท่องเทียว

กิจกรรมหรือคุณสมบติัของปลายทาง  เช่น ธรรมชาติอนัสวยงาม ประวติัศาสตร์ประจาํทอ้งถิน งาน

เทศกาลต่าง ๆ สถานทีท่องเทียวเพือการศึกษา บนัเทิงและการกีฬา  หรือสถานทีท่องเทียวทางสังคม

และภูมิปัญญาทอ้งถิน (Epperson, 1983; Kim , Lee and Klenosky, 2003) ปัจจยัดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการ

เดินทางเขา้มาใชบ้ริการทางการแพทยย์งัประเทศปลายทาง ไดแ้ก่ การบริการรักษาโรคเฉพาะทางที

หลากหลาย การมีอุปกรณ์และเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั การมีบุคลากรไดรั้บการอบรมจาก

สถาบนัทีมีชือเสียงเป็นทียอมรับจากต่างประเทศ การรักษาทีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ราคาที

สมเหตุสมผล การร่วมมือกบัตวัแทนทางการแพทยใ์นต่างประเทศ การบริการเสริมพิเศษนอกจาก

การบริการทางการแพทย ์เช่น ล่าม รถรับส่ง โรงแรมทีพกั การให้คาํปรึกษาออนไลน์ การส่งเสริม
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การตลาด การโฆษณา และการบริการทีเป็นเอกลกัษณ์แบบไทยๆ รอยยมิและความเอาใจใส่อย่างดี 

(จุฑามาศ ฤกษ์รุจิพิมล, 2551) ปัจจัยผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด (Push-Pull Theory) เปรียบไดก้ับ

คุณลกัษณะของ ถินตน้ทางกบัถินจุดหมายปลายทาง ทีมีความแตกต่างกนั ทาํให้ปัจจยัเชิงบวกของ

ทงัสองสถานทีแตกต่างกนั สถานทีปลายทางจะมีปัจจยัเชิงบวกดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการ เดินทางเขา้ไป

ใชบ้ริการ ส่วนปัจจยัเชิงลบจากถินตน้ทางจะทาํงานเป็นปัจจยัผลกัดนัให้ผูใ้ชบ้ริการเดินออกไปยงั

ประเทศจุดหมายปลายทาง (พิมนทิพย ์ รัตนผล,  2544)  จากแนวคิดปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 

(Push Factors and Pull Factors) สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บักรอบแนวคิดทางการท่องเทียวได ้ดงั

ตวัอยา่งภาพที 2.6 

 

ภาพที 2.6  กรอบความคิดปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการท่องเทียว 

 

2.2.6.1  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 

แสงเดือน รตินธร (2555) ศึกษาเรืองปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดทีมีผลต่อ

นกัท่องเทียวชาวจีนในการตดัสินใจเลือกมาท่องเทียวในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์การศึกษา

คือ เพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการท่องเทียวของ

นกัท่องเทียวชาวจีน มีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเทียวชาวจีนทีท่องเทียวในกรุงเทพมหานครจาํนวน 

400 คน เก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามภาษาจีน 

ผลการวิจยัพบว่า  

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเทียวชาวจีนทีตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (51%)  อายุระหว่าง  21-30 ปี (54%)  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (69%) 

และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 29,931 หยวนขึนไป (28.8%) 
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2. ปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเทียวชาวจีนทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย คือ  

ประสบการณ์ทีเคยเดินทางมาท่องเทียวยงัประเทศไทยแลว้ (40.5%) โดยมีการวางแผนการ

ท่องเทียวดว้ยตนเอง (35.5%) และมาท่องเทียวกบับริษทัทวัร์ (33.3%) มีเพือนหรือญาติร่วมเดินทาง

มาดว้ย วตัถุประสงคใ์นการเดินทางคือ เพือมาพกัผ่อนในวนัหยุด และสถานทีทีอยากไปเยือนมาก

ทีสุด คือแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวทางทะเลและสถานทีทีมีความเป็น

วิถีความเป็นไทย สถานทียอดนิยมคือ กรุงเทพมหานคร พทัยาและภูเก็ตตามลาํดบั 

3. ความคิดเห็นของนกัท่องเทียวชาวจีนทีมีผลต่อปัจจยัผลกัดนัในการตดัสินใจมา 

ท่องเทียวยงัประเทศไทย การพกัผ่อน การพบเห็นสิงแปลกใหม่ในสถานทีต่าง ๆ ประสบการณ์

ใหม่ๆ การเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย สรุปคือ ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเทียวของ

ชาวจีนทีเป็นปัจจยัผลกัดนัในการท่องเทียว ไดแ้ก่ ประสบการณ์การมาท่องเทียวในประเทศไทย 

รูปแบบและกิจกรรมการท่องเทียว ผูร่้วมเดินทาง ค่าใชจ่้ายและสือในการท่องเทียว 

4. ความคิดเห็นของนกัท่องเทียวชาวจีนทีมีผลต่อปัจจยัดึงดูดในการตดัสินใจมา 

ท่องเทียวยงัประเทศไทย มี 5 ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ อาหารไทย วฒันธรรมไทย ความงดงามของ

ธรรมชาติทะเลและชายหาดทีสวยงาม และความพร้อมของขอ้มลูการท่องเทียวตามลาํดบั สรุปไดว้่า 

ปัจจยัดึงดูดหลกัจะประกอบไปดว้ย วฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ ความเป็นมิตร อาหารและ

ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเทียว รวมถึงกิจกรรมการท่องเทียว 

สรุปปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดจะเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเทียว 

ของนกัท่องเทียวมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท่องเทียวทีจะกระตุน้ให้นักท่องเทียวแสวงหา

ความพึงพอใจของตนเองโดยการเดินทางเพือตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง มีปัจจยัหลกั 2 

ประการคือ 1) ปัจจยัผลกัดนัทีเป็นปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาในบริบทของการท่องเทียวเชิงการแพทย์

หมายถึง ความตอ้งการเดินทางมารับการบริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย อนัเนืองมาจากระดบั

ค่ารักษาพยาบาลทีตาํกว่าในระดับมาตรฐานเดียวกันของคู่แข่งขนัเช่น ประเทศใกลเ้คียงกนัใน

ภูมิภาคเอเชีย รวมถึงระยะเวลาในการรอคิวทีสันกว่า 2) ปัจจัยดึงดูด เป็นปัจจยัจูงใจจากแหล่ง

ท่องเทียว ทีกระตุน้ใหน้กัท่องเทียวตดัสินใจเลือกเดินทางไปยงัแหล่งท่องเทียวใดแหล่งท่องเทียว

หนึง ขึนอยู่ก ับลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเทียว ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ตดัสินใจเข้ารับการบริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลทีตงัอยู่ในประเทศไทย อนัเนืองมาจาก 

บุคลากรทางการแพทย ์แพทยแ์ละพยาบาลมีทกัษะความสามารถและประสบการณ์สูง มีเครืองมือ

ทางการแพทยที์ทันสมยั มีระดบัการให้บริการทีเป็นเลิศและไดม้าตรฐาน รวมถึงประเทศไทยมี

แหล่งท่องเทียวสวยงามหลากหลายทางชีวภาพ เอือให้ผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยส์ามารถเดินทาง

ท่องเทียวในช่วงพกัฟืนร่างกายได ้ 
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2.3  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantages) หมายถึง ความสามารถ

พิเศษขององค์กรทีส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งและยากทีจะลอกเลียนแบบได ้ 

เช่น นวตักรรม การบริหารจดัการองค์กร ทุนมนุษย ์สถาบนั World Economic Forum (WEF) และ 

International Institute for Management Development (IMD) (2011) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํว่า        

ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) หมายถึงความสามารถในการแข่งขนัเกิดจากการ

วิเคราะห์ 3 ด้าน คือ 1) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Output) 2) ด้านประสิทธิภาพการทาํงานขององค์กร

(Process) 3) ผลการแข่งขนั (Output) วตัถุประสงคใ์นการเพิมขีดความสามารถเพือ ยกระดบัทงัดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้มรวมถึงเสรีภาพของประชาชน และนอกจากนันกลยุทธ์การสร้างความ

แตกต่างใหแ้ก่สินคา้และบริการ ก็ถือเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบไดเ้ช่นกนั การสร้างคุณค่าและ

เอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ในรูปแบบของภาพลกัษณ์ตราสินค้า เทคโนโลยีทีใช ้

เครือข่ายตวัแทน  เพือใหเ้กิดความพิเศษแตกต่างไปจากคู่แข่งทีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั (ศุภณัฐ 

ชูชินปราการ, 2546) ในความหมายของ สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ (2550: 25) กล่าวถึง ความไดเ้ปรียบทาง

ธุรกิจ หมายถึง ปัจจยัต่างๆทีสร้างขึนในสินคา้และบริการ เพือให้แตกต่างไปจากคู่แข่ง และตอ้ง

ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคและสามารถทีเอาชนะสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจทีรุนแรงได ้

ขีดความสามรถในการแข่งขนัในองคก์ร ความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขนั สามารถวดั

ไดจ้ากการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ หาก

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการมากเท่าไหร่ องคก์รก็จะยิงมีความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขันมากเท่านัน ในทางกลบักันหากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจต่อสินค้าและบริการ องค์กรก็จะ

เสียเปรียบในการแข่งขนัต่อคู่แข่งขนั การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 กลยทุธ ์คือ การเลือกใชก้ลยทุธต์น้ทุนตาํ และกลยทุธก์ารสร้างความแตกต่างดงัตารางที 2.3  
 

ตารางที 2.3  โมเดลการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
 

โมเดลการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

(Competitive Advantage Model) 

กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตน้ทุนตาํ สร้างความแตกต่าง 

การจํากดัขอบเขตของตลาด

และเป้าหมาย 

ขอบเขตกวา้ง 

ขอบเขตแคบ เป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตาํ 

ตน้ทุนตาํในตลาดเฉพาะส่วน 

สร้างความแตกต่าง 

สร้างความแตกต่างในตลาด

เฉพาะส่วน 

แหล่งทีมา:  สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์, 2550: 25. 
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จากตารางที 2.3 โมเดลการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จะตอ้งจาํกดัขอบเขตของ

เป้าหมายใหช้ดัเจน โดยเลือกขอบเขตของตลาดกวา้ง กลยุทธ์จะแตกต่างกนัออกไปจากการเลือก

ขอบเขตของตลาดแคบ ซึงตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามบริบทของธุรกิจ และความสามารถในการ

แข่งขนัขององคก์ร จะเกิดขึนไดด้ว้ยปัจจยัหลกัของทรัพยากร 4 ประการ คือ ทรัพยากรนันตอ้งมี

คุณค่า (Valuable Resources) ทรัพยากรนันตอ้งหายาก (Rare Resources) ทรัพยากรนันยากทีจะ

เลียนแบบได ้(Inimitable Resources) และทรัพยากรนนัไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Non-

substitutable-Resources) คุณลกัษณะทงั 4 ประการ หรือ VRIN Barney นาํมาซึงความไดเ้ปรียบ 

และส่งผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตขององค์กรมีแนวโน้มทีจะสูงขึนดว้ย (Barney, 1991: 101) 

ทฤษฎี RBV หมายถึงทรัพยากรขององค์กร เช่น ทรัพยสิ์นทงัหมดทีเกียวกบัความสามารถในการ

ทาํงาน ขนัตอนการทาํงานขององคก์ร ทศันคติขององค์กร ขอ้มูล องค์ความรู้ทีสามารถควบคุมได้

ในองคก์ร และสามารถเพิมความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รเมือประสบความสาํเร็จ ความมี

คุณค่า หายาก ยากทีจะลอกเลียนแบบได ้เป็นทรัพยากรทีนาํมาซึงความได้เปรียบในการแข่งขัน

อยา่งยงัยนื เมือคู่แข่งขนัไม่สามารถทาํซาํหรือลอกเลียนแบบได ้และไม่สามารถหาประโยชน์จาก

วิธีการเดียวกนันี เช่น ประสิทธิภาพการทาํงานทีโดดเด่นและแตกต่าง นับว่ามีความเกียวขอ้งกบั

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Porter, 1991: 108) ทรัพยากรจะไม่สามารถมีคุณค่าในตวัเองได ้แต่

จะมีคุณค่าก็ต่อเมือ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจได ้เป็นกระบวนการทีจะ

นาํมาซึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทีมีคุณค่าและหาไดย้ากจะ

นาํมาซึงความสามารถในการแข่งขนัเพียงชวัคราว แต่กระบวนการดาํเนินธุรกิจทีใชป้ระโยชน์จาก

ความมีคุณค่านนัจะนาํมาซึงตน้ทุนทีตาํกว่าหรือความแตกต่าง ความไดเ้ปรียบในเรืองตน้ทุนก็อาจ

เป็นผลมาจากความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการดาํเนินงาน 

 

2.3.1  แนวคิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับแนวคิดความสามารถในการ

แข่งขัน 

 ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) คือ สิงทีเป็นความสามารถของ

องค์กรทียากต่อการลอกเลียนแบบได ้ปัจจยัพืนฐานทีสาํคญั คือ ความรู้ทีองค์กรตอ้งใชบุ้คลากร

สร้างขึนมา เพือพฒันาใหเ้ป็นองคค์วามรู้ขององคก์ร จุดประสงคเ์พือสร้างนวตักรรม เป็นการเรียนรู้ 

การผลิต และการใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู้นัน เพือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ความ

ได้เปรียบขององค์กรจะขึนอยู่ก ับความสามารถทีเป็นเลิศขององค์กร คือ ราคาทีตาํกว่า การ

ให้บริการทีดีกว่า และการตอบสนองต่อลูกคา้ไดเ้ร็วกว่าคู่แข่ง (Porter, 1991) หัวใจของกลยุทธ์

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คือ กลยทุธค์วามไดเ้ปรียบทางธุรกิจ มี  กลยุทธ์หลกั ไดแ้ก่ กลยุทธ์



  32 

ตน้ทุน (Cost Strategy) กลยทุธค์วามต่าง (Differentiate Strategy) และกลยทุธมุ่์งเฉพาะกลุ่ม (Niche 

or Focus Strategy) ซึงกลยทุธต์น้ทุนสร้างความไดเ้ปรียบดา้นราคา องคก์รทีมีตน้ทุนการผลิตตาํจะ

สามารถกาํหนดราคาของสินคา้ไดต้าํกว่าคู่แข่ง โดยใชก้ลยุทธ์ลดตน้ทุน (Cost Reduction) เป็นการ

บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆในองค์กรเพือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างประหยดัและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเพือให้สามารถตังราคาขายไดต้าํกว่าคู่แข่ง กลยุทธ์ความต่าง (Differentiate 

Strategy) เป็นกลยุทธ์เพือสร้างคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ จุดประสงค์เพือสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่งขนั ซึงในสถานการณ์ทีการแข่งขนัสูงจะตอ้งพฒันาสินคา้และบริการอยูต่ลอดเวลาเพือทาํ

ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงทีสุด สุดทา้ยกลยุทธ์มุ่งเฉพาะกลุ่ม (Niche or Focus Strategy) เป็น

การมุ่งความสนใจเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์สาํหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ผลิตภณัฑ์เพือเด็ก ผลิตภณัฑ์ทาง

การแพทย ์การทีองคก์รมุ่งเนน้พฒันาเทคโนโลย ีวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพือความเป็นเลิศเฉพาะ

ดา้นโดยเฉพาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) องค์กรจาํเป็นต้องใช้กลยุทธ์พิเศษเฉพาะเพือให้

เหมาะสมต่อความตอ้งการของตลาดทีตอ้งการความแตกต่างของสินคา้และบริการ 

 ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) คือ ขีดความสามารถด้านการสร้างและ

รักษาสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมแก่การดาํเนินธุรกิจ เกิดจากการเพิมผลิตภาพ (Productivity) ไดแ้ก่ 

ความสามารถในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เทคโนโลย ีหรือ แนวความคิดเพือเพิมประสิทธิภาพใน

การทาํงาน ความสามารถในการแข่งขนัในปัจจุบัน คือการทาํให้สินคา้และบริการดีขึน การมี

ประสิทธิภาพ มีการพฒันาอยา่งต่อเนือง และเกิดผลการผลิตทีดีกว่าคู่แข่งขนั สิงทีสาํคญัคือ ความ

แตกต่างไปจากคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั Porter (2001) ใหค้วามเห็นว่า การจะทาํใหอ้งคก์ร

มีความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน มีปัจจัย 4 ปัจจยัด้วยกัน ปัจจัยสภาวะปัจจยัการผลิต 

หมายถึง แต่ละองคก์รมีทรัพยากรทีแตกต่างกนั ในดา้นทรัพยากรมนุษย ์ความรู้ เทคนิค โครงสร้าง

องคก์ร การผสมผสานทรัพยากรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากทีสุด จะนาํมาซึงความสามารถในการ

แข่งขนัได ้ประการทีสอง คือปัจจยัสภาวะอุปสงค์ คือ การสาํรวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพือ

ผลิตสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการ ประการทีสาม ปัจจยัอุตสาหกรรมทีเกียวเนืองและ

สนับสนุน คือ การทําให้อุตสาหกรรมทีเกียวข้องร่วมมือและประสานงานกันและกันเพือ

แลกเปลียนประโยชน์ทางธุรกิจต่อกนัเพือสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ประการสุดทา้ยคือ ปัจจยั

โครงสร้างการแข่งขนั คือ กลยุทธ์โครงสร้างการจดัองค์กร การบริหาร การดาํเนินธุรกิจและการ

แข่งขนัขององคก์รต่าง ๆ   ทีส่งผลต่อลกัษณะอุตสาหกรรมการแข่งขนั        (วิธีร์ พานิชวงศ,์ สิทธิ 

สุนทรานุรักษ ์และวิเชียร แกว้สมบติั, 2550) 

 สรุปความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และความสามารถในการ

แข่งขนั (Competitiveness) ต่างก็เป็นเป็นแนวคิดทีมุ่งเน้นความสามารถพิเศษขององค์กรเพือการ
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แข่งขนัทางธุรกิจ ที Micheal E. Porter ผูเ้ชียวชาญดา้นกลยทุธก์ารแข่งขนัในสาขาบริหารธุรกิจเป็น

ผูริ้เริม ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) มุ่งเน้นเรืององค์ความรู้และ

เทคโนโลย ีนวตักรรมเพือสร้างความต่างแก่สินคา้และบริการ เพือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั 

สาํหรับแนวคิด ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) มุ่งให้ความสาํคญัต่อกลยุทธ์ทีใช้

ในการดาํเนินธุรกิจในการเพิมคุณค่าแก่สินคา้และบริการ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั และ

วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งเป็นหลกั 

 

2.3.2  แนวคดิปัจจยัความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวทางการแพทย์  

แนวความคิดของ Barney (2001) การเพิมทรัพยากรทีมีคุณค่าในทุนมนุษยอี์กอยา่งหนึงนัน

คือ องค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร ทีถูกสะสมและถ่ายโอนให้แก่ผูอื้นในองค์กร นับเป็น

ทรัพยากรทีมีคุณค่าเช่นกนั Eisenhardt and Martin (2000 อา้งถึงใน Beal, 2001) ความสามารถของ

ทรัพยากรทีเป็นแบบพลวตั (มีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา) จะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบให้แก่

องคก์ร ซึงหมายถึง การเตรียมความพร้อมเพือปรับเปลียนและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ดงันัน แนวคิด

เรืองของการสร้างความสามารถในวนัขา้งหน้า (Creating Tomorrow's Advantages) โดยแนวคิด

ทีว่าองคก์รทีจะอยูร่อดต่อไป คือองคก์รทีมีกลยทุธที์แตกต่างและมีเอกลกัษณ์ เนน้ลกูคา้เฉพาะกลุ่ม

และจะต้องมีกลยุทธ์แบบพลวตั คือ พร้อมทีจะปรับปรุงและเปลียนแปลงแผนอยู่เสมอ เพือให้

สามารถทนัต่อบริบทแวดลอ้มซึงครอบคลุมถึง ลูกคา้ คู่แข่งขนั ผูป้ระกอบการ เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ การปรับกลยุทธ์เพือรับมืออย่างรวดเร็ว ถือเป็นความ

ไดเ้ปรียบและส่งผลใหอ้งคก์รกลายเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมในทีสุด Porter (2001) สิงทีจะช่วยให้

องค์กรประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่งก็คือ การนํานวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร ใน

ขณะเดียวกนั การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ จึงตอ้งศึกษาเรืองของความรวดเร็วและเรืองตน้ทุนทีใช้

มากยงิขึน Ruiz-aliseda and Zemsky (2006) นอกจากนนัการดาํเนินธุรกิจจะมุ่งเนน้ไปทีความคุม้ค่า

ของผูซื้อและมลูค่าทีไดรั้บ โดยผูซื้อจะให้ความสาํคญัมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้กบัประโยชน์ที

ตนเองจะไดรั้บ จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการดาํเนินงานจะเท่ากบัความตอ้งการซือ

ของผูบ้ริโภค ดงันันองค์กรจาํเป็นต้องสร้างคุณค่าให้มากทีสุดให้แก่กบัลูกคา้ เนืองจากความพึง

พอใจของลกูคา้จึงถือเป็นปัจจยัหลกัในกลยทุธก์ารแข่งขนัเช่นกนั Montez, Ruiz-Aliseda and Ryall 

(2013) พิชยั เสงียมจิตต ์(2548) นาํเสนอแนวความคิดทีจะเป็นหลกัพืนฐานในการรักษาไวซึ้งความ

ไดเ้ปรียบทางธุรกิจอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ค่านิยมของลกูคา้ 2) การรักษาไวซึ้งความพิเศษ

เหนือกว่าคนอืน ซึงวิธีนีนอกจากจะทาํเพือรักษาฐานลูกคา้ไวแ้ลว้ ตวัองค์กรเองก็จะตอ้งเน้นการ

สร้างความสามารถในการลดต้นทุน (Economic of Scope) โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
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ผูป้ระกอบการ  รวมถึงการมีพนัธมิตรคู่คา้ สุวรรณี อนันตสายนนท์ (2547) กลยุทธ์ความร่วมมือนี 

เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบอีกรูปแบบหนึงทีเกิดจากองค์กรธุรกิจตงัแต่ 2 องค์กรขึนไป โดยจะ

เป็นองค์กรทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ ให้ความร่วมมือซึงกันและกัน เพือ

ประโยชน์ร่วมกนัและนาํมาซึงความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั ซึงประโยชน์ทีจะไดรั้บพิจารณาจาก  

2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) เพือสร้างคุณค่าในสินคา้และบริการ 2).เพือนาํส่วนต่างตน้ทุนทีลดลงไปใชใ้น

กิจกรรมอืน สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ (2550)  

อุตสาหกรรมการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ผูม้าใช้บริการทางการแพทยน์อกจากจะให้

ความสาํคญักบัประเทศจุดหมายปลายทางแลว้ ยงัให้ความสนใจในเรืองการรับรองคุณภาพการ

บริการระดบัสากลอยา่งสถาบนั Joint Commission International of the US (JCI) ทีเป็นทียอมรับกนั

ในระดบัโลก Chew (2010: 486) ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการทางการแพทย ์มีอยูห่ลาย

ปัจจยัทงัเรืองคุณภาพการบริการทางการแพทย ์ราคาทีเหมาะสมและสิงอาํนวยความสะดวก การ

บอกต่อ (Word-of-mouth) จากเพือนและครอบครัวทีมีประสบการณ์ทีดีในการใชบ้ริการ รวมถึง

การมีผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น เครืองมือและเทคโนโลยทีางการแพทย ์และการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการที

มีความแตกต่างกนัทางสัญชาติอีกดว้ย (Dan and Seyhmus, 2011: 709) เรืองภาษาการสือสารดว้ย

ภาษาองักฤษ เป็นหนึงในปัจจัยทีก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวเชิง

การแพทยน์อกเหนือไปจากเรืองคุณภาพการใหบ้ริการทางการแพทยที์มีเอกลกัษณ์ ราคาทีประหยดั 

สิงอาํนวยความสะดวกและเครืองมือเทคโนโลยีทางการแพทย ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่ง

ท่องเทียวทางทะเล ถือเป็นปัจจยัทีผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคัญต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง

การแพทยอี์กดว้ย Chambers and McIntoshand  Bryan (2008: 919) การตลาดอย่างการบอกต่อ 

(Word-of-mouth) นบัเป็นการทาํการตลาดทีมีผลประโยชน์สูงในแง่ของการประกอบธุรกิจทางการ

แพทย ์ทงัประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือพืนทีโฆษณาและยงัใหข้อ้มลูทีเชือถือไดจ้ากผูมี้ประสบการณ์

การใชบ้ริการจริงจากบุคคลใกลชิ้ดของผูบ้ริโภค Yeoh, Othman and Ahmadc, Khalifah and Halim 

(2013: 196) ระยะเวลาการรอใชบ้ริการทางการแพทย ์ความรวดเร็วในการให้บริการ เทคโนโลยี

และคุณภาพการบริการ มาตรฐานระดบัสากล การร่วมมือกนัของโรงพยาบาลและบริษทัประกนั

สุขภาพ คือสิงทีนกัท่องเทียวเชิงการแพทยใ์ชพิ้จารณาประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Ji Yun 

Yu and Tae Gyou Ko (2012: 80) การให้บริการทางการแพทยแ์ก่ตลาดลูกคา้ชาวมุสลิม นโยบาย

ของภาครัฐบาลและการใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการเพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี Henderson (2002) การมีผูเ้ชียวชาญเฉพาะด้าน 

โดยเฉพาะในเรืองการผา่ตดัศลัยกรรมความงาม ราคาค่าบริการ ความเชียวชาญและประสบการณ์

ของแพทย ์รวมทงัสิงอาํนวยความสะดวกและเทคโนโลย ีเป็นสิงทีผูใ้ชบ้ริการทีมีกาํลงัซืออย่างชาว
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ญีปุ่น ชาวบรูไนและชาวสิงคโปร์ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก Connell (2006: 1093) ความสามารถ

ในการรองรับนกัท่องเทียวเชิงการแพทยช์าวต่างชาติ แรงจูงใจในเรืองของราคาค่าบริการ ระยะเวลา

การรอ สิงอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั Leahy (2008: 206) และความเต็มใจทีจะจ่าย 

ความสามารถในการต่อรอง เป็นเรืองของความสามารถในการแข่งขนัทีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ

จะตอ้งคาํนึงถึงในทางการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Grennan (2012) สิงทีผูบ้ริโภคคาํนึงถึงเป็น

อนัดับต้นๆคือ คุณภาพการรักษาทีดี ความสามารถของแพทย์ผูเ้ชียวชาญ ความรวดเร็วและ

ผลการรักษาทีดี ความปลอดภยั Lunt and Carrera (2010: 27-32) ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

MacReady (2007) ยงัหมายถึงราคาค่าบริการทีสมเหตุสมผลอีกดว้ย ขอ้จาํกดัของนักท่องเทียวเชิง

การแพทยช์าวต่างชาติ คือ เวลา เงิน และการเดินทางเพือเขา้รับการรักษาต่อเนืองในครังต่อไป เป็น

สิงทีนกัท่องเทียวจะตอ้งคาํนึงถึงก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Leggat and Ureporn  Kedjarune 

(2009: 123) การตรวจสุขภาพเป็นแนวคิดเรืองการท่องเทียวเชิงการแพทยที์นักท่องเทียวนิยมและ

ให้ความสําคัญ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทีเป็นมิตร สถานะความเป็นอยู่ทางสังคมของประเทศ

ปลายทาง และการใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างทางเชือชาติของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์Singh 

(2008 อา้งถึงใน Heung, Kucukusta and Song (2011) สภาพภูมิอากาศของประเทศจุดหมาย

ปลายทาง ราคา เทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก บุคลากรทางการแพทย ์อิทธิพลทางการเมือง 

การรับรองคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัทีนักท่องเทียวประเมินก่อนการใช้บริการ Smith and 

Forgione (2007) อา้งถึงใน Heung, Kucukusta and Song (2011) การเดินทางเพือการรักษาทาง

การแพทย ์ความเสียงเรืองอุบัติเหตุและความบาดเจ็บทางร่างกาย พฤติกรรมทีต้องการเดินทาง

พกัผอ่นและรับบริการทางการแพทยไ์ปในเวลาเดียวกนั เป็นสิงทีผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญั

และใชป้ระกอบการวางแผนกลยทุธใ์นการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มนีทีมีแนวโน้มจะมีจาํนวน

มากขึน Tata (2007) อา้งถึงใน Heung, Kucukusta and Song (2011) การจดัการระบบการทาํงาน 

การพัฒนาสินค้าและบริการ เพือทําให้ผูใ้ช้บริการมีความเชือมนัว่าจะได้รับการบริการทีมี

ประสิทธิภาพสูงเมือเทียบกบัราคาและความเต็มใจทีจะใชจ่้าย Crooks, Turner, Snyder, Johnston 

and Kingsbury (2011: 726-732) การส่งเสริมจากภาครัฐบาลเรืองกฎหมายและนโยบาย การ

แลกเปลียนองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิงแวดลอ้มในการบริการ ความพร้อมของผูป้ระกอบการที

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้Vincent, Deniz and Haiyan (2011: 995) รวมถึง

ทาํเลทีตงัของสถาพยาบาล และการให้ความสําคัญกับความปลอดภยั การเข้าถึงขอ้มูลเพือช่วย

ประกอบการตดัสินใจ Runnelsa and Carrerab (2012: 300) ภาพลกัษณ์ทีดี การอาํนวยความสะดวก

ผ่านอินเตอร์เนต ตวัแทนทางการท่องเทียว Normila, Omar and Haron (2012: 358) การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์เพือการบริหารเปลียนแปลงของสถานประกอบการของเอกชน การเตรียมความ
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พร้อมของบุคลากร ผูเ้ชียวชาญ เทคโนโลย ีภาษา ค่าใชจ่้ายทีสมเหตุสมผล ธนินี เตรียมชยัศรี (2550: 

91) คุณภาพการบริการ สิงอาํนวยความสะดวกและเครืองมือการแพทยที์ทนัสมยั ความปลอดภยั

มนัคง ซึงหมายถึงความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น ชือเสียงและความไวว้างใจ จินดา อตัชู (2545) 

ปัจจยัเหล่านีเป็นสิงทีผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัและผูใ้ห้บริการจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพือการ

นาํไปสู่การเป็นผูน้าํทางการแพทยร์ะดบัสากล 

    

2.3.3  ปัจจยัของความสามารถในการแข่งขัน  

ปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัทางการแพทยส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ปัจจยัหลกั 

ไดแ้ก่  

2.3.3.1  ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) คือ ความสามารถขององคก์รทีสามารถเพิม 

คุณค่าและนาํมาซึงความสาํเร็จทีเหนือกว่าคู่แข่งขนั หรือความสามารถในการลดจุดอ่อนในเรือง

ของราคาของสินคา้และบริการ ตน้ทุนการดาํเนินงานขององค์กร องค์ความรู้นับเป็นองค์ประกอบ

หนึงทีสําคญัทีจะนํามาซึงความมีคุณค่าของทรัพยากร (Coff, 2003) ความมีคุณค่า มีเอกลกัษณ์ 

ตวัอย่างเช่น การไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัชนันาํ เป็นตน้ (Ma, 2000) ในทศันะของ 

(Barney, 1991) ความมีคุณค่าหมายถึง เมือองค์กรใช้กลยุทธ์ทีจะนํามาซึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทาํงาน และเมือการใช้ความสามารถพิเศษนันในการต่อตา้นภยัคุกคามใน

สภาพแวดลอ้มในธุรกิจ ในดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยห์มายถึง ดา้นระดบัราคาค่าบริการทาง

การแพทยที์ตาํกว่าของการใหบ้ริการในระดบัเดียวกนั ดา้นการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัระดบั

โลก และคุณภาพการบริการทางการแพทยที์ดี 

2.3.3.2  ดา้นความหายาก (Rare) หมายถึง ลกัษณะทีสาํคญัของความหายากซึง 

แตกต่างจากทีอืน จะขึนอยู่กบับริบทของวฒันธรรมในองค์กรทีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ

องคก์ร (Sitkin, Sutcliffe and Schroeder, 1994) ความหายากยงัหมายถึง ระบบการทาํงานในองค์กร 

ทีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คุณสมบติัในการแข่งขนัและผลการทาํงานทีเป็นความสามารถ

พิเศษขององคก์ร ทีมีความแตกต่าง ความสามารถทีเป็นจุดแข็งขององค์กรทีมีประสิทธิภาพ (Ma, 

2000) ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์หมายถึง การให้บริการเฉพาะทาง เช่น การศลัยกรรมเพือ

ความงาม การผ่าตดัหัวใจ การผ่าตดัแปลงเพศ เป็นตน้ การมีลูกคา้เฉพาะกลุ่มเช่น กลุ่มลูกคา้ชาว

ญีปุ่น การมีเทคโนโลยีทางการแพทยช์นัสูง การมีสิงอาํนวยความสะดวกทางการแพทย ์ระบบ

สาธารณูปโภค รวมถึงระยะเวลาทีใชใ้นการรอเขา้รับบริการทีสนักว่าสถานพยาบาลอืน เป็นตน้ 

2.3.3.3  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) หมายถึง  ความสามารถของ 
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องคก์รทีมีความเป็นเอกลกัษณ์ นาํมาซึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งยงัยนืในกรณีทีคู่แข่งขนั

ไม่สามารถทาํซาํไดน้บัเป็นกลยทุธที์มีความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการทาํซาํรวมถึงสิงทีไม่

สามารถคัดลอกได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงมาตรฐานการดาํเนินงาน (Powell, 1995) การเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา เทคนิคการทาํงานและ

การสร้างองคค์วามรู้ (Winter, 1994) ทรัพยากรทีมีความเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กร จะเกียวขอ้งกบั

การดาํเนินงาน ความเป็นหนึงเดียว ไม่สามารถเลียนแบบได ้และไม่สามารถเคลือนยา้ยความมี

คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ  (Barney, 1991 อา้งถึงใน Ma, 2000) ในดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

หมายถึง การมีบริษทัพนัธมิตร การร่วมงานกบับริษทัประกนัสุขภาพเพือเอือความสะดวกให้แก่

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์การส่งเสริมจากภาครัฐบาลโดยการมีนโยบายส่งเสริมดา้นการแพทย ์

กฎหมายทีเกียวขอ้งและการมีทรัพยากรทางการท่องเทียวทีหลากหลายทางชีวภาพ 

2.3.3.4  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) หมายถึง  

ทรัพยากรทีหาไดย้าก การสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร การไม่สามารถลอกเลียนแบบไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

และการไม่สามารถทดแทนไดล้ว้นมีความสาํคญั ตวัอย่างของการไม่สามารถทดแทนไดเ้ช่น สิงที

เกียวขอ้งกบัทางวฒันธรรม หรือ วิสยัทศัน์การทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง (Oliver, 1997) การไม่

สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์มกัจะมีความหมายในเชิงนามธรรมมากกว่ารูปธรรมทีจะนาํไปสู่

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Hitt, Bierman, Shimizu and Kochhar, 2001) ลกัษณะเฉพาะของ

ทรัพยากรทีเป็นนามธรรมได้แก่ ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิมในผลิตภณัฑ์ ซึงสิงนีจะเป็นสิงที

แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการแข่งขนั ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ไดแ้ก่ ความเชียวชาญ

และประสบการณ์เฉพาะตวัของบุคลากรทางการแพทย ์ความรู้สึกมนัคงปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ

ทางการแพทย ์ จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงการแพทยเ์พือทาํการพฒันา

ตวัชีวดัหลกัในการออกแบบสอบถามนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยแสดงการเปรียบเทียบตวัชีวดั

จากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง จดัหมวดหมู่ตวัชีวดัและเลือกตัวชีวดัทีมีความหมายตรงกบักลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดมาเป็นตวัชีวดัยอ่ยในแต่ละดา้นไดต้ามตาราง 2.4 ดงันี 
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ตารางที 2.4  การเปรียบเทียบตวัชีวดัยอ่ยของปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ 

 งานวจิัยทีเกยีวข้องกบัปัจจัยความสามารถในการแข่งขนั 

ปัจจัยความสามารถในการแข่งขนั 
1.C, 

2010 

2.D, 

2011 

3.D, 

2008 

4.E, 

2013 

5.J, 

2012 

6.J, 

2002 

7.J, 

2006 

8.L, 

2008 

9.M, 

2012 

10.N, 

2010 

11.N, 

2007 

12.P, 

2009 

13.S, 

2008 

14.S, 

2007 

15.S, 

2009 

16.T, 

2007 

17.V, 

2011 

18.V, 

2011 

19.V 

,2012 

20.W, 

2012 

21.Y, 

2008 

1. ด้านความมคุีณค่า (Valuable)  

1.1 ดา้นราคา  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ 
√    

2.2 ดา้นการรับรองมาตรฐาน √   √         √  √  
 √   

.  ดา้นคุณภาพการบริการ  √   √     √    √ √   
 √  √ 

2.ด้านความหายาก (Rare)  

2.1 ดา้นแพทยท์างเลือก  √     √      √     
 √   

.  ดา้นกลุ่มตลาดลูกคา้เฉพาะ      √ √      √         

2.3 ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก  √ √  √  √      √    √ √   √ 

2.4 ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ       √ √  √ √ √      
 

   

3. ด้านความยากทีจะเลยีนแบบ (Inimitable)  

.  ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร   √  √             
 

 √  

3.2 ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ   √   √    √        
√ √   

3.3 ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว   √             √  
√ 

   

4.ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

4.1 ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบคุลากร 

ทางการแพทย ์
 √ √    √   √  √  √    

√ 

√   

4.2 ดา้นความมนัคงปลอดภยั          √     √    √   
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คาํอธิบายตวัย่องานวจิยัทีเกยีวข้องกบัปัจจยัความสามารถในการแข่งขัน 

 

1.  C, 2010 ยอ่มาจาก Chew Ging lee, 2010: 486 

2.  D, 2011 ยอ่มาจาก Dan Cormany and Seyhmus Baloglu, 2011:709 

3.  D, 2008 ยอ่มาจาก Donna Chambers and  Bryan Mcintosh, 2008: 919 

4.  E, 2013 ยอ่มาจาก Eugene Yeoa, Khalifah Othman and Halim Ahmad,  2013: 196 

5.  J, 2012 ยอ่มาจาก Ji Yun Yu and Tae Gyou ko, 2012: 80 

6.  J, 2002 ยอ่มาจาก Joan C. Henderson, 2002 

7.  J, 2006 ยอ่มาจาก John Connell, 2006: 1093 

8.  L, 2008 ยอ่มาจาก Leahy A. L., 2008: 206 

9.  M, 2012 ยอ่มาจาก Matthew Grennan, 2012 

10.  N, 2010 ยอ่มาจาก Neil Lunt and Percivil Carrera, 2010: 27-32 

11.  N, 2007 ยอ่มาจาก Norra Macready, 2007 

12.  P, 2009 ยอ่มาจาก Peter  Leggat  and Ureporn Kedjarune, 2009: 123 

13.  S, 2008 ยอ่มาจาก Singh P. K, 2008 (อา้งถึงใน Heung, Kucukusta and Song,  

    2011) 

14.  S, 2007 ยอ่มาจาก Smith P.C. and Forgione D, 2007 (อา้งถึงใน 

Heung, Kucukusta and Song, 2011) 

15.  S, 2009 ยอ่มาจาก Stephen J. Piece, 2009: 149 

16.  T, 2007 ยอ่มาจาก Tata S., 2007 อา้งถึงใน Vincent  et al, 2011 

17.  V, 2011 ยอ่มาจาก Valoire A. Crooks,Leigh Turner, Jeremy Snyder,  

  Rory Johnston and Paul Kingsbury, 2011: 726-732 

18.  V, 2011 ยอ่มาจาก Vincent C.S Heung, Deniz Kucukusta and Haiyan Song ,2011 

19.  V, 2012 ยอ่มาจาก Vivien Runnelsa and P.M. Carrerab, 2012: 300 

20.  W, 2012 ยอ่มาจาก Wan Normila Mohamad, Azizah Omar and Mahmod Sabri    

   Haron, 2012: 358 

21.  Y, 2008 ยอ่มาจาก Ye B. N, Yuen P. P, Qiu H. Z. and Zhang V. H. 2008 (อา้งถึงใน   

    Vincent  et al, 2011) 
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 จากตารางที 2.4 การจดัหมวดหมู่ตวัชีวดัหลกัในงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิง

การแพทยส์รุปตวัชีวดัหลกัได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) การจดัประเภทของตวัชีวดัยอ่ยทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 1)  ดา้นราคา 

 2)  ดา้นการรับรองมาตรฐาน 

 3)  ดา้นคุณภาพการบริการ 

 2.  ดา้นความหายาก (Rare) การจดัประเภทของตวัชีวดัยอ่ยทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 1)  ดา้นแพทยท์างเลือก 

  2)  ดา้นกลุ่มตลาดลกูคา้เฉพาะ 

 3)  ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก 

 4)  ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 

 3.  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) การจดัประเภทของตวัชีวดัย่อยทีเกียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ 

 1)  ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร 

 2)  ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 3)  ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 

 4.  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) การจดัประเภทของ

ตวัชีวดัยอ่ยทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 1)  ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์

 2)  ดา้นความมนัคงปลอดภยั 
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ภาพที 2.7  โมเดลกลยทุธค์วามร่วมมือ  

แหล่งทีมา:  สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์, 2550: 104. 

 

จากภาพที 2.7 โมเดลกลยุทธ์ความร่วมมือ กลยุทธ์ในการในการเปลียนสถานะจากคู่

แข่งขนัมาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการเป็นพนัธมิตร (Alliance) การร่วมลงทุน (Join 

Venture) การร่วมดาํเนินงาน (Co-Operation) การใหสิ้ทธิการดาํเนินงาน (Licensing Arrangement) 

และการเชือมความสัมพนัธ์ทางการค้า (Trade Relations) กลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบ มีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัตามบริบท ดงันัน แนวทางในการดาํเนินงานก็

ยอ่มแตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบตามประเภทขององคก์รทางธุรกิจ 

 

2.3.4  ผลงานวจิยัทีเกยีวข้องกบัความสามารถในการแข่งขัน 

นงลกัษณ์ โพธิไพจิตร, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ และปณิศา มีจินดา

(2555) ศึกษาเรืองแนวทางการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากความคาดหวงัและการรับรู้ต่อ

การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนโดยใชห้ลกักิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเทียวใน

อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา เพือศึกษาความ

คาดหวงัและการรับรู้จริงต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
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ในการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม มีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ข้อไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของแหล่งท่องเทียว กิจกรรมทางสังคมใน

แหล่ง และลกัษณะประชากรศาสตร์ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคต กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ปี 

2553 จาํนวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่า  

 1.  นักท่องเทียวมีความคาดหวงัและการรับรู้ในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืน 

อนัดบัแรกคือ ดา้นทรัพยากรการท่องเทียว รองลงมาคือ ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน ดา้น

การพฒันาสิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว ดา้นการพฒันาจิตสาํนึกในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

และดา้นกิจกรรมสนบัสนุนดา้นสงัคมวฒันธรรม ตามลาํดบั 

 2.  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้มีผลต่อความตงัใจ

ท่องเทียวซาํในอนาคต และ ความคาดหวงัของนักท่องเทียวและการรับรู้จริงมีความแตกต่างกัน 

หมายถึง นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากในการท่องเทียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

 3.  การรับรู้ของนกัท่องเทียวทางดา้นทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืน จะ

ส่งผลต่อข้อไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในเรืองความสามารถในการรองรับนักท่องเทียวโดยรวม 

รวมถึงกิจกรรมสงัคมและสาธารณะในแหล่งท่องเทียว 

 4.  การศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

การพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนืของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั พบว่า 1) ชุมชน 

จะมีบทบาทในการให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ประเพณี

ประจาํทอ้งถิน เป็นตน้ 2) ภาคธุรกิจ โรงแรม ทีพกั ร้านอาหาร ผูป้ระกอบการรายย่อยต่าง ๆ จะมี

ส่วนร่วมกบัภาครัฐในการเขา้ร่วมประชุมการออกร้าน งบประมาณประจาํปี และการประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมต่าง ๆ 3) ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ให้ความ

สนบัสนุนดา้นสถานที งบประมาณ ความรับผิดชอบในการจดักิจกรรม 4) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืน 

จะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารในการท่องเทียว ดูแลความปลอดภัยให้แก่

นกัท่องเทียว 

 5.  แนวทางในการสร้างขอ้สามารถทางการแข่งขนัในดา้นการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่ง

ยงัยืนของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั โดยใช้หลกักิจกรรมสังคมหรือกิจกรรมสาธารณะ เพือ

ตอบสนองความคาดหวงัของนักท่องเทียว ได้แก่ ต้องสร้างกิจกรรมดา้นวฒันธรรมทีน่าสนใจ 

ไดแ้ก่ หมู่บา้นหัตถกรรมเป็นตน้ ควรพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจดักิจกรรมการ

แสดงและประชาสมัพนัธใ์หน้กัท่องเทียวไดท้ราบ และพฒันาสิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
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ทางวฒันธรรม ชุมชนควรรักษาเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท้องถินไวแ้ละเพิมศูนยบ์ริการข้อมูล

สาํหรับนกัท่องเทียว  

สรุปการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง การสร้างเอกลกัษณ์ ความต่าง 

ความโดดเด่น ในองคก์รธุรกิจ เพือเพิมคุณค่าใหก้บัสินคา้และบริการ มีจุดประสงค์เพือให้ไดม้าซึง

ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั อาจหมายรวมถึงการสร้างพนัธมิตรในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือต่างกนัก็

ได ้โดยเพือใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั หรือการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ดว้ยเหตุนี

การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์จึงมีความหมายว่า 

การเพิมขีดความสามารถของสถานประกอบการทีให้บริการทางการแพทยส์าํหรับผูใ้ชบ้ริการที

เดินทางมาเพือวัตถุประสงค์เพือเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพ การ

รักษาพยาบาล การทาํฟัน การศลัยกรรมเพือความงาม การเขา้รับการผ่าตดั โดยมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ 

และใช้อุปกรณ์ทางการแพทยใ์นสถานพยาบาล การเพิมความสามารถพิเศษขององค์กรให้มี

ความสามารถเหนือคู่แข่งขนั และยากทีจะลอกเลียนแบบได ้เช่น การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ การ

ให้บริการทีแตกต่าง การใชน้วตักรรมใหม่ๆ การมีแพทยแ์ละบุคลากรทีมีความรู้ความเชียวชาญ 

และมีประสบการณ์ เพือสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพือเพิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจการ

ใหบ้ริการทางการแพทย ์



 
 

 

บทที 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

จากการศึกษา แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์ผูว้ิจยัไดจ้ดักรอบแนวคิดโดยกาํหนดกรอบแนวคิด ดงันี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย์

(ชาวต่างชาติ) 

ดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. ภูมิลาํเนา 

ส่วนต่างระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ 

การรับรู้ – ความคาดหวงั > 0 = ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

การรับรู้ – ความคาดหวงั = 0 = ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขนัพอกนั 

การรับรู้ – ความคาดหวงั < 0 = เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ความสามารถในการแข่งขนั 

 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 

 ดา้นความหายาก (Rare) 

 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได้

(Inimitable) 

 ดา้นการไม่สามารถทดแทนได้

อย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของ 

การท่องเทียวเชิงการแพทย ์

มุมมองต่อปัจจยั

ความสามารถในการ

แข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการดา้น

การท่องเทียวเชิง

การแพทย ์
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3.2  สมมตฐิานการวจิยั 

  

การวิจยัครังนีไดต้งัสมมติฐานการวิจยัดงันี 

3.2.1  สมมติฐานที 1  ผูใ้ชบ้ริการทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

3.2.2  สมมติฐานที 2  ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

3.2.3  สมมติฐานที 3  ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

3.2.4  สมมติฐานที 4  ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

3.2.5  สมมติฐานที 5  ผูใ้ช้บริการทีมีรายได้ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

3.2.6  สมมติฐานที 6  ผูใ้ชบ้ริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

3.3  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 

 

 3.3.1   การท่องเทียวเชิงการแพทย ์หมายถึง การเดินทางทีมีวตัถุประสงค์ เพือเข้ารับ

บริการทางการแพทย ์ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพโดยมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญและใชอุ้ปกรณ์เครืองมือทาง

การแพทยใ์นสถานพยาบาล 

 3.3.2   นกัท่องเทียว หมายถึง นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมายงักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเพือใชบ้ริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการทางการแพทย ์

 3.3.3   สถานประกอบการทางการแพทย ์หมายถึง สถานทีทีมีทีตังทีแน่นอนและมีการ

ดาํเนินกิจกรรมทางการแพทย ์การตรวจสุขภาพใน โรงพยาบาล คลินิกในกรุงเทพมหานคร โดย

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการและมีการจดทะเบียนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 3.3.4   ศกัยภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์หมายถึง ความสามารถ

ในการบริการดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยที์มีอยูใ่นปัจจุบนั ใหมี้แนวทางการพฒันาทีดีขึน โดย

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทยท์งั 4 ดา้นไดแ้ก่   
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3.3.4.1  ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  

3.3.4.2  ดา้นความหายาก (Rare)  

3.3.4.3  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable)   

3.3.4.4  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

 

3.4  วธีิการวจิยั 

 

 การวิจัยเรืองแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์ ไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น ได้แก่ ดา้นอุปสงค์ (Demand) คือการศึกษาความ

คาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทยต่์อการให้บริการตรวจสุขภาพของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ และด้านอุปทาน (Supply) คือ การศึกษาศักยภาพของสถาน

ประกอบการทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงการแพทยโ์ดยศึกษาจากขอ้มูลทีเก็บรวมรวมแบ่งออก 

เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในส่วนนี ผูว้ิจ ัยจะเก็บรวมรวมจาก

แบบสอบถามแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ร่วมกับการสัมภาษณ์กับผูมี้ส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ และข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ขอ้มูลในส่วนนี ผูว้ิจ ัยจะเก็บรวมรวมจากแหล่งขอ้มูลทีได้จากการทบทวน

วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี บทความและงานวิจยัทีเกียวขอ้งในเรืองการท่องเทียวเชิงการแพทยโ์ดย

ดาํเนินการวิจยัแบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงันี 

1.  เพือพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวดัระดบัความสามารถในการแข่งขนัในบริบทของการ

ท่องเทียวเชิงการแพทย ์

2.  เพือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการ

ทางการแพทย ์

3.  เพือศึกษาศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย ์

4.  เพือเสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์
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3.4.1  วตัถุประสงค์ข้อที 1 เพือพัฒนาเครืองมือทีใช้ในการวัดระดับความสามารถในการ

แข่งขันในบริบทของการท่องเทียวเชิงการแพทย์  

โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ

เก็บรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ (Documentary Research) บทความเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฏีที

เกียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มลูทีน่าเชือถือทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั 

 

3.4.2  วัตถุประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเทียว

ชาวต่างชาตต่ิอสถานประกอบการทางการแพทย์  

โดยดาํเนินการวิจยั ดงันี 

3.4.2.1  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ในการกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ตามวตัถุประสงคข์อ้ที 2 ศึกษาความ

คาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ซึงเป็นขอ้มูลดา้นอุปสงค์ (Demand) โดยการ

วิจยัในส่วนนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

3.4.2.2  กลุ่มประชากรคือ นกัท่องเทียวกลุ่มสุขภาพชาวต่างชาติ ทีมาใชบ้ริการตรวจ

สุขภาพในสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,530,000 คน ตามสถิติ

ผูใ้ช้บริการทางการแพทยช์าวต่างชาติในปี 2555 (กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ, 2556) 

3.4.2.3  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีมาใชบ้ริการตรวจ

สุขภาพในสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน 

2557 ตามวิธีการการกาํหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณทาโร่ยามาเน่ ทีกาํหนดค่าความ

คลาดเคลือน 0.5 โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) Yamane (1967 อา้งถึงใน 

Glenn, 2013) 

จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม

จาํนวน 400 ชุด 

สูตร   n = 
( )

 

   n = 
(. )

 

   n = 399.98 

   n ~ 400 
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3.4.2.4  การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั สาํหรับการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที 2 ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียว

เชิงการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร เครืองมือทีใชคื้อแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงประกอบดว้ย 

4 ส่วน ดงันี 

ตอนที 1 พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเทียวเชิงการแพทยข์อง 

นกัท่องเทียว 

ตอนที 2  ปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ตอนที 3  ประชากรศาสตร์ ขอ้มลูพืนฐานทวัไป 

ตอนที 4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียว 

เชิงการแพทย ์

1)  ในตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเรืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก ใช้

บริการการท่องเทียวเชิงการแพทยข์องนกัท่องเทียว โดยเป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาํตอบ

เดียว ซึงประกอบไปดว้ยคาํถาม 

ขอ้ที 1 การเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย  

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 2 สถานทีท่องเทียวใดในประเทศไทยทีตอ้งการท่องเทียว  

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 3 ประเภทของการท่องเทียวทีชืนชอบ  

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 4 ระยะเวลาการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ 

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 5 ผูมี้อิทธิพล ต่อการเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์ 

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 6 การรับรู้ข่าวสารการบริการทางการแพทยจ์ากประเภทของสือ  

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 7 ปัจจยัสําคญัทีทาํให้ตดัสินใจเลือกใจการบริการเชิงการแพทยใ์น

ประเทศไทย  

ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 
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2)  ในส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อ

ต่อการใชบ้ริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการทางการแพทย ์โดยส่วนที 1 เป็นช่องคาํถามใน

ดา้นซา้ย ถามสิงทีคาดหวงัก่อนการรับบริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ และส่วนที 2 เป็น

ขอ้คาํถามดา้นการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการโดยตวัชีวดัทงั 4 ดา้นตามหลกัทฤษฏีความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัของ (Barney, 1991: 101)  ไดแ้ก่ 

(1)  ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  

 ใชก้ารวดัระดบัอตัราส่วน (Ration Scale) 

(2)  ดา้นความหายาก (Rare)   

 ใชก้ารวดัระดบัอตัราส่วน (Ration Scale) 

(3)  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable)  

 ใชก้ารวดัระดบัอตัราส่วน (Ration Scale) 

(4)  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable)  

 ใชก้ารวดัระดบัอตัราส่วน (Ration Scale) 

โดยใชม้าตราวดัแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด ตามลาํดบั โดย เกณฑก์ารวดัระดบัคะแนนแบ่งออกไดด้งันี 

ด้านความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ 

1 คะแนน หมายถึง ท่านมีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ

ในระดบัน้อยทีสุด 

2 คะแนน หมายถึง ท่านมีความความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการ

บริการในระดบัน้อย 

3 คะแนน หมายถึง ท่านมีความความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการ

บริการในระดบัปานกลาง 

4 คะแนน หมายถึง ท่านมีความความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการ

บริการในระดบัมาก 

5 คะแนน หมายถึง ท่านมีความความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการ

บริการในระดบัมากทีสุด 

3)  ในส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพืนฐานทวัไป ซึง

ประกอบดว้ยคาํถามดงัต่อไปนี 

ขอ้ที 1 เพศ  ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 2 อาย ุ  ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 
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ขอ้ที 3 สถานภาพ ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 4 อาชีพ  ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

ขอ้ที 5 รายไดต่้อเดือน ใชก้ารวดัระดบัเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ขอ้ที 6 ภูมิลาํเนา ใชก้ารวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

4)  ในส่วนที 4 เป็นขอ้เสนอแนะการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ 

ขันตอนการสร้างเครืองมอืแบบสอบถาม 

(1)  ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างเครืองมือแบบสอบถามโดยการศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฏี ผลงานวิจยัและ เอกสารวิชาการทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามให้

สอดคลอ้งกบังานวิจยั  

(2)  นาํเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขตาม

คาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาในขนัแรก  

(3)  นาํเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา 

(IOC) จากนนันาํแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  

(4) นําไปแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู ้เชียวชาญด้าน

ภาษาต่างประเทศ และขอคาํปรึกษาจากเจา้หน้าทีฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์นานาชาติ เพือปรับปรุงและ

แกไ้ขใหมี้ความชดัเจน สือความไดต้รงตามเนือหา 

(5)  นาํไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน เพือทดสอบ

ความเชือมนัของแบบสอบถาม 

การทดสอบความเทียงตรงตามเนือหาของแบบสอบถามทาํการตรวจสอบ

ความชดัเจนของเนือหากับขอ้คาํถามทีตอ้งการวดั มีสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่าง

เนือหาขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ IOC (Item Objective Congruence Index) (กลัยา วานิชยบญัชา, 

2545) 

  สูตร IOC = ∑r 

         N 

 เมือ ดชันี IOC  คือดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเนือหาขอ้คาํถามงานวิจยักบัวตัถุประสงค ์

  ∑r คือ คะแนนรวมของความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

  n คือ จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
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โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 จากการพิจารณา

ของผูเ้ชียวชาญ 

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้คาํถามหรือขอ้ความนนัตรงตามเนือหา 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามหรือขอ้ความนนัตรงตามเนือหา 

 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้คาํถามหรือขอ้ความนนัไม่ตรงตามเนือหา 

ผูเ้ชียวชาญทีตรวจสอบเครืองมือการวิจยั  ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเนือหา 4 

ท่านและ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นปฏิบติัการ 1 ท่าน กาํหนดคุณสมบติัผูท้รงคุณวุฒิ โดยจะตอ้งเป็นผูที้มี

ประสบการณ์และเชียวชาญในดา้นนนั ๆ ไม่ตาํกว่า 5 ปี หรือ มีผลงานวิจยัทางดา้นการแพทย ์หรือ 

ดา้นการท่องเทียว หรือ เป็นผูที้ปฏิบติังานในภาคส่วนทีเกียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการตรวจสุขภาพใน

สถานประกอบการทางการแพทย ์ผูเ้ชียวชาญทีตรวจสอบเครืองมือ ไดแ้ก่ 

(1) ผู ้เ ชียวชาญด้านการแพทย์ มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ และมี

ประสบการณ์ทาํงานมา ไม่ตาํกว่า 30 ปี 

(2)  ผูเ้ชียวชาญดา้นทรัพยากรมนุษย ์มีผลงานวิจยัทางดา้นการท่องเทียว 

และมีประสบการณ์ทาํงานไม่กว่ากว่า 5 ปี 

(3)  ผูเ้ชียวชาญดา้นการตลาด มีผลงานวิจยัทางดา้นการท่องเทียว และมี

ประสบการณ์ทาํงานไม่กว่ากว่า 10 ปี 

(4)  ผูเ้ชียวชาญดา้นเครืองมือการวิจยั มีผลงานวิจยัทางดา้นการศึกษาวิจยั 

และมีประสบการณ์ทาํงานไม่กว่ากว่า 5 ปี 

(5) ผูเ้ชียวชาญดา้นปฏิบติัการในตาํแหน่งลกูคา้สมัพนัธ ์และมีประสบการณ์

ทาํงานไม่กว่ากว่า 5 ปี 

ผลการพิจารณา แบบสอบถามแนวทางการพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัของสถานประกอบการดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กนั ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ในภาพรวมเฉลีย เท่ากบั 0.88 แสดงว่าแบบสอบถาม มีความ

เทียงตรงและมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา และจุดมุ่งหมายในการศึกษานี 

การทดสอบเครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

การทดสอบความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการใชสู้ตร

การคาํนวณ โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach 1970: 161 อา้งถึงใน 

สุวิมล, 2555) ซึงค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (∝-Coefficient)  กาํหนดให้ค่าความน่าเชือถือได้ของ

สมัประสิทธิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 
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สูตร   푎
	 	 		

∑
 

เมือ  ak แทน ค่าความเชือมนั  

  k  แทนขอ้คาํถามของแบบสอบถาม 

  푆   แทนความแปรแปรวนของคะแนนรายขอ้คาํถาม 

  푆  แทนความแปรแปรวนของคะแนนรวมทุกขอ้คาํถาม 

ค่าความเชือมนัหรือค่าความเทียง (Reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวา

หรือความคงทีของคะแนน  และความเทียงของแบบทดสอบทงัฉบบัควรมีค่าตงัแต่ 0.7 ขึนไป (รัชนี

กลู ภิญโญภานุวฒัน์, 2551) ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามทีผ่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิ ไปทาํ

การทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพือใชท้ดสอบความเชือมนั (Reliability) หลงัจากได้

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง นาํไปลงรหสัในคอมพิวเตอร์ ซึงค่าความเทียงของแบบสอบถามดา้นความ

คาดหวงัก่อนรับบริการ เท่ากบั 0.756 และดา้นการรับรู้หลงัการรับบริการ เท่ากบั 0.767  

สถานประกอบการทางการแพทย์ จากการสํารวจโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลของเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า จาํนวนโรงพยาบาลในกรุงเทพ

มีจาํนวน 98 แห่ง และในเขตปริมณฑลมีจาํนวน 31 แห่ง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาน, 2555) รวม 129 แห่ง ในการศึกษาครังนี กาํหนดสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ ดังนี  จะต้องเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจํานวน 2 แห่ง และ 

สถานพยาบาลภาคเอกชน จาํนวน 2 แห่ง มีจาํนวนเตียงมากกว่า 150 เตียงขึนไป มีสิงอาํนวยความ

สะดวกทีสามารถรองรับผูใ้ช้บริการตรวจสุขภาพชาวต่างชาติได้ และเข้าใจวตัถุประสงค์ของ

งานวิจยั อนุญาตใหเ้ขา้เก็บขอ้มลูได ้รายนามสถานประกอบการทางการแพทย ์ทีเอือเฟือสถานทีใน

การเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ 
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ตาราง 3.1  กลุ่มตวัอยา่ง  

 

โรงพยาบาล จาํนวนเตยีง ประเภท จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ 263 เตียง เอกชน 100 

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 194 เตียง เอกชน 100 

3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1,479 เตียง รัฐบาล 100 

4. โรงพยาบาลชลประทาน 305 เตียง รัฐบาล 100 

  รวม 400 

 

3.4.3  วตัถุประสงค์ข้อที 3 เพอืศึกษาศักยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย์  

ประชากรในการศึกษาคือ ผู ้ที มีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวเชิงการแพทย์ใน

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานประกอบการทางการแพทย ์พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ ์

บุคลากรทางการแพทยใ์นสถานพยาบาล เป็นตน้ 

3.4.3.1  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

ใชเ้ครืองมือเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง ซึงไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือให้

ได้ข้อคาํถามทีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยกาํหนดให้ข้อคาํถามตรงกับข้อ

คาํถามทงั 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 2) ดา้นความหายาก (Rare)  3) ดา้นความ

ยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) 4) ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

3.4.3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามโดยการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐม

ภูมิ โดยผลจากการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย และ

แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากการศึกษาขอ้มูล เอกสาร งานวิจยั บทความและหนังสือพิมพ ์

ขอ้มูลทาง อินเตอร์เน็ต จากนัน นาํมาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ตีความและนาํมาแปลผลสรุป

ความคิดเห็นทีเกียวขอ้งกบัศกัยภาพทงั 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 2) ดา้นความ-     

หายาก (Rare) 3) ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) 4) ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ (Nonsubstitutable) ในบริบทของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

รายนามผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ 

1)  ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นการแพทย ์มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 30 ปี 

ผูเ้ชียวชาญดา้นการศลัยกรรม 
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2)  ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นการแพทย ์มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 20 ปี 

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

3)  ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นการปฏิบติังานในสาขาลูกคา้สัมพนัธ์ มีประสบการณ์

ทาํงานมากกว่า 5 ปี 

 

3.4.4  วตัถุประสงค์ข้อที 4 เพอืเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ

การท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

คือการนาํความคิดเห็นทีไดจ้ากการขอ้คาํถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ของ

ผูต้อบแบบสอบถามจากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ และผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้เกียวขอ้ง

กบัการท่องเทียวเชิงการแพทย ์มาสรุปเป็นแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการ

ท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษานี ผูว้ิจยัใชห้ลกัการวิเคราะห์ตามหลกัสถิติ (สุวิมล ติรกานันท์, 2555) เพือให้

ไดผ้ลของการวิเคราะห์เครืองมือในการวิจยั คือแบบสอบถามเรืองแนวทางการพฒันาความสามารถ

ในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ตอนที 1  การวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเทียวเชิงการแพทย์

ของนักท่องเทียวของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

ค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนที2 การวิเคราะห์ปัจจัยของความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์เป็นการทดสอบค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัก่อนการรับบริการและการรับรู้หลงั

การรับบริการ ทงั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 2) ดา้นความหายาก (Rare) 3) ดา้น

ความยากทีจะเลียนแบบ ( Inimitable) 4) ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และ สถิติการวิ เคราะห์

สหสัมพนัธ์ (Person Corrrelation) เพือทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครังนี โดยกาํหนดค่าเฉลีย

ระดับคะแนนความคาดหวงัก่อนการรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการ เป็น 5 ระดับ 

แบ่งเป็นค่าเฉลีย ช่วงคะแนน ดงันี 
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ช่วงระดบัคะแนน  =  
คะแนนสูงสุด คะแนนตาํสุด

จาํนวนระดบัขอ้
 

   =  

   = 0.8 

ระดบัความคาดหวงัก่อนการรับบริการและระดบัการรับรู้หลงัการรับบริการ ตามช่วง

คะแนน เป็นดงันี   ระดบั 5 = มากทีสุด   ระดบั 4 = มาก    ระดบั 3 = ปานกลาง    ระดบั 2 = นอ้ย  

ระดบั 1 = นอ้ยทีสุด  

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 

ความคาดหวงัก่อน 

การรับบริการ  

 การรับรู้หลงั 

การรับบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

 

ภาพที 3.2  ตวัอยา่งตารางปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์

 

ระดับความคาดหวงัก่อนการรับบริการ 

คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00   หมายถึง ท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั มาก

ทีสุด 

คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั  

มาก 

คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40  หมายถึง ท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั  

ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั  

น้อย 

คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั  

น้อยทีสุด 

คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00   หมายถึง ท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั  

มากทีสุด 

ระดับการรับรู้หลงัการรับบริการ 

คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00   หมายถึง ท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบัมากทีสุด 

คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั มาก 
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คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40  หมายถึง ท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั น้อย 

คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั น้อยทีสุด 

 

ในการศึกษาครังนีเป็นการสอบถามถึงระดบัความคาดหวงั (Expectation) และสอบถามถึง

ระดับการรับรู้  (Perception) ทีมีต่อการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย์ใน

กรุงเทพมหานคร จากนนัจึงนาํไปวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการนาํระดบัการรับรู้ 

ลบดว้ยระดบัความคาดหวงัไดเ้ท่ากบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันี 

  การรับรู้ – ความคาดหวงั > 0 = ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

  การรับรู้ – ความคาดหวงั = 0 = ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขนัพอกนั 

  การรับรู้ – ความคาดหวงั < 0 = เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ตอนที 3  การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพืนฐานทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที 4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์โดยการแสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนือหา 

 

3.6  วธีิการดําเนินการวจิยั 

 

 3.6.1  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทฤษฎี บทความวิชาการ และงานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสร้าง

เครืองมือการวิจยั แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

3.6.2  ผูว้ิจยันาํเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเครืองมือ 5 ท่าน 

 3.6.3  ผูว้ิจยันาํมาปรับปรุงและแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ 

 3.6.4  ผูว้ิจยัทาํการแปลเครืองมือการวิจยั แบบสอบถามภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษเพือใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชบ้ริการตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ 

 3.6.5  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาพืนทีในการเตรียมเก็บขอ้มลู 

 3.6.6  ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งเพือขออนุญาตเก็บขอ้มูล โดยทาํ

หนังสือจากคณะการจัดการการท่องเทียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปย ังสถาน

ประกอบการและผูป้ระกอบการทางการแพทยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3.6.7  ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการลงพืนที เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กบักลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดไว ้



57 

3.6.8  ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการดา้นการบริการทาง

การแพทย ์จาํนวน 3 ท่าน 

3.6.9  ทาํการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มูลและจดัระบบขอ้มูลบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์

และทาํการแปลผลขอ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ 



 
 

 

บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเรือง “แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิง

การแพทย”์ ผูว้ิจยัไดข้อ้มลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) นกัท่องเทียวเชิงการแพทยจ์าํนวน 415 

ชุด และได้คัดเลือกแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ทีสุดเป็นจาํนวน 400 ชุด เพือนําเสนอผล

การศึกษาเพือทราบถึงระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ในการใชบ้ริการทางการแพทยข์อง

สถานประกอบการ และผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูที้มีส่วน

เกียวขอ้งกบัการบริการทางการแพทยจ์าํนวน 3 คน เพือศึกษาถึงศกัยภาพของสถานประกอบการ

ทางการแพทยใ์นปัจจุบัน โดยเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย เพือเสนอแนว

ทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดงันี 

วตัถุประสงคข์อ้ที 1 เพือพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวดัระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ในบริบทของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์แหล่งขอ้มลูจากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดย

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทีไดท้างวิชาการ ผลการศึกษาจาก

บทความวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งในบริบทการบริการทางการแพทย ์วิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงเนือหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั มีปัจจยัหลกั 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ทรัพยากร

นันตอ้งมีคุณค่า (Valuable Resources) ทรัพยากรนันตอ้งหายาก (Rare Resources)  ทรัพยากรนัน

ยากทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable Resources) และทรัพยากรนนัไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Non-substitutable-Resources) อธิบายตวัชีวดัยอ่ยในหวัขอ้ 4.1 ในลาํดบัต่อไป 

4.1   ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั 

วตัถุประสงคข์อ้ที 2 เพือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเทียวชาวต่างชาติต่อ

สถานประกอบการทางการแพทย ์แหล่งขอ้มลู คือ ผูใ้ชบ้ริการตรวจสุขภาพชาวต่างชาติทีเดินทางมา

ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เครืองมือทีใชคื้อ แบบสอบถามภาษาองักฤษ เพือศึกษาผลความคาดหวงัและการรับรู้ต่อการบริการ

ทางการแพทย ์วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา 
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 4.2   ประชากรศาสตร์ ขอ้มลูพืนฐานทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.3   พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 4.4   ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 4.5   ระดบัการรับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

4.6   การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัก่อนรับบริการและระดบัการรับรู้หลงัการรับ

บริการทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

4.7   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

วตัถุประสงคข์อ้ที 3 เพือศึกษาศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย ์แหล่งขอ้มูล 

คือ ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานประกอบการทางการ

แพทย ์พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ บุคลากรทางการแพทยใ์นสถานพยาบาล เครืองมือทีใช้ใน

การศึกษา การสัมภาษณ์เชิง ผลการศึกษามุมมองของผูป้ระกอบการทางการแพทย ์การวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงเนือหา (Content Analysis) 

4.8   การประเมินศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย ์

 

4.1  ปัจจยัความสามารถในการแข่งขัน 

  

 ในการศึกษาเรืองแนวทางในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์ผูว้ิจ ัยได้การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจยัและเอกสารวิชาการทีเกียวขอ้ง ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั มีปัจจยัหลกั 4 มิติดว้ยกนั ไดแ้ก่ ทรัพยากรนัน

ตอ้งมีคุณค่า  ทรัพยากรนันตอ้งหายาก ทรัพยากรนันยากทีจะเลียนแบบได ้และทรัพยากรนันไม่

สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  (Barney, 1991) จากปัจจยั 4 มิติหลกั แบ่งเป็นประเด็นตวัชีวดัยอ่ย 

ตามตาราง 4.1 ดงันี 
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ตารางที 4.1  ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั 

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขัน ตวัชีวดัย่อย 

1. ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 1.1 ดา้นราคา 

 1.2 ดา้นการรับรองมาตรฐาน 

 1.3 ดา้นคุณภาพการบริการ 

2. ดา้นความหายาก (Rare) 2.1 ดา้นแพทยท์างเลือก 

 2.2 ดา้นกลุ่มตลาดลกูคา้เฉพาะ 

 2.3 ด้านเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความ

สะดวก 

 2.4 ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 

3. ด้ า น ค ว า ม ย า ก ที จ ะ เ ลี ย น แ บ บ ไ ด ้

(Inimitable) 

3.1 ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร 

3.2 ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 3.3 ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 

4. ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่าง

สมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

4.1 ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์

ของบุคลากรทางการแพทย ์

 4.2 ดา้นความมนัคงปลอดภยั 

 

 จากตาราง 4.1 ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั 4 มิติหลกั ไดแ้บ่งตวัชีวดัย่อย ออกเป็น

รายดา้น จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง จากนันผูว้ิจยั ไดน้าํตวัชีวดัย่อยไปใชใ้นการสร้าง

เครืองมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือใช้เป็นข้อคําถามในการวัดปัจจัย

ความสามารถในการแข่งขนัตวัชีวดัยอ่ย รายดา้น ตามตาราง 4.2 ดงันี 
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ตารางที 4.2  ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัตวัชีวดัยอ่ยรายดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันตวัชีวดัย่อย

ด้านความมคุีณค่า (Valuable) 

ข้อคาํถาม 

 ดา้นราคา 1) ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า 

2) ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษา

ในประเทศของท่าน 

3) ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า 

 ดา้นการรับรองมาตรฐาน 1) สถ า น ป ร ะ ก อบ ก า ร ท า ง กา ร แ พ ท ย์ใน

กรุงเทพฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI                             

2) สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหาร

คุณภาพทงัองคก์ร TQM/CQI ในการ

ใหบ้ริการทางการแพทย ์                               

 3) สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่าง

ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย  เ ช่ น  พ . ร . บ .

สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพของ

แพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้ 

 ดา้นคุณภาพการบริการ 1) การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการ

อยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว 

2) มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการ

บริการทีดี 

3) บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์

ความพร้อมใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

 

 จากตาราง 4.2 ตวัชีวดัยอ่ยรายดา้นความมีคุณค่ามี 3 ตวัชีวดัย่อย คือ ดา้นราคา การรับรอง

มาตรฐาน และ ดา้นคุณภาพการบริการ ทงั 3 ดา้นหลกั มีขอ้คาํถามทงัหมด 9 ขอ้คาํถามเป็น ดา้นละ 

3 ขอ้คาํถามยอ่ย 
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ตารางที 4.3  ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัตวัชีวดัยอ่ยรายดา้นความหายาก (Rare) 

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันตวัชีวดัย่อย

ด้านความหายาก (Rare) 

ข้อคาํถาม 

 ดา้นแพทยท์างเลือก 1) ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจาก

แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

2) การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ

เฉพาะทาง 

 ดา้นกลุ่มตลาดลกูคา้เฉพาะ 1) บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการ

สือสารภาษาต่างประเทศ 

2) สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น 

ศนูยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ 

 ด้านเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความ

สะดวก 

1) ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบั

บุคลากรทางการแพทย ์

2) เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์

ทนัสมยั 

3) สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมี

ความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

4) อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอ

ต่อการใหบ้ริการ 

 ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 1) ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 

2) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากร

ทางการแพทย ์

  

 จากตาราง 4.3 ตวัชีวดัย่อยรายดา้นความหายาก (Rare) มี 4 ตวัชีวดัย่อย ไดแ้ก่ ดา้นแพทย์

ทางเลือก ดา้นกลุ่มตลาดลกูคา้เฉพาะ ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก และดา้นระยะเวลา

การรอใชบ้ริการทงั 4 ดา้นหลกั มีขอ้คาํถามทงัหมด 10 ขอ้คาํถามเป็น ดา้นละ 2, 2, 4 และ2  ขอ้

คาํถามยอ่ย ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.4  ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัตวัชีวดัยอ่ยรายดา้นความยากทีจะเลียนแบบ 

(Inimitable) 

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันตวัชีวดัย่อย

ด้านความยากทีจะเลยีนแบบได้ (Inimitable) 

ข้อคาํถาม 

 ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร 

 

1) บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวก

เป็นอยา่งดีในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

การรักษาพยาบาล 

  2) บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการ

ท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงัการ

รักษาพยาบาล 

3) ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของ

บริษทัประกนัสุขภาพกบัสถานพยาบาล 

4) มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพ

ระดบันานาชาติ 

 ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 1) ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการ

คุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ 

 ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 1) มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงั

กระบวนการรักษา คือการพกัฟืน และ

ติดตามอาการหลงัการรักษา 

2) มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ 

เช่น การบริโภคอาหารเพือสุขภาพ   การ

เล่นโยคะ การนวดแผนไทยและสปา  

เป็นตน้ 

3) การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือให้

ผูใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้รับบริการการรักษา

อยา่งต่อเนือง 

  

จากตาราง 4.4 ตวัชีวดัยอ่ยรายดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable) มี 3 ตวัชีวดัย่อย 

คือ ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ และดา้นทรัพยากรทางการ
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ท่องเทียวทงั 3 ดา้นหลกั มีขอ้คาํถามทงัหมด 8 ขอ้คาํถามเป็น ดา้นละ 4, 1 และ 3 ขอ้คาํถามย่อย 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.5  ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัตวัชีวดัยอ่ยรายดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัตวัชีวดัยอ่ย

ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ขอ้คาํถาม 

 ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์

ของบุคลากรทางการแพทย ์

1) ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 

2) ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทย์

ผูรั้กษา 

3) ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา 

 

 ดา้นความมนัคงปลอดภยั 1) ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึง

สถานพยาบาล 

2) ความปลอดภยัในพืนทีของ

สถานพยาบาลทีใชบ้ริการ 

3) มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี 

เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มี

กลอ้ง CCTV เป็นตน้ 

 

 จากตาราง  4.5 ตัว ชีว ัดย่อยรายด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) มี 2 ตวัชีวดัย่อย คือด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทาง

การแพทย ์และดา้นความมนัคงปลอดภยั ทงั 2 ดา้นหลกั มีขอ้คาํถามทงัหมด 6 ขอ้คาํถามเป็น ดา้น

ละ 3 ขอ้คาํถามยอ่ย  
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4.2  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลพนืฐานทัวไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 

การศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงแพทย ์

ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์คือ ผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยช์าวต่างชาติ ทีใช้

บริการในสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400  คน 

มีผลการศึกษา ดงันี 

 

ตารางที 4.6  จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 230 57.5 

 หญิง 170 42.5 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.6 พบว่าจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ พบว่า มีผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  และเพศหญิง จาํนวน 

170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.7  จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามช่วงอาย ุ

 

 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 68 17.0 

 21-30 ปี 110 27.5 

 31-40 ปี 142 35.5 

 41-50 ปี 70 17.5 

 51-60 ปี 10 2.5 

 รวม 400 100 
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จากตาราง 4.7 พบว่าจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามช่วงอาย ุพบว่าส่วน

ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมามีอายรุะหว่าง 21-30 

ปี และ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 และร้อยละ 17.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.8  จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพ 

 

 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ โสด 206 51.5 

 แต่งงาน 158 39.5 

 หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 36 9.0 

 รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4.8 พบว่าจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ พบว่าส่วน

ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีสถานภาพ โสด มีจาํนวน 206 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมามี

สถานภาพแต่งงาน จาํนวน 158 คนและหยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  และร้อยละ 

9 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.9  จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพ 

 

 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ เจา้ของกิจการ 24 6.0 

 พนกังานบริษทัเอกชน 100 25.0 

 เจ้าหน้าทีรัฐ / รัฐวสิาหกจิ 138 34.5 

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 24.0 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ 24 6.0 

 เกษียณ/ว่างงาน 18 4.5 

 รวม 400 100 
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 จากตาราง 4.9 พบว่าจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่

ผูต้อบแบบสอบถาม มีอาชีพเจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกิจ  มีจาํนวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5 

รองลงมามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 100 คน และนกัเรียน นกัศึกษา 96 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25  และร้อยละ 24 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.10  จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกว่า 1,500  เหรียญสหรัฐ 

(ตาํกว่า 49,169.0 บาท) 
10 2.5 

 1,501 - 2,500 เหรียญสหรัฐ 

(49,202.7 – 81,949.9 บาท) 
80 20.0 

 2,501 – 3,500 เหรียญสหรัฐ 

(81,982.7 – 114,729.9 บาท) 
206 51.5 

 มากกว่า 3,501 เหรียญสหรัฐ 

(มากกว่า 114,762.7 บาท) 
104 26.0 

 รวม 400 100 

 

หมายเหตุ:  *คิดตามอตัราแลกเปลียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 32.77 บาท ณ วนัที 10 พฤศจิกายน 2557 

 

 จากตาราง 4.10 พบว่าจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 2,501 – 3,500 เหรียญสหรัฐ จาํนวน 206 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา มากกว่า 3,501 เหรียญสหรัฐ จาํนวน 104 คน และ 1,501 - 2,500 

เหรียญสหรัฐ จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั  
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ตารางที 4.11  จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามภูมิลาํเนา 

 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ภูมิลาํเนา สหราชอาณาจกัร 50 12.5 

 อเมริกา 52 13.0 

 ออสเตรเลีย 48 12.0 

 ญีปุ่น 66 16.5 

 ตะวนัออกกลาง 38 9.5 

 นิวซีแลนด ์ 10 2.5 

 รัสเซีย 18 4.5 

 ฟิลิปปินส์ 6 1.5 

 อินโดนีเซีย 4 1.0 

 สิงคโ์ปร์ 30 7.5 

 เกาหลีใต ้ 24 6.0 

 มาเลเซีย 30 7.5 

 จีน 20 5.0 

 อินเดีย 2 0.5 

 สวิสเซอร์แลนด์ 2 0.5 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.11 พบว่าจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามภมิูลาํเนา พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามทีใชบ้ริการทางการแพทย ์5 อนัดบัแรก คือ ญีปุ่นมีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือ อเมริกา เป็นจาํนวน 52 คน สหราชอาณาจกัร เป็นจาํนวน 50 คน ออสเตรเลีย เป็น

จาํนวน 48 คน และตะวนัออกกลาง เป็นจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13, 12.5, 12,  9.5 ตามลาํดบั 
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4.3  พฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

ตารางที 4.12  ค่าความถีและร้อยละของตวัอยา่งในการเดินทางมาท่องเทียวประเทศไทย 

 

ความถีในการเดินทางมาท่องเทียวประเทศไทย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ไม่เคย 212 53.0 

 1-2 ครัง 102 25.5 

 3-4 ครัง 52 13.0 

 มากกว่า 5 ครัง 34 8.5 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.12 พบว่าค่าความถีและร้อยละของตวัอยา่งในการเดินทางมาท่องเทียวประเทศ

ไทย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย  มีจาํนวน 212 

คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ เคยมาท่องเทียว 1-2 ครัง จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

และ เคยมาท่องเทียว 3-4 ครัง จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13  

 

ตารางที 4.13   จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานทีท่องเทียวใดในประเทศไทยที

ท่านตอ้งการท่องเทียวมากทีสุด 

 

สถานทีท่องเทียวใดในประเทศไทยทีท่านต้องการ

ท่องเทียวมากทีสุด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

 กรุงเทพฯ 214 53.5 

 ภูเกต็ 118 29.5 

 เชียงใหม่ 68 17.0 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.13 พบว่าค่าความถีและร้อยละของตวัอย่างจาํแนกสถานทีท่องเทียวใดใน

ประเทศไทยทีท่านตอ้งการท่องเทียวมากทีสุด พบว่าส่วนใหญ่ตอ้งการท่องเทียวในกรุงเทพฯ มาก

ทีสุดเป็นจาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ ภูเก็ต 118 คน และ เชียงใหม่ 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.5 และ 17 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.14   จาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามการท่องเทียวประเภทใดทีชืนชอบมาก

ทีสุด 

 

การท่องเทียวประเภทใดทีชืนชอบมากทีสุด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 การท่องเทียวเชิงธรรมชาติ 132 33.0 

 การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 138 34.5 

 การท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์ 42 10.5 

 การท่องเทียวเชิงกีฬา 76 19.0 

 การท่องเทียวเชิงการแพทย ์ 8 2.0 

  การท่องเทียวเพือธุรกิจ 2 0.5 

  การท่องเทียวพาํนกัระยะยาว 2 0.5 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.14 พบว่าค่าความถีและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามการท่องเทียวประเภท

ใดทีชืนชอบมากทีสุดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชืนชอบ การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

จาํนวน 138 คน ร้อยละ 34.5 รองลงมา การท่องเทียวเชิงธรรมชาติ จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 

33 และ การท่องเทียวเชิงกีฬา จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 

 

ตารางที 4.15   จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามระยะเวลา (วนั) ในการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์

 

ระยะเวลาการท่องเทยีวเชิงการแพทย์ (วนั) จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 1 – 3 วนั 138 34.5 

 4 – 6 วนั 160 40.0 

 7 – 9 วนั 84 21.0 

 10 วนั ขึนไป 18 4.5 

 รวม 400 100.0 

  

 จากตาราง 4.15 พบว่าจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามระยะเวลา (วนั) ในการ

ท่องเทียวเชิงการแพทยพ์บว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลา 4-6 วนัมากทีสุด มีจาํนวน 
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160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา 1-3 วนั จาํนวน 138 คน และ 7-9 วนั จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.5 และ 21 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.16   จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามผูมี้อิทธิพลมากทีสุดในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

 

ผู้มอีทิธิพลมากทีสุดในการตดัสินใจเลอืกใช้

บริการทางการแพทย์ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ตวัท่านเอง 220 55.0 

 บิดา มารดา 98 24.5 

 ญาติพีนอ้ง 42 10.5 

 ผูเ้ชียวชาญเฉพาะ

ดา้น 
40 10.0 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.16 พบว่าจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามผูมี้อิทธิพลมากทีสุดใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์ พบว่าผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง

การแพทยส่์วนใหญ่คือ ตวัเอง มีจาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ บิดา มารดา 

จาํนวน 98 คน และ ญาติพีนอ้ง จาํนวน 42 คิดเป็นร้อยละ 49 และ 10.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.17   จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามการรับรู้ข่าวสารการบริการทางการแพทย์

จากสือใด 

 

การรับรู้ข่าวสารการบริการทางการแพทย์จากสือใด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 บริษทัตวัแทนนาํเทียว 118 29.5 

 บริษทัตวัแทนประกนัสุขภาพ 34 8.5 

 เพอืน คนรู้จกั 138 34.5 

 อินเตอร์เน็ต/สือออนไลน์ 102 25.5 

 นิตยสาร 8 2.0 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4.17 พบว่าจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามการรับรู้ข่าวสารการ

บริการทางการแพทยจ์าก เพือน คนรู้จกั มากทีสุด จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา 

บริษทันาํเทียว จาํนวน 118 คน และ อินเตอร์เน็ต จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และ 25.5 

 

ตารางที 4.18   จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามปัจจยัสาํคญัทีทาํให้ตดัสินใจเลือกใชก้าร

บริการเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย 

 

ปัจจยัสําคญัทีทําให้ตดัสินใจเลอืกใช้การบริการเชิง

การแพทย์ในประเทศไทย 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เ มกีารบริการทดี ี 262 65.5 

 ระยะเวลาสนัในการรอคิวเพือรับบริการ 2 0.5 

 มีชือเสียงเป็นทียอมรับเรืองคุณภาพ

ระดบัโลก 
16 4.0 

 มีเทคโนโลยทีีทนัสมยั 4 1.0 

 มีการรักษาเฉพาะทาง 112 28.0 

 ความน่าเชือถือ ภาพลกัษณ์ทีดี 4 1.0 

 รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 4.18 พบว่าจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามปัจจัยสําคญัทีทาํให้

ตดัสินใจเลือกใจการบริการเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกใช้บริการทางการแพทย ์เพราะ มีการบริการทีดี เป็นจาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 

รองลงมา มีการรักษาเฉพาะทาง เป็นจาํนวน 112 คน และมีชือเสียงเป็นทียอมรับเรืองคุณภาพระดบั

โลก จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และ 4 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.19   จาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการทางการ

แพทยที์เลือกใชบ้ริการ 

 

ประเภทของสถานประกอบการทางการแพทย์ 

ทีเลอืกใช้บริการ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 สถานประกอบการทางการแพทยข์องรัฐ 170 42.5 

 สถานประกอบการทางการแพทย์ของเอกชน 230 57.5 

 รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4.19 พบว่าจาํนวนและร้อยละของตัวอย่าง จาํแนกตามประเภทของสถาน

ประกอบการทางการแพทยที์เลือกใชบ้ริการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการสถาน

ประกอบการทางการแพทยข์องเอกชนจาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และใชบ้ริการสถาน

ประกอบการทางการแพทยข์องรัฐจาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5  

 

ตารางที 4.20   จาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามประเภทสถานทีตงัในเขตใดของสถาน

ประกอบการทางการแพทยที์เลือกใชบ้ริการ 

 

ประเภทสถานทีตงัในเขตใดของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ทีเลอืกใช้บริการ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ใจกลางเมอืง /

กรุงเทพฯ 
314 78.5 

 ชานเมือง/ปริมณฑล 86 21.5 

 รวม 400 100.0 



74 

จากตาราง 4.20 พบว่าจาํนวนและร้อยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทสถานทีตงัในเขต

ใดของสถานประกอบการทางการแพทยที์เลือกใชบ้ริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้

บริการสถานประกอบการทางการแพทยใ์นเขตทีตงั ใจกลางเมือง /กรุงเทพฯ เป็นจาํนวน 314 คน 

คิดเป็นร้อยละ 78.5 และชานเมือง/ปริมณฑล เป็นจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  

 

4.4  ระดับความคาดหวงัของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานและอธิบายระดบัความคาดหวงัของนักท่องเทียว

เชิงการแพทยที์ใชบ้ริการสถานประกอบการทางการแพทย ์โดยรวมดา้นหลกั 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นความ

มีคุณค่า (Valuable Resources) ดา้นความหายาก (Rare Resources) ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้

(Inimitable Resources) และด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Non-substitutable-

Resources) แสดงตาราง ดงันี  

 

ตารางที 4.21   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัความคาดหวงัของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยรวมดา้นหลกั 

 

ตวัชีวดัความคาดหวงั x̄ S.D. ระดับความคาดหวงั 

1.ดา้นความมีคุณค่า  3.81 0.59 มาก 

2.ดา้นความหายาก  3.83 0.59 มาก 

3.ดา้นความยากทีจะ 3.31 0.77 ปานกลาง 

เลียนแบบได ้    

4.ดา้นการไม่สามารถ 3.88 0.64 มาก 

ทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์    

รวม 3.70 0.65 มาก 

 

จากตาราง 4.21 พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์อยูใ่นระดบั มาก 

(x̄ = 3.70) และเมือพิจารณารายข้อย่อย พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวงัสูงสุด ได้แก่ ด้านการไม่

สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ (x̄ = 3.88) รองลงมาคือ ดา้นความหายาก (x̄= 3.83) ดา้นความมี

คุณค่า (x̄ = 3.81) และ ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(x̄ = 3.31) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.22   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัความคาดหวงัของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นความมีคุณค่า 

 

ตวัชีวดัความคาดหวงั x̄ S.D. ระดับความคาดหวงั 

1.  ด้านราคา 3.94 0.60 มาก 

 ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า 4.00 0.59 มาก 

 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่า 4.02 0.63 มาก 

รักษาในประเทศของท่าน    

 ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือก 3.81 0.57 มาก 

หลากหลาย เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า    

2. ด้านการรับรองมาตรฐาน 3.52 0.62 มาก 

 สถานประกอบการทางการแพทยใ์น 3.46 0.57 มาก 

กรุงเทพฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ    

ตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI    

 สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการ 3.49 0.61           มาก 

บริหารคุณภาพทงัองคก์ร TQM/CQI ใน    

การใหบ้ริการทางการแพทย ์    

 สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาต 3.62 0.67            มาก 

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.    

สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพของแพทย ์    

และพยาบาล    

3.  ด้านคุณภาพการบริการ 3.98 0.56 มาก 

 การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับ 3.99 0.54 มาก 

บริการอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว    

 มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการ 3.96 0.58            มาก 

บริการทีดี    

 บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ 4.00 0.55            มาก 

ความพร้อมใหบ้ริการอยูเ่สมอ    

รวม 3.81 0.59 มาก 
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จากตาราง 4.22 พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทียวเชิงการแพทยด์า้นความมีคุณค่า 

อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.81) และเมือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวงัสูงสุด ไดแ้ก่ 

ดา้นคุณภาพการบริการ (x̄ = 3.98) รองลงมา คือ ดา้นราคา (x̄ = 3.94) 

 

ตารางที 4.23   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัความคาดหวงัของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ ดา้นความหายาก (Rare) 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง  x̄ S.D. ระดับความคาดหวัง 

1.  ด้านแพทย์ทางเลอืก 3.91 0.59 มาก 

 ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทย ์ 3.90 0.59 มาก 

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง    

 การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ 3.93 0.59 มาก 

ทาง    

2.  ด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ 3.76 0.67 มาก 

 บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสาร 3.76 0.65 มาก 

ภาษาต่างประเทศ    

 สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศูนยบ์ริการผูป่้วย 3.77 0.68 มาก 

นานาชาติ    

3.  ด้านเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก 3.81 0.57 มาก 

 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากร 3.90 0.53 มาก 

ทางการแพทย ์    

 เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 3.86 0.55 มาก 

 สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความ 3.65 0.61 มาก 

พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ    

 อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ 3.86 0.60 มาก 

ใหบ้ริการ    

4.  ด้านระยะเวลาการรอใช้บริการ 3.84 0.54 มาก 

 ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 3.82 0.54 มาก 

 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทาง 3.86 0.53 มาก 

การแพทย ์    

รวม 3.83 0.59 มาก 
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จากตาราง 4.23 พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทียวเชิงการแพทยด์า้นความหายาก 

อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.83) และเมือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวงัสูงสุด ไดแ้ก่ 

ดา้นแพทยท์างเลือก (x̄ = 3.91) รองลงมา คือ ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ (x̄ = 3.84) และดา้น

เทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก (x̄ = 3.81)  

 

ตารางที 4.24   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัความคาดหวงัของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง  x̄ S.D. ระดับความคาดหวัง 

1.  ด้านบริษัทประกนัและพนัธมติร  3.34 0.70 ปานกลาง 

 บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 3.34 0.63 ปานกลาง 

ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนการรักษาพยาบาล    

 บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพคเกจการท่องเทียวเชิง 3.45 0.54 มาก 

การแพทยห์ลงัการรักษาพยาบาล    

 ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนั 3.44 0.66 มาก 

สุขภาพกบัสถานพยาบาล    

 มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบั 3.16 0.97 ปานกลาง 

นานาชาติ    

2.  ด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 3.19 0.86 ปานกลาง 

 ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิ 3.19 0.86 ปานกลาง 

ผูป่้วยชาวต่างชาติ    

3.  ด้านทรัพยากรทางการท่องเทยีว 3.41 0.74 มาก 

 มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา 3.20 0.94 ปานกลาง 

คือการพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการรักษา    

 มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การ 3.42 0.69 มาก 

บริโภคอาหารเพือสุขภาพ   การเล่นโยคะ การนวด    

แผนไทยและสปา เป็นตน้    

 การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมี 3.62 0.58 มาก 

โอกาสเขา้รับบริการการรักษาอยา่งต่อเนือง    

รวม 3.31 0.77 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.24 พบว่า ระดับความคาดหวงัของนักท่องเทียวเชิงการแพทยโ์ดยรวมดา้น

ความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.31) และเมือพิจารณารายขอ้ย่อย 

พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวงัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว (x̄ = 3.41) รองลงมา คือ 

ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร (x̄ = 3.34) และ ด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ (x̄ = 3.19) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.25   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัความคาดหวงัของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์

(Nonsubstitutable) 

 

ตวัชีวดัความคาดหวงั  x̄ S.D. ระดับความ

คาดหวงั 

1.  ด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทาง

การแพทย์ 
3.83 0.69 มาก 

 ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 3.77 0.69 มาก 

 ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 3.86 0.68 มาก 

 ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา 3.87 0.68 มาก 

2.  ด้านความมนัคงปลอดภัย 3.94 0.59 มาก 

 ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล 3.99 0.61 มาก 

 ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใช ้ 3.98 0.61 มาก 

บริการ    

 มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มี 3.87 0.53 มาก 

พนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV     

เป็นตน้    

รวม 3.88 0.64 มาก 

 

จากตาราง 4.25 พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเทียวเชิงการแพทยโ์ดยรวมดา้นการ

ไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 3.88)  และเมือ

พิจารณารายขอ้ยอ่ย พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวงัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงปลอดภยั (x̄ = 3.94) 

รองลงมาคือ ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์ (x̄ = 3.84 
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4.5  ระดับการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานและอธิบายระดบัการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิง

การแพทยที์ใชบ้ริการสถานประกอบการทางการแพทย ์โดยรวมดา้นหลกั 4 มิติ ไดแ้ก่ ทรัพยากรนนั

ตอ้งมีคุณค่า (Valuable Resources) ทรัพยากรนนัตอ้งหายาก (Rare Resources)  ทรัพยากรนันยากที

จะเลียนแบบได ้(Inimitable Resources) และทรัพยากรนันไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

(Non-substitutable-Resources) แสดงตาราง ดงันี  

 

ตารางที 4.26   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัการรับรู้ของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยรวมดา้นหลกั 

 

ตวัชีวดัการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

1.  ดา้นความมีคุณค่า  3.64 0.71 มาก 

2.  ดา้นความหายาก  3.62 0.66 มาก 

3.   ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้ 3.10 0.68 ปานกลาง 

4.  ด้านการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ 
3.79 0.72 มาก 

รวม 3.53 0.69 มาก 

 

จากตาราง 4.26 พบว่า ระดบัการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย ์อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 

3.53) และเมือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบว่า ค่าเฉลียการรับรู้สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการไม่สามารถทดแทน

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (x̄ = 3.79) รองลงมา คือ ดา้นความมีคุณค่า  (x̄ = 3.64) ดา้นความหายาก (x̄ = 3.62) 

และดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(x̄ = 3.10) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.27   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัการรับรู้ของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นความมีคุณค่า 

 

ตวัชีวดัการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

1.  ด้านราคา 3.87 0.82 มาก 

 ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า 3.96 0.76 มาก 

 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาใน 3.93 0.89 มาก 

ประเทศของท่าน    

 ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น  3.73 0.80 มาก 

แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า    

2.  ด้านการรับรองมาตรฐาน 3.23 0.56 ปานกลาง 

 สถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯ 3.21 0.52 ปานกลาง 

ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล    

ISO 9002/JCI    

 สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพ 3.16 0.53 ปานกลาง 

ทงัองคก์ร TQM/CQI ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์    

 สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง 3.34 0.64 ปานกลาง 

ตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล     

ใบประกอบวิชาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้    

3.  ด้านคุณภาพการบริการ 3.82 0.74 มาก 

 การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอยา่ง 3.80 0.76 มาก 

ถกูตอ้งรวดเร็ว    

 มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี 3.84 0.77        มาก 

 บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความ 3.83 0.70        มาก 

พร้อมใหบ้ริการอยูเ่สมอ    

รวม 3.64 0.71 มาก 

 

จากตาราง 4.27 พบว่า ระดบัการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทยด์า้นความมีคุณค่า อยู่

ในระดบัมาก  (x̄ = 3.64) และเมือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบว่า ค่าเฉลียการรับรู้สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา 
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(x̄ = 3.87) รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพการบริการ (x̄ = 3.82) และดา้นการรับรองมาตรฐาน (x̄ = 3.23) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.28   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัการรับรู้ของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ ดา้นความหายาก (Rare) 

 

ตวัชีวดัการรับรู้  x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

1.  ด้านแพทย์ทางเลอืก 3.65 0.73 มาก 

 ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียว 3.64 0.72 มาก 

ชาญเฉพาะทาง    

 การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 3.67 0.75 มาก 

2.  ด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ 3.53 0.69 มาก 

 บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสาร 3.50 0.65 มาก 

ภาษาต่างประเทศ    

 สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศนูยบ์ริการผูป่้วย 3.57 0.73 มาก 

นานาชาติ    

3.  ด้านเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก 3.67 0.63 มาก 

 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากร 3.78 0.68 มาก 

ทางการแพทย ์    

 เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 3.58 0.60 มาก 

 สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อม 3.65 0.61 มาก 

ใชง้านอยูเ่สมอ    

 อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให ้ 3.69 0.63 มาก 

บริการ    

4.  ด้านระยะเวลาการรอใช้บริการ 3.66 0.60 มาก 

 ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 3.60 0.60 มาก 

 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการ 3.73 0.61 มาก 

แพทย ์    

รวม 3.62 0.66 มาก 
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จากตาราง 4.28 พบว่า ระดบัการรับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทยด์า้นความหายาก อยู่ใน

ระดับ มาก (x̄ = 3.62) และเมือพิจารณารายข้อย่อย พบว่า ค่าเฉลียการรับรู้สูงสุด ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลย ีและสิงอาํนวยความสะดวก  (x̄ = 3.67) รองลงมา คือ ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 

 (x̄ = 3.66) ดา้นแพทยท์างเลือก (x̄ = 3.65) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.29   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัการรับรู้ของ

นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable) 

 

ตัวชีวัดการรับรู้  x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

1.  ด้านบริษัทประกันและพันธมิตร  3.16 0.67 ปานกลาง 

 บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดี 3.15 0.62 ปานกลาง 

ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนการรักษาพยาบาล    

 บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการท่องเทียวเชิง 3.24 0.56 ปานกลาง 

การแพทยห์ลงัการรักษาพยาบาล    

 ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนั 3.30 0.68 ปานกลาง 

สุขภาพกบัสถานพยาบาล    

 มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบั 2.97 0.81 ปานกลาง 

นานาชาติ    

2.  ด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 2.97 0.70 ปานกลาง 

 ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิ 2.97 0.70 ปานกลาง 

ผูป่้วยชาวต่างชาติ    

3.  ด้านทรัพยากรทางการท่องเทียว 3.19 0.68 ปานกลาง 

 มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา  3.00 0.78 ปานกลาง 

คือการพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการรักษา    

 มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การ 3.19 0.62 ปานกลาง 

บริโภคอาหารเพือสุขภาพ   การเลน่โยคะ การนวดแผนไทย    

และสปา เป็นตน้    

 การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาส 3.40 0.65 ปานกลาง 

เขา้รับบริการการรักษาอยา่งต่อเนือง    

รวม 3.10 0.68 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.29 พบว่า ระดบัการรับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยรวมดา้นความยาก

ทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable) อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.10) และเมือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า 

ค่าเฉลียการรับรู้สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว (x̄ = 3.19) รองลงมา คือ ดา้นบริษทั

ประกนัและพนัธมิตร (x̄ = 3.16) และดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ (x̄ = 2.97)  ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.30   ผลการศึกษาค่าเฉลีย (x̄) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดบัการรับรู้ของ

นัก ท่องเ ทียว เชิงการแพทย์ ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

 

ตวัชีวดัการรับรู้  x̄ S.D. ระดับการ

รับรู้ 

1.  ด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทาง

การแพทย์ 
3.78 0.75 มาก 

 ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 3.76 0.74 มาก 

 ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 3.81 0.79 มาก 

 ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา 3.78 0.71 มาก 

2.  ด้านความมนัคงปลอดภัย 3.81 0.69 มาก 

 ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล 3.89 0.71 มาก 

 ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใชบ้ริการ 3.81 0.72 มาก 

 มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มีพนกังาน 3.74 0.63 มาก 

รักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้    

รวม 3.79 0.72 มาก 

 

 จากตาราง 4.30 พบว่า ระดบัการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทยโ์ดยรวมดา้นการไม่

สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.79)  และเมือพิจารณา

รายขอ้ยอ่ย พบว่า ค่าเฉลียการรับรู้สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงปลอดภยั  (x̄ = 3.81)  รองลงมา คือ 

ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์(x̄ = 3.78)   
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4.6  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวงัก่อนรับบริการและระดับการรับรู้หลังการรับ

บริการทางการแพทย์ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

ค่าเฉลียระดบัความคาดหวงักบัการรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย ์จากกลุ่มตวัอย่าง 

400 คน แสดงการเปรียบเทียบของขอ้มลู ค่าเฉลียรายดา้น 4 ดา้นดงันี 

 

ตารางที 4.31   เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัก่อนรับบริการและระดบัการรับรู้หลงัการรับบริการ

ทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

ตวัชีวดัรายด้าน ค่าเฉลยี 

ความคาดหวงั 

ค่าเฉลยี 

การรับรู้ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลยี 

> ≤ 

1. ดา้นความมีคุณค่า  3.81 3.64 √  

2. ดา้นความหายาก  3.83 3.62 √  

3. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้ 3.31 3.10 √  

4. ดา้นการไม่สามารถทดแทนได ้ 3.88 3.79 √  

อยา่งสมบูรณ์     

รวม 3.70 3.53 4 0 

 

จากตาราง 4.31 พบว่า นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์มีค่าเฉลียความคาดหวงั มากกว่าค่าเฉลีย

การรับรู้ในทุกดา้น ทงั 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นความมีคุณค่า ดา้นความหายาก  ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบได ้และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ในทงั 4 ดา้นหลกั จะทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างค่าเฉลีย (t-test) ในลาํดบัต่อไป 
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ในดา้นปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั ทงั 4 ดา้นหลกั พบว่าค่าเฉลียความคาดหวงัมี

มากกว่าการรับรู้ในทุกดา้น แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ตามกราฟ ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4.1 การเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

4.6.1  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลยี (t-test) รายด้านหลกั 

ในการศึกษา การหาค่าความแตกต่างของขอ้มลู 2 ชุด คือ ค่าเฉลียความคาดหวงัและการ

รับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยแสดงผลทดสอบ ทงั 4 ดา้น ดงันี 
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ตารางที 4.32   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ระหว่างค่าเฉลียรายดา้นหลกั 

 

ตวัชีวดัด้านต่าง ๆ n x̄ S.D. t sig 

1.  ด้านความมคุีณค่า      

ความคาดหวงั 400 3.81 0.59 3.863 0.070 

การรับรู้ 400 3.64 0.71   

2.  ด้านความหายาก       

ความคาดหวงั 400 3.83 0.59 4.379* 0.002 

การรับรู้ 400 3.62 0.66   

3.  ด้านความยากทีจะเลยีนแบบได้      

ความคาดหวงั 400 3.31 0.77 4.728* 0.000 

การรับรู้ 400 3.10 0.68   

4.  ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่าง

สมบูรณ์  

     

ความคาดหวงั 400 3.88 0.64 2.260 0.177 

การรับรู้ 400 3.53 0.72   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 จากตาราง 4.32 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่าง (t-test) รายดา้นขอ้ย่อยขอ้ที 1) ดา้น

ความมีคุณค่าและขอ้ที 4) ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสาํคญัและ ขอ้ที 2) ดา้นความหายากและขอ้ที 3) ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 

4.6.2  การเปรียบเทยีบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง 

          การแพทย์ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ รายด้านข้อย่อย 

 จากการหาค่าเฉลียความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์400 ชุด แสดง

การเปรียบเทียบขอ้มลูค่าเฉลียรายดา้นขอ้ยอ่ย ดงันี 



87 

ตารางที 4.33   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์1. ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านความมีคุณค่า 

ค่าเฉลยี 

ความคาดหวัง 

ค่าเฉลยี 

การรับรู้ 

เปรียบเทยีบค่าเฉลยี 

> ≤ 

ด้านราคา 3.94 3.87 √  

1. ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า 4.00 3.96 √  

2. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาในประเทศ 4.02 3.93 √  

ของท่าน     

3. ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบ 3.81  3.73 √  

พิเศษ แบบคุม้ค่า     

ด้านการรับรองมาตรฐาน 3.52 3.23 √  

4. สถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯไดรั้บการ  3.46 3.21 √  

รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI                                 

5. สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพทงั  3.49 3.16 √  

องคก์ร TQM/CQI ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์                                  

6. สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่างถูกตอ้งตาม 3.62 3.34 √  

กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพ     

ของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้     

ด้านคุณภาพการบริการ 3.98 3.82 √  

7. การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอย่างถูกตอ้ง  3.99 3.80 √  

รวดเร็ว     

8. มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี 3.96 3.84 √  

9. บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความพร้อม 4.00 3.83 √  

ใหบ้ริการอยู่เสมอ     

 

จากตาราง 4.33 ดา้นความมีคุณค่า พบว่าความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวงั มากกว่า 

การรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทยใ์นทุกดา้น 
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ตารางที 4.34   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์2.ดา้นความตอ้งหายาก (Rare) 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านความหายาก (Rare) 

ค่าเฉลยี 

ความคาดหวัง 

ค่าเฉลยี 

การรับรู้ 

เปรียบเทยีบค่าเฉลยี 

> ≤ 

ด้านแพทย์ทางเลือก 3.91 3.65 √  

1. ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียว   3.90 3.64 √  

เฉพาะทาง     

2. การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 3.93 3.67 √  

ด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ 3.76 3.53 √  

3. บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสาร 3.76 3.50 √  

ภาษาต่างประเทศ     

4. สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศูนยบ์ริการผูป่้วย 3.77 3.57 √  

นานาชาติ     

ด้านเทคโนโลยแีละสิงอํานวยความสะดวก 3.81 3.67 √  

5 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากร 3.90 3.78 √  

ทางการแพทย ์     

6 เทคโนโลยีและเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 3.86 3.58 √  

7 สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อม 3.65 3.65  √ 
ใชง้านอยู่เสมอ     
8 อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ 3.86 3.69 √  

ใหบ้ริการ     

ด้านระยะเวลาการรอใช้บริการ 3.84 3.66 √  

9 ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 3.82 3.60 √  

10.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทาง 3.86 3.73 √  

การแพทย ์     

 

 จากตาราง 4.34 ดา้นความหายาก (Rare) พบว่าความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวงั 

มากกว่า การรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทยใ์นทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นขอ้ย่อยสิงอาํนวยความ
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สะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อมใชง้านอยู่เสมอทีความคาดหวงัก่อนรับบริการ เท่ากบั การ

รับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทย ์

 

ตารางที 4.35   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์3. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้

(Inimitable) 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านความยากทีจะเลียนแบบได้ (Inimitable) 

ค่าเฉลีย 

ความคาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

การรับรู้ 

เปรียบเทียบค่าเฉลีย 

> ≤ 

ด้านบริษัทประกันและพันธมิตร 3.34 3.16 √  

1. บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 3.34 3.15 √  

ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนการรักษาพยาบาล     

2. บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการท่องเทียวเชิง 3.45 3.24 √  

การแพทยห์ลงัการรักษาพยาบาล     

3. ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนั 3.44 3.30 √  

สุขภาพกบัสถานพยาบาล     

4. มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบั 3.16 2.97 √  

นานาชาติ     

ด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 3.19 2.97 √  

5. ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิ 3.19 .  √  

ผูป่้วยชาวต่างชาติ     

ด้านทรัพยากรทางการท่องเทียว 3.41 3.19 √  

6. มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา  3.20 3.00 √  

คือการพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการรักษา     

7. มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การ 3.42 3.19 √  

บริโภคอาหารเพือสุขภาพ   การเล่นโยคะ การนวดแผน     

ไทยและสปา เป็นตน้     

8. การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมี

โอกาสเขา้รับบริการการรักษาอยา่งต่อเนือง 
3.62 3.40 √ 
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 จากตาราง 4.35 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได้ (Inimitable) พบว่าความแตกต่างของ

ค่าเฉลียความคาดหวงั มากกว่า การรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทยใ์นทุกดา้น 

ตารางที 4.36   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์4.ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

 

ตวัชีวดัรายด้านข้อย่อย 

ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

ค่าเฉลยี 

ความ

คาดหวงั 

ค่าเฉลยี 

การรับรู้ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลยี 

> ≤ 

ด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร

ทางการแพทย์ 
3.83 3.78 √ 

 

1. ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 3.77 3.76 √  

2. ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 3.86 3.81 √  

3. ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา 3.87 3.78 √  

ด้านความมนัคงปลอดภัย 3.94 3.81 √  

4. ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึง 3.99 3.89 √  

สถานพยาบาล     

5. ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใช ้ 3.98 3.81 √  

บริการ     

6. มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มี  3.87 3.74 √  

พนกังาน  รักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV     

เป็นตน้     

 

 จากตาราง 4.36 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) พบว่า

ความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวงั มากกว่า การรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทยใ์นทุก

ดา้น 
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4.6.3   การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลยี (t-test) ความคาดหวงัก่อนรับบริการและ

การรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทย์ (t-test) รายด้านข้อย่อย 

 

ตารางที 4.37   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 1.ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  

รายขอ้ยอ่ย 

 

ตวัชีวดัรายด้านข้อย่อยด้านความมีคุณค่า n x̄ S.D. t Sig 

ด้านราคา      

1. ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า                                                  ความคาดหวงั 400 4.00 0.59 1.220 0.223 

การรับรู้ 400 3.96 0.76   

1. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาในประเทศของท่าน      

ความคาดหวงั 400 4.02 0.63 2.040* 0.042 

การรับรู้ 400 3.93 0.89   

2. ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า      

ความคาดหวงั 400 3.81 0.57 2.590* 0.010 

การรับรู้ 400 3.73 0.80   

ด้านการรับรองมาตรฐาน      

3. สถานประกอบการทางการแพทย์ในกรุงเทพฯไดรั้บการรับรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI                              
   

  

ความคาดหวงั 400 3.46 0.57 8.862* 0.000 

การรับรู้ 400 3.21 0.52   

4. สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพทังองค์กร TQM/CQI 

ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์                               
   

  

ความคาดหวงั 400 3.49 0.61 10.415* 0.000 

การรับรู้ 400 3.16 0.53   

5. สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น 

พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้ 
   

  

ความคาดหวงั 400 3.62 0.67 10.474* 0.000 

การรับรู้ 400 3.34 0.64   

ด้านคุณภาพการบริการ      

6. การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว      

ความคาดหวงั 400 3.99 0.54 5.444* 0.000 

การรับรู้ 400 3.80 0.76   

7. มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี      

ความคาดหวงั 400 3.96 0.58 3.344* 0.001 

การรับรู้ 400 3.84 0.77   
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ตารางที 4.37  (ต่อ) 

 

ตวัชีวดัรายด้านข้อย่อยด้านความมีคุณค่า n x̄ S.D. t Sig 

8.  บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความพร้อมใหบ้ริการอยู่เสมอ      

ความคาดหวงั 400 4.00 0.55 4.846* 0.000 

การรับรู้ 400 3.83 0.70   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตาราง 4.37 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่าง (t-test) รายดา้นขอ้ยอ่ย เป็นดงันี พบว่า

ขอ้ยอ่ยขอ้ทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 ระดบัความเชือมนั 95% ไดแ้ก่ ขอ้

ย่อยข้อที 2) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการประหยดักว่ารักษาในประเทศของท่าน 3) ระดับค่า

รักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า 4).สถานประกอบการทางการแพทย์

ในกรุงเทพฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI 5) สถาน

ประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพทงัองค์กร TQM/CQI ในการให้บริการทางการแพทย ์ 

6) สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบ

ประกอบวิชาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้ 7) การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว 8) มีการบริหารจัดการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี และ 9) บุคลากรทีการ

ใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความพร้อมใหบ้ริการอยูเ่สมอ  

 และพบว่าขอ้ยอ่ยทีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้ยอ่ยที 1) ค่ารักษาพยาบาล

มีความคุม้ค่า  
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ตารางที 4.38   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ ดา้นที 2.ดา้นความหายาก (Rare)  

รายขอ้ยอ่ย 

 

ตัวชีวดัรายด้านข้อย่อยด้านความหายาก n x̄ S.D. t Sig 

ด้านแพทย์ทางเลอืก      

1.ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง      

ความคาดหวงั 400 3.90 0.59 7.430* 0.000 

การรับรู้ 400 3.64 0.72   

2.การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง      

ความคาดหวงั 400 3.93 0.59 7.721* 0.000 

การรับรู้ 400 3.67 0.75   

ด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ      

3.บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสารภาษาต่างประเทศ      

ความคาดหวงั 400 3.76 0.65 8.534* 0.000 

การรับรู้ 400 3.50 0.65   

4.สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศูนยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ      

ความคาดหวงั 400 3.77 0.68 5.471* 0.000 

การรับรู้ 400 3.57 0.73   

ด้านเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความสะดวก      

5.ความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ่กบับุคลากรทางการแพทย ์      

ความคาดหวงั 400 3.90 0.53 3.243* 0.001 

การรับรู้ 400 3.78 0.68   

6.เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยท์ีทนัสมยั      

ความคาดหวงั 400 3.86 0.55 8.102* 0.000 

การรับรู้ 400 3.58 0.60   

7.สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ      

ความคาดหวงั 400 3.65 0.61 4.719* 0.000 

การรับรู้ 400 3.65 0.61   

8.อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอตอ่การให้บริการ      

ความคาดหวงั 400 3.86 0.60 5.226* 0.000 

การรับรู้ 400 3.69 0.63   

ด้านเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความสะดวก      

9.ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง      

ความคาดหวงั 400 3.82 0.54 7.249* 0.000 

การรับรู้ 400 3.60 0.60   

10.ความรวดเร็วในการให้บริการของบคุลากรทางการแพทย ์      

ความคาดหวงั 400 3.86 0.53 4.313* 0.000 

การรับรู้รู้ 400 3.73 0.61   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตาราง 4.38 พบว่า ทุกขอ้ยอ่ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  
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ตารางที 4.39   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 3. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้

(Inimitable) รายขอ้ยอ่ย 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อยด้านความยากทจีะเลยีนแบบได้ n x̄ S.D. t Sig 

ด้านบริษทัประกันและพันธมิตร      

1. บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนการรักษาพยาบาล 
   

  

ความคาดหวงั 400 3.34 0.63 5.827* 0.000 

การรับรู้ 400 3.15 0.62   

2. บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงัการ

รักษาพยาบาล 
     

ความคาดหวงั 400 3.45 0.54 7.272* 0.000 

การรับรู้ 400 3.24 0.56   

      

3. ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนัสุขภาพกบัสถานพยาบาล      

ความคาดหวงั 400 3.44 0.66 4.647* 0.000 

การรับรู้ 400 3.30 0.68   

4. มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบันานาชาติ      

ความคาดหวงั 400 3.16 0.97 6.098* 0.000 

การรับรู้ 400 2.97 0.81   

ด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ      

5. ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ      

ความคาดหวงั 400 3.19 0.86 7.519* 0.000 

การรับรู้ 400 2.97 0.70   

ด้านทรัพยากรทางการท่องเทียว      

6. มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา คือการพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการรักษา      

ความคาดหวงั 400 3.20 0.94 7.096* 0.000 

การรับรู้ 400 3.00 0.78   

7. มีกจิกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การบริโภคอาหารเพือสุขภาพ   การ

เล่นโยคะ การนวดแผนไทยและสปา เป็นตน้ 
     

ความคาดหวงั 400 3.42 0.69 7.891* 0.000 

การรับรู้ 400 3.19 0.62   

8. การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือให้ผูใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้รับบริการการรักษาอยา่งตอ่เนือง 
     

ความคาดหวงั 400 3.62 0.58 7.209* 0.000 

การรับรู้ 400 3.40 0.65   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 4.39 พบว่า ทุกขอ้ยอ่ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

ตารางที 4.40   ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 4. ดา้นการไม่สามารถทดแทนได้

อยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) รายขอ้ยอ่ย 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อยด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ n x̄ S.D. t Sig 

ด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์      

1. ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 
   

  

ความคาดหวงั 400 3.77 0.69 0.560 0.576 

การรับรู้ 400 3.76 0.74   

2. ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 
     

ความคาดหวงั 400 3.86 0.68 1.416 0.158 

การรับรู้ 400 3.81 0.79   

3. ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา      

ความคาดหวงั 400 3.87 0.68 1.163* 0.002 

การรับรู้ 400 3.78 0.71   

ด้านความมันคงปลอดภัย      

4. ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล      

ความคาดหวงั 400 3.99 0.61 3.329* 0.001 

การรับรู้ 400 3.89 0.71   

5. ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใชบ้ริการ      

ความคาดหวงั 400 3.98 0.61 5.993* 0.000 

การรับรู้ 400 3.81 0.72   

6. มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอย่างดี เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง 

CCTV เป็นตน้ 
     

ความคาดหวงั 400 3.87 0.53 4.791* 0.000 

การรับรู้ 400 3.74 0.63   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตาราง 4.40 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่าง (t-test) รายดา้นขอ้ย่อยขอ้ที 3) ความ

น่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา  4) ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล 5) ความ

ปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใชบ้ริการและ ขอ้ที 6) มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี มี



96 

พนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ระดบัความเชือมนั 95% 

พบว่า ขอ้ยอ่ยขอ้ที 1) ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษาและ ขอ้ที 2) ความสามารถ

อนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

4.6.4  ผลต่างความคาดหวงัก่อนการรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการทาง

การแพทย์ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

โดยศึกษาถึงผลต่างของความคาดหวงักบัการรับรู้ทีไดรั้บเพือประเมินความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า ดา้นความหายาก ดา้นความ

ยากทีจะเลียนแบบได ้และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ แบ่งการประเมินออกเป็น

ส่วนต่างความคาดหวงัและการรับรู้ 

การรับรู้ – ความคาดหวงั > 0 = ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

การรับรู้ – ความคาดหวงั = 0 = ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขนัพอกนั 

การรับรู้ – ความคาดหวงั < 0 = เสียเปรียบในการแข่งขนั 

หวัขอ้ยอ่ยคุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์ค่าเฉลีย และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการ

แพทยต์ามตาราง 4.41 
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ตารางที 4.41   ผลค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์ 1.ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) 

คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการ

แพทย์ด้านความมีคุณค่า 
x̄ S.D. แปลความ 

ด้านราคา    

1. ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า -0.04 0.16 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

2. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาในประเทศ -0.09 0.26 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ของท่าน    

3. ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบ -0.08 0.22 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

พิเศษ แบบคุม้ค่า    

ด้านการรับรองมาตรฐาน    

4. สถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯไดรั้บการ  -0.25 -0.05 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI                                

5. สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพทงั  -0.33 -0.07 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

องคก์ร TQM/CQI ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์                                 

6. สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่างถูกตอ้งตาม -0.28 -0.03 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพ    

ของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้    

ด้านคุณภาพการบริการ    

7. การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอย่างถูกตอ้ง  -0.19 0.21 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

รวดเร็ว    

8. มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี -0.12 0.18 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

9. บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความพร้อม -0.17 0.14 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ใหบ้ริการอยู่เสมอ    
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ตารางที 4.42   ผลค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์ 2. ดา้นความหายาก (Rare) 

 

คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย์ 

ด้านความหายาก (Rare) 
x̄ S.D. แปลความ 

ด้านแพทย์ทางเลือก    

1. ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ -0.26 0.12 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ทาง    

2. การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง -0.26 1.59 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ    

3. บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสาร -0.26 -0.00 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ภาษาต่างประเทศ    

4. สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศูนยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ -0.20 0.04 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ด้านเทคโนโลยแีละสิงอํานวยความสะดวก    

5. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากรทางการแพทย ์ -0.12 0.14 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

6. เทคโนโลยีและเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั -0.28 0.04 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

7. สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อมใชง้านอยู่

เสมอ 
0.00 0.00 

ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบใน

การแข่งขนัพอกนั 

8. อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อการใหบ้ริการ -0.17 0.03 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ด้านระยะเวลาการรอใช้บริการ    

9. ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง -0.22 0.05 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

10. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทย ์ -0.13 0.08 เสียเปรียบในการแข่งขนั 
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ตารางที 4.43   ผลค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามคุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์  3. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้

(Inimitable) 

 

คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย์ 

ด้านความยากทีจะเลียนแบบได้ (Inimitable) 
x̄ S.D. แปลความ 

ด้านบริษัทประกันและพันธมิตร    

1. บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการจ่ายค่า -0.19 -0.01 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

สินไหมทดแทนการรักษาพยาบาล    

2. บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพคเกจการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงัการ -0.21 0.01 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

รักษาพยาบาล    

3. ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนัสุขภาพกบั -0.14 0.02 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

สถานพยาบาล    

4. มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบันานาชาติ -0.19 -0.16 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ    

5. ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ -0.22 -0.15 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ด้านทรัพยากรทางการท่องเทียว    

6. มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา คือการพกัฟืน  -0.20 -0.16 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

และติดตามอาการหลงัการรักษา    

7. มีกจิกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การบริโภคอาหารเพือ -0.23 -0.06 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

สุขภาพ   การเล่นโยคะ การนวดแผนไทยและสปา เป็นตน้    

8. การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้รับบริการ -0.22 0.06 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

การรักษาอย่างต่อเนือง    
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ตารางที 4.44   ผลค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามคุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์ 4.ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

 

คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย์ 

ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 
x̄ S.D. แปลความ 

ด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทาง

การแพทย์ 
   

1. ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา -0.01 0.04 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

2. ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา -0.05 0.10 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

3. ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา -0.09 0.02 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ด้านความมันคงปลอดภัย    

4. ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล -0.10 0.09 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

5. ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใชบ้ริการ -0.17 0.10 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

6. มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอย่างดี เช่น มีพนกังานรักษาความ -0.13 0.09 เสียเปรียบในการแข่งขนั 

ปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้    

 

4.7  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

การวิจยัครังนีไดต้งัสมมติฐานการวิจยัดงันี 

สมมติฐานที 1 ผูใ้ชบ้ริการทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของสถานประกอบการทางการแพทย ์

H0 : ผูใ้ชบ้ริการทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทยไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทยแ์ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.45   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามเพศ 

 

คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ เพศ n 

 

x̄  
 

S.D df T-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความมีคุณค่า  ชาย 230 13.08 0.23 399 -66.132* 0.000 

 หญิง 170 13.74 0.27    

ดา้นความหายาก  ชาย 230 -6.37 0.20 399 -164.758* 0.000 

 หญิง 170 -5.87 0.24    

ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ  ชาย 230 -6.37 0.20 399 48.918* 0.000 

 หญิง 170 -5.87 0.24    

ดา้นการไม่สามารถทดแทน

ไดอ้ย่างสมบูรณ์  
ชาย 230 -0.05 0.12 399 16.480* 0.000 

 หญิง 170 -0.17 0.12    

ภาพรวม ชาย 230 0.07 0.19 399 -41.373* 0.000 

 หญิง 170 0.45 0.02   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

จากตาราง 4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้ Paired Samples Test ทีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที .  พบว่า เพศทีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า ดา้นความหายาก และดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบ และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แตกต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.01  

โดยภาพรวมกัน ระดับความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามเพศ ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05 

สรุปได้ว่า เพศทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ในด้านความมีคุณค่า ดา้นความหายาก ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ 

และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แตกต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1: ผูใ้ช้บริการทีมีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 
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สมมติฐานที 2 ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของสถานประกอบการทางการแพทย ์

H0 : ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทยไ์ม่แตกต่างกนั 

H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทยแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางที 4.46   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามอาย ุ

 

คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ อายุ n x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความมีคุณค่า  ≤   ปี 68 13.44 0.25 399 1.673 0.172 

 -  ปี 110 12.85 0.36    

 -  ปี 142 13.84 0.32    

 -6  ปี 80 13.15 0.42    

ดา้นความหายาก  ≤   ปี 68 -7.0 0.20 399 2.824* 0.039 

 -  ปี 110 -6.27 0.32    

 -  ปี 142 -6.00 0.26    

 -6  ปี 80 -5.57 0.37    

ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ  ≤   ปี 68 -7.0 0.20 399 2.824* 0.039 

 -  ปี 110 -6.2 0.32    

 -  ปี 142 -6.0 0.26    

 -6  ปี 80 -5.57 0.37    

ดา้นการไม่สามารถทดแทนได้

อย่างสมบูรณ ์

 

≤   ปี 68 

 

0.05 

 

0.24 399 0.555 0.645 

 -  ปี 110 -0.01 0.17    

 -  ปี 142 -0.23 0.13    

 -6  ปี 80 -0.12 0.18    

ภาพรวม ≤   ปี 68 -0.12 0.22 399 1.969 0.285 

 -  ปี 110 0.07 0.29    

 -  ปี 142 5.36 0.26    

 -6  ปี 80 0.46 0.34    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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จากตาราง 4.46  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้One way ANOVA ทีระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติที .  พบว่า อายุทีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความหายาก และดา้นความยากทีจะเลียนแบบ ต่างกนั Sig(2-

tailed) ≤ 0.05 และ ระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการ

ทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ จาํแนกตาม

อาย ุไม่ต่างกนั Sig(2-tailed) > 0.05 

โดยภาพรวมกัน ระดับความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามอาย ุไม่ต่างกนั Sig(2-tailed) > 0.05 

สรุปได้ว่า อายุทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

ไม่ต่างกนั Sig(2-tailed) > 0.05 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย H0: ผูใ้ช้บริการทีมีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์ไม่ต่างกนั 

 

ตาราง 4.47   การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของสถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามอาย ุ

 

คุณภาพการบริการของ

สถานประกอบการทางการ

แพทย์ อายุ n x̄  S.D 

อายุ 

≤   ปี -  ปี -  ปี -6  ปี 

ดา้นความหายาก  ≤   ปี 68 7.00 0.20 -   * 

-  ปี 110 -6.27 0.32  -   

 -  ปี 142 -6.00 0.26 *  -  

 -6  ปี 80 -5.57 0.37 *   - 

ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบ 

≤   ปี 68 -7.0 0.20 -  * * 

-  ปี 110 -6.2 0.32  -   

 -  ปี 142 -6.00 0.26 *  -  

 -6  ปี 80 -5.57 0.37    - 

 

หมายเหตุ:  *ทดสอบคู่ทีแตกต่างโดยวิธี LSD *ทีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตาราง 4.47 สรุปไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า และดา้นการไม่สามารถ
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ทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จาํแนกตามอายุ ไม่ต่างกนั และพบว่ามีความต่างกนัในดา้นความหายาก 

และดา้นความยากทีจะเลียนแบบ ต่างกนั โดยเมือเปรียบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 

LSD พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการอายุไม่เกิน 20 ปีและ 21-30 จะมีการรับรู้ต่อการบริการในการ

ตอบสนองดา้นความหายากนอ้ยกว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอาย ุ31-40 ปี และ 41-60 ปี แต่กลุ่มอายุไม่เกิน 

20 และ 21-30 ปี จะมีการรับรู้ในดา้นความยากทีจะเลียนแบบมากกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการอายุ 31-40 ปี 

และ 41-60 ปี  

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายุต่างกนั จะมีระดบัความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์ต่างกนั 

สมมติฐานที 3 ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์

H0 : ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพแตกต่าง ระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของสถานประกอบการทางการแพทยไ์ม่ต่างกนั 

H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพแตกต่างกนั ระดับความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

ตารางที 4.48   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามสถานภาพ 

 

คุณภาพการบริการของ

สถานประกอบการ

ทางการแพทย์ สถานภาพ n 

 

x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความมีคุณค่า  โสด  206 13.01 0.22 399 2.145 0.118 

  แต่งงาน 158 13.81 0.32    

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 13.38 0.58    

ดา้นความหายาก  โสด  206 -6.91 0.19 399 18.633* 0.000 

  แต่งงาน 158 -5.03 0.26    

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 -6.77 0.39    

ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบ  
โสด  206 -6.91 0.19 399 18.633* 0.000 

  แต่งงาน 158 -5.03 0.26    

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 -6.77 0.39    

ดา้นการไม่สามารถ

ทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์  
โสด  206 -0.09 0.12 399 0.796 0.452 
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ตารางที 4.48  (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ

สถานประกอบการ

ทางการแพทย์ สถานภาพ n 

 

x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

  แต่งงาน 158 -0.18 0.13    

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 0.22 0.31    

ภาพรวม โสด  206 -0.22 0.18 399 10.051 0.142 

  แต่งงาน 158 0.88 0.24    

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 0.01 0.42    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

จากตาราง 4.48 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้One way ANOVA ทีระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติที .  พบว่า สถานภาพทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์ในด้านความหายากและ ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ ต่างกัน 

Sig(2-tailed) ≤ 0.05 และพบว่าในด้านความมีคุณค่าและด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่าง

สมบูรณ์ ไม่แตกต่างกนั Sig(2-tailed) > 0.05 

โดยภาพรวม ระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการ

ทางการแพทย ์จาํแนกตามสถานภาพ ไม่ต่างกนั Sig(2-tailed) > 0.05 

สรุปไดว้่า สถานภาพทีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ ไม่ต่างกนั Sig(2-tailed) > 0.05 

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั H0: ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพต่างกนั จะมีระดบัความคิดเห็นต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยไ์ม่ต่างกนั 
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ตารางที 4.49   การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัความคาดหวงัและความรับรู้คุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามสถานภาพ 

 

คุณภาพการบริการของ

สถานประกอบการ

ทางการแพทย์ สถานภาพ n 

 

x̄  
 

S.D 

 สถานภาพ  

โสด แต่งงาน 

หย่าร้าง/

แยกกนั อยู่ 

ดา้นความหายาก  โสด  206 -6.912 0.196 - *  

  แต่งงาน 158 -5.038 0.260 * - * 

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 -6.777 0.392  * - 

ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบ  

โสด  206 -6.912 0.196 - *  

 แต่งงาน 158 -5.038 0.260 * - * 

 หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 36 -6.777 0.392  * - 

 

หมายเหตุ:  *ทดสอบคู่ทีแตกต่างกนัโดยวิธี LSD  *ทีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 จากตาราง 4.49 สรุปไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพต่างกนั ระดบัความคาดหวงัและความ

รับรู้คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความความหายากและดา้น

ความยากทีจะเลียนแบบ แตกต่างกนั 

 ยอมรับสมมติฐาน H1: ผูใ้ช้บริการทีมีสถานภาพต่างกัน ระดับความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

สมมติฐานที 4 ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์

H0 : ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทยไ์ม่ต่างกนั 

H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 
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ตารางที 4.50   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามอาชีพ 

 

คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ อาชีพ n x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความมีคุณค่า  เจา้ของกจิการ 24 12.91 0.77 399 6.427* 0.000 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 14.25 0.70    

 พนกังานบริษทัเอกชน 100 12.28 0.37    

 เจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกจิ 138 13.97 0.28    

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 12.91 0.34    

 เกษียณ/ว่างงาน 18 16.55 0.75    

ดา้นความหายาก  เจา้ของกจิการ 24 30.41 0.72 399 10.695* 0.000 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 29.25 0.62    

 พนกังานบริษทัเอกชน 100 31.22 0.28    

 เจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกจิ 138 28.79 0.26    

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 28.83 0.37    

 เกษียณ/ว่างงาน 18 26.88 0.80    

ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ  เจา้ของกจิการ 24 -4.41 0.50 399 8.617* 0.000 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 -5.91 0.70    

 พนกังานบริษทัเอกชน 100 -4.92 0.33    

 เจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกจิ 138 -6.89 0.23    

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 -6.54 0.30    

 เกษียณ/ว่างงาน 18 -8.00 0.52    

ดา้นการไม่สามารถทดแทน

ไดอ้ย่างสมบูรณ์  

 

เจา้ของกจิการ 
24 0.41 0.45 399 6.093* 0.000 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 -0.33 0.28    

 พนกังานบริษทัเอกชน 100 0.12 0.15    

 เจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกจิ 138 -0.49 0.14    

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 0.39 0.19    

 เกษียณ/ว่างงาน 18 -1.44 0.20    

ภาพรวม เจา้ของกจิการ 24 9.83 0.61 399 7.958* 0.000 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 9.31 0.57    

 พนกังานบริษทัเอกชน 100 9.67 0.28    

 เจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกจิ 138 8.84 0.23    

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 8.90 0.30    

 เกษียณ/ว่างงาน 18 8.49 0.56    

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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จากตาราง 4.50 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้One way ANOVA ทีระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติที .  พบว่า อาชีพทีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์ในด้านความมีคุณค่า ด้านความหายาก ด้านความยากทีจะ

เลียนแบบ และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05  

โดยภาพรวมกัน ระดับความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามอาชีพ ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05 

สรุปได้ว่า อาชีพทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า ดา้นความหายาก และดา้นความยากทีจะเลียนแบบ 

และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05 

 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพต่างกัน จะมีระดบัความคิดเห็นต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์ต่างกนั 

 

ตารางที 4.51   การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัความคาดหวงัและความรับรู้คุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามอาชีพ 

 
คุณภาพการ

บริการของ

สถาน

ประกอบการ

ทางการแพทย์ อาชีพ n x̄  

 

S.D 

อาชีพ 

เจ้าของ

กิจการ 

ผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

เจ้าหน้าทีรัฐ / 

รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เกษียณ

ว่างงาน 

ดา้นความมี

คุณค่า 

เจา้ของกจิการ 24 12.916 0.777 -     * 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 14.250 0.707  -     

พนกังาน

บริษทัเอกชน 
100 12.280 0.373   - *  * 

 
เจา้หนา้ทีรัฐ / 

รัฐวิสาหกจิ 
138 13.971 0.288   * -  * 

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 12.916 0.347     - * 

 เกษียณ/ว่างงาน 18 16.555 0.750 * * * * * - 

ดา้นความ 

หายาก 

เจา้ของกจิการ 24 30.416 0.729 -   * * * 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 29.250 0.620  - *   * 

 
พนกังาน

บริษทัเอกชน 
100 31.220 0.282  *  * * * 

 
เจา้หนา้ทีรัฐ / 

รัฐวิสาหกจิ 
138 28.797 0.260 *  * -  * 

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 28.833 0.374 *  *  - * 

 เกษียณ/ว่างงาน 18 26.888 0.803 * * * * * - 
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ตารางที 4.51  (ต่อ) 

 
คุณภาพการ

บริการของ

สถาน

ประกอบการ

ทางการแพทย์ อาชีพ n x̄  

 

S.D 

อาชีพ 

เจ้าของ

กิจการ 

ผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

เจ้าหน้าทีรัฐ / 

รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เกษียณ

ว่างงาน 

ดา้นความ

ยากทีจะ

เลียนแบบ 

เจา้ของกจิการ 24 -4.416 0.506 
-  

 * 
* 

* 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 -5.916 0.704  -     

พนกังาน

บริษทัเอกชน 
100 -4.920 0.333   - * * * 

 
เจา้หนา้ทีรัฐ / 

รัฐวิสาหกจิ 
138 -6.898 0.230 *  * -   

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 -6.541 0.307 *  *  -  

 เกษียณ/ว่างงาน 18 -8.000 0.523 *  *   - 

ดา้นการไม่

สามารถ

ทดแทนได้

อย่างสมบูรณ์  

เจา้ของกจิการ 24 0.416 0.454 -   *  * 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ  24 -0.333 0.286  -     

พนกังาน

บริษทัเอกชน 
100 0.120 0.155   - *  * 

 เจา้หนา้ทีรัฐ / 

รัฐวิสาหกจิ 
138 -0.492 0.143 *  *  * * 

 นกัเรียน นกัศึกษา 96 0.395 0.199    * - * 

 เกษียณ/ว่างงาน 18 -1.444 0.201 * * * * * - 

 

หมายเหตุ:  *ทดสอบคู่ทีแตกต่างกนัโดยวิธี LSD  *ทีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

สมมติฐานที 5 ผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์

H0 : ผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทยไ์ม่ต่างกนั 

H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 
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ตารางที 4.52  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน 

                       ประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามรายได ้

 

คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ รายได้ n 

 

x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความมีคุณค่า  < $1,500  U.S 10 13.80 0.32 399 4.953* 0.002 

 $1,501 - 2,500 U.S 80 13.50 0.41    

 $2,501 – 3,500  U.S 206 12.76 0.24    

 >  $ 3,501 U.S 104 14.40 0.34    

ดา้นความหายาก  ตาํกว่า $1,500  U.S 10 26.40 0.45 399 4.394* 0.005 

 $1,501 - 2,500 U.S 80 29.57 0.35    

 $2,501 – 3,500  U.S 206 29.22 0.24    

 >  $ 3,501 U.S 104 30.09 0.30    

ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ  < $1,500  U.S 10 -6.00 0.81 399 2.770* 0.041 

 $1,501 - 2,500 U.S 80 -5.80 0.36    

 $2,501 – 3,500  U.S 206 -5.93 0.21    

 >  $ 3,501 U.S 104 -6.90 0.28    

ดา้นการไม่สามารถทดแทน

ไดอ้ย่างสมบูรณ์  

< $1,500  U.S 
10 0.80 0.32 399 5.476* 0.001 

 $1,501 - 2,500 U.S 80 0.40 0.24    

 $2,501 – 3,500  U.S 206 -0.11 0.11    

 >  $ 3,501 U.S 104 -0.55 0.14    

ภาพรวม > $1,500  U.S 10 8.75 0.48 399 4.398* 0.012 

 $1,501 - 2,500 U.S 80 9.41 0.34    

 $2,501 – 3,500  U.S 206 8.98 0.20    

 > $ 3,501 U.S 104 9.25 0.27    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตาราง 4.52 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้One way ANOVA ทีระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติที .  พบว่า รายไดที้ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ในด้านความมีคุณค่า ดา้นความหายาก ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ 

และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05  

โดยภาพรวมกัน ระดับความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามรายได ้ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05 
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สรุปได้ว่า รายได้ทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า ดา้นความหายาก และดา้นความยากทีจะเลียนแบบ 

และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ต่างกนั Sig(2-tailed) ≤ 0.05  

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั H1: ผูใ้ช้บริการทีมีรายไดต่้างกนั จะมีระดบัความคิดเห็นต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

ตารางที 4.53   การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัความคาดหวงัและความรับรู้คุณภาพการ

บริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามรายได ้

 

คุณภาพการบริการ

ของสถาน

ประกอบการทางการ

แพทย์ รายได้ n 

 

x̄  
 

S.D 

รายได้ต่อเดือน 

< $1,500  

U.S 

$1,501 - 

2,500  

U.S 

$2,501 – 

3,500  

U.S 

>  

 $ 3,501 

U.S 

ดา้นความมีคุณค่า < $1,500  U.S 10 13.800 0.326 -    

 $1,501 - 2,500 U.S 80 13.500 0.415  -   

 $2,501 – 3,500  U.S 206 12.767 0.249   - * 

 >  $ 3,501 U.S 104 14.403 0.349   * - 

ดา้นความหายาก ตาํกว่า $1,500  U.S 10 26.400 0.452 - * * * 

 $1,501 - 2,500 U.S 80 29.575 0.359 * -   

 $2,501 – 3,500  U.S 206 29.223 0.248 *  - * 

 >  $ 3,501 U.S 104 30.096 0.308 *  * - 

ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบ  

< $1,500  U.S 10 -6.00 0.81 -   * 

$1,501 - 2,500 U.S 80 -5.80 0.36  -   

 $2,501 – 3,500  U.S 206 -5.93 0.21   - * 

 >  $ 3,501 U.S 104 -6.90 0.28  * * - 

ดา้นการไม่สามารถ

ทดแทนไดอ้ย่าง

สมบูรณ ์

< $1,500  U.S 10 0.800 0.326 -   * 

$1,501 - 2,500 U.S 80 0.400 0.242  - * * 

 $2,501 – 3,500  U.S 206 -0.116 0.119  * - * 

 >  $ 3,501 U.S 104 -0.557 0.143 * * * - 

 

หมายเหตุ:  *  ทดสอบคู่ทีแตกต่างกนัโดยวิธี LSD  

                   * ทีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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จากตาราง 4.53 สรุปไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ระดบัความคาดหวงัและ

ความรับรู้คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์ในดา้น ความมีคุณค่า ดา้นความ

หายาก และดา้นความยากทีจะเลียนแบบ และดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ต่างกนั 

Sig(2-tailed) ≤ 0.05   

สมมติฐานที 6 ผูใ้ชบ้ริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์

H0 : ผูใ้ชบ้ริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทยไ์ม่ต่างกนั 

H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

ตารางที 4.54   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตามภูมิลาํเนา 

 
คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ ภูมิลําเนา n 

 

x̄  

 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความมีคุณค่า   สหราชอาณาจกัร 50 13.92 0.56 399 3.384* 0.000 

 อเมริกา 52 12.11 0.53    

 ออสเตรเลีย 48 13.00 0.55    

 ญีปุ่น 66 12.96 0.35    

 ตะวนัออกกลาง 38 16.21 0.29    

 นิวซีแลนด์ 10 13.80 1.16    

 รัสเซีย 18 13.00 0.60    

 ฟิลิปปินส์ 6 10.33 1.52    

 อินโดนีเซีย 4 15.00 0.57    

 สิงคโ์ปร์ 30 12.86 0.79    

 เกาหลีใต ้ 24 13.58 0.86    

 มาเลเซีย 30 13.66 0.56    

 จีน 20 13.30 0.76    

 อืนๆ 4 10.50 1.44    

ดา้นความหายาก   สหราชอาณาจกัร 50 30.84 0.36 399 5.040* 0.000 

 อเมริกา 52 30.69 0.58    

 ออสเตรเลีย 48 29.00 0.50    

 ญีปุ่น 66 30.27 0.36    

 ตะวนัออกกลาง 38 27.52 0.43    

 นิวซีแลนด์ 10 29.40 0.49    
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ตารางที 4.54  (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 
ภูมิลาํเนา n 

 

x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นความหายาก (ต่อ) รัสเซีย 18 27.55 0.63    

 ฟิลิปปินส ์ 6 31.00 1.26    

 อินโดนีเซีย 4 0.00 0.00    

 สิงคโ์ปร์ 30 30.46 0.57    

 เกาหลีใต้ 24 28.83 0.44    

 มาเลเซีย 30 27.73 0.73    

 จีน 20 28.20 0.72    

 อืนๆ 4 0.50 0.86    

ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ  สหราชอาณาจกัร 50 -4.60 0.39 399 7.748* 0.000 

 อเมริกา 52 -6.11 0.48    

 ออสเตรเลีย 48 -4.41 0.43    

 ญีปุ่น 66 -7.00 0.33    

 ตะวนัออกกลาง 38 -8.36 0.52    

 นิวซีแลนด ์ 10 -5.20 0.38    

 รัสเซีย 18 -6.66 0.52    

 ฟิลิปปินส ์ 6 -5.33 0.55    

 อินโดนีเซีย 4 -4.50 1.44    

 สิงคโ์ปร์ 30 -5.66 0.41    

 เกาหลีใต้ 24 -7.75 0.42    

 มาเลเซีย 30 -8.06 0.54    

 จีน 20 -4.60 0.48    

 อืนๆ 4 -3.00 0.57    

ดา้นการไม่สามารถทดแทน

ไดอ้ย่างสมบูรณ์  

  

สหราชอาณาจกัร 50 -0.12 0.17 399 4.596* 0.000 

 อเมริกา 52 0.84 0.34    

 ออสเตรเลีย 48 -0.50 0.21    

 ญีปุ่น 66 -0.36 0.21    

 ตะวนัออกกลาง 38 -1.00 0.13    

 นิวซีแลนด ์ 10 0.20 0.53    

รัสเซีย 18 0.11 0.36    

 ฟิลิปปินส ์ 6 2.00 0.36    

 อินโดนีเซีย 4 -1.50 0.28    

 สิงคโ์ปร์ 30 0.06 0.33    

 เกาหลีใต้ 24 -0.50 0.28    
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ตารางที 4.54  (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 
ภูมิลาํเนา n 

 

x̄  
 

S.D df F-test 

Sig. 

(2-tailed) 

 มาเลเซีย 30 -0.60 0.14    

 จีน 20 1.10 0.55    

 อืนๆ 4 0.50 0.86    

ภาพรวม  สหราชอาณาจกัร 50 10.01 0.37 399 5.192* 0.000 

 อเมริกา 52 9.38 0.48    

 ออสเตรเลีย 48 9.27 0.42    

 ญีปุ่น 66 8.96 0.32    

 ตะวนัออกกลาง 38 8.59 0.34    

 นิวซีแลนด ์ 10 9.55 0.64    

 รัสเซีย 18 8.50 0.53    

 ฟิลิปปินส ์ 6 9.50 0.92    

 อินโดนีเซีย 4 2.25 0.57    

 สิงคโ์ปร์ 30 9.43 0.52    

 เกาหลีใต้ 24 8.54 0.50    

 มาเลเซีย 30 8.18 0.49    

 จีน 20 9.50 0.63    

 อืนๆ 4 2.12 0.93    

 

หมายเหตุ:  *  มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

จากตาราง 4.54 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้One way ANOVA ทีระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติที .  พบว่า ภูมิลาํเนาทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

สถานประกอบการทางการแพทย ์ในด้านความมีคุณค่า ด้านความหายาก ด้านความยากทีจะ

เลียนแบบ และด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ ต่างกัน Sig(2-tailed) ≤ 0.05

 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั H1: ผูใ้ชบ้ริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย ์ต่างกนั 

 

 



 
 

ตารางที 4.55   การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัความคาดหวงัและความรับรู้คุณภาพการบริการของสถานประกอบการทางการแพทย ์จาํแนกตาม

ภูมิลาํเนา 

คุณภาพ

ฯ ภูมิลาํเนา n 

 

x̄  

 

S.D 

สหราช

อาณาจกัร อเมริกา ออสเตรเลีย ญีปุ่น 

ตะวนัออก

กลาง 

ภูมิลาํเนา สิงค์

โปร์ 

เกาหลี

ใต ้ มาเลเซีย จีน อืนๆ นิวซีแลนด์ รัสเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

ดา้น

ความ 

มีคุณค่า  

สหราช

อาณาจกัร 

50 13.92 0.56 
- *   *   *       

อเมริกา 52 12.11 0.53 * -   *          

ออสเตรเลีย 48 13.00 0.55   -  *          

 ญีปุ่น 66 12.96 0.35 * * * - *  * *  * * * * * 

 
ตะวนัออก

กลาง 
38 

16.21 0.29 
    -          

 นิวซีแลนด ์ 10 13.80 1.16      -         

 รัสเซีย 18 13.00 0.60     *  -        

 ฟิลิปปินส์ 6 10.33 1.52 *    *   -   * *   

 อินโดนีเซีย 4 15.00 0.57        * -      

 สิงคโ์ปร์ 30 12.86 0.79     *     -     

 เกาหลีใต้ 24 13.58 0.86     *   *   -    

 มาเลเซีย 30 13.66 0.56     *   *    -   

 จีน 20 13.30 0.76     *        -  

 อืนๆ 4 10.50 1.443     *         - 
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ตารางที 4.55  (ต่อ) 

  

คุณภาพ

ฯ ภูมิลาํเนา n 

 

x̄  
 

S.D 

สหราช

อาณาจกัร อเมริกา ออสเตรเลีย ญีปุ่น 

ตะวนัออก

กลาง 

ภูมิลาํเนา สิงค์

โปร์ 

เกาหลี

ใต ้ มาเลเซีย จีน อืนๆ นิวซีแลนด์ รัสเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

ดา้น

ความ 

หายาก  

สหราช

อาณาจกัร 

50 30.84 0.36 
-  *  *  *    * * * * 

อเมริกา 52 30.69 0.58  - *  *  *    * * * * 

ออสเตรเลีย 48 29.00 0.50 * * - * *     *     

 ญีปุ่น 66 30.27 0.36   * - *  *     * * * 

 
ตะวนัออก

กลาง 
38 

27.52 0.43 
* * * * -   * * *     

 นิวซีแลนด ์ 10 29.40 0.49      -         

 รัสเซีย 18 27.55 0.63 * *  *   - *  *     

 ฟิลิปปินส์ 6 31.00 1.26     *  * -    *  * 

 อินโดนีเซีย 4 0.00 0.00     *    -     * 

 สิงคโ์ปร์ 30 30.46 0.57   *  *  *   -  * * * 

 เกาหลีใต้ 24 28.83 0.44 * *         -    

 มาเลเซีย 30 27.73 0.73 * *  *    *  *  -   

 จีน 20 28.20 0.72 * *  *      *   -  

 อืนๆ 4 0.50 0.86 * *  *    * * *    - 
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ตารางที 4.55  (ต่อ) 

 

คุณภาพฯ ภูมิลําเนา n 

 

x̄  

 

S.D 

สหราช

อาณาจกัร อเมริกา ออสเตรเลีย ญีปุ่น 

ตะวนัออก

กลาง 

ภูมิลาํเนา 

สิงค์

โปร์ 

เกาหลี

ใต ้ มาเลเซีย จีน อืนๆ นิวซีแลนด์ รัสเซีย 

ฟิลิป 

ปินส์ อินโดนีเซีย 

ดา้น

ความ

ยากทีจะ

เลียน 

แบบ  

สหราช

อาณาจกัร 

50 -4.60 0.39 
-   * *  *    * *   

อเมริกา 52 -6.11 0.48 * - *  *     *  * * * 

ออสเตรเลีย 48 -4.41 0.43  * - * *  *    * *   

ญีปุ่น 66 -7.00 0.33 *  * - *     *   * * 

ตะวนัออก

กลาง 
38 -8.36 0.52 * * * * - * * * * *   * * 

 นิวซีแลนด ์ 10 -5.20 0.38     * -     * *   

 รัสเซีย 18 -6.66 0.52 *  *  *  -      * * 

 ฟิลิปปินส์ 6 -5.33 0.55     *   -    *   

 อินโดนีเซีย 4 -4.50 1.44     *    -  * *   

 สิงคโ์ปร์ 30 -5.66 0.41    * *     - * *   

 เกาหลีใต้ 24 -7.75 0.42 * * *   *   * * -  * * 

 มาเลเซีย 30 -8.06 0.54 * * *   *  * * *  - * * 

 จีน 20 -4.60 0.48  *  * *  *    * * -  

 อืนๆ 4 -3.00 0.57  *  * *  *    * *  - 
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ตารางที 4.55  (ต่อ) 

 

คุณภาพ

ฯ ภูมิลาํเนา n 

 

x̄  
 

S.D 

สหราช

อาณาจกัร อเมริกา ออสเตรเลีย ญีปุ่น 

ตะวนัออก

กลาง 

ภูมิลาํเนา สิงค์

โปร์ 

เกาหลี

ใต ้ มาเลเซีย จีน อืนๆ นิวซีแลนด์ รัสเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

ดา้นการ

ไม่

สามารถ

ทดแทน

ไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์  

สหราช

อาณาจกัร 

50 -

0.120 0.177 
- *   *   *     *  

อเมริกา 52 0.846 0.340 * - * * *    * * * *   

ออสเตรเลีย 48 -0.500 0.218  * -     *     *  

ญีปุ่น 66 -0.363 0.219  *  -    *     *  

ตะวนัออก

กลาง 
38 

-1.000 0.130 
* *   - * * *  *   *  

 นิวซีแลนด ์ 10 0.200 0.533     * -  *       

 รัสเซีย 18 0.111 0.369     *  - *       

 ฟิลิปปินส์ 6 2.000 0.365 *  * * * * * - *  * *   

 อินโดนีเซีย 4 -1.500 0.288  *      * -    *  

 สิงคโ์ปร์ 30 0.066 0.335  *   *   *  -   *  

 เกาหลีใต้ 24 -0.500 0.288  *      *   -  *  

 มาเลเซีย 30 -0.600 0.148 *       *    - *  

 จีน 20 1.100 0.556 *  * * *    * * * * -  

 อืนๆ 4 0.500 0.866              - 

หมายเหตุ:  *ทดสอบคู่ทีแตกต่างกนัโดยวิธี LSD  *ทีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

   11
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ตารางท ี4.56  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1.ผูใ้ชบ้ริการทีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

1.1 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  ยอมรับ 

1.2 ดา้นความหายาก (Rare) ยอมรับ 

1.3 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) ยอมรับ 

1.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ยอมรับ 

สมมติฐานที 2.ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

1.1 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  ปฏิเสธ 

1.2 ดา้นความหายาก (Rare) ยอมรับ 

1.3 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) ยอมรับ 

1.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที 3.ผูใ้ชบ้ริการทีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย์

ต่างกนั 

 

1.1 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  ปฏิเสธ 

1.2 ดา้นความหายาก (Rare) ยอมรับ 

1.3 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) ยอมรับ 

1.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ปฏิเสธ 
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ตารางที 4.56  (ต่อ) 

 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 4.ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

1.1 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  ยอมรับ 

1.2 ดา้นความหายาก (Rare) ยอมรับ 

1.3 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) ยอมรับ 

1.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ยอมรับ 

 

สมมติฐานที 5.ผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทยต่์างกนั 

 

1.1 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  ยอมรับ 

1.2 ดา้นความหายาก (Rare) ยอมรับ 

1.3 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) ยอมรับ 

1.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ยอมรับ 

สมมติฐานที 6. ผูใ้ชบ้ริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานประกอบการทางการแพทย์

ต่างกนั 

 

1.1 ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  ยอมรับ 

1.2 ดา้นความหายาก (Rare) ยอมรับ 

1.3 ดา้นความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) ยอมรับ 

1.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) 

ยอมรับ 
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4.8  การประเมินศักยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย์ 

  

จากการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบั

การท่องเทียวเชิงการแพทย ์ผูบ้ริหารสถานประกอบการทางการแพทยจ์าํนวน 2 ท่านและ พนักงาน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1 ท่าน นําผลการสัมภาษณ์มาสรุปความคิดเห็นต่อศักยภาพของสถาน

ประกอบการทางการแพทยใ์นปัจจุบนั โดยแสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนือหา ดงันี 

  

4.8.1  ด้านการให้บริการทางการแพทย์กบันักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกของผูป้ระกอบการทางการแพทย ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็น

ตรงกนัในเรืองปัจจยัทีทาํให้นักท่องเทียวชาวต่างชาติ เดินทางเขา้มารับบริการทางการแพทยใ์น

ประเทศไทย ในประเด็นหลกั ดงันี 

4.8.1.1  ความเชียวชาญเฉพาะดา้น เช่น การใหก้ารรักษาในโรคเฉพาะดา้น เช่น การ 

รักษาโรคบวมนาํเหลือง และการรักษาดว้ยเลเซอร์ การผา่ตดัแปลงเพศ เป็นตน้ 

4.8.1.2  ผลการรักษาทีดี ใชเ้วลาบาํบดัรักษามานาน และการบริการทางการแพทยที์ดี  

4.8.1.3  การบอกต่อของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์(Word-of-mouth) จากการมาใช้

บริการทางการแพทยแ์ลว้พึงพอใจ หรือการติดตามข่าวสารจากสือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.8.1.4  ตาํแหน่งงานทางวิชาชีพ เช่น นายกสมาคมทางการแพทย ์ทาํให้มีชือเสียง

เป็นทีรู้จกัในหมู่ผูเ้ชียวชาญและสมาชิกในสมาคม 

4.8.1.5  งานการกุศล การเขา้ร่วมงานการกุศลทางการแพทย ์ทีมีกิจกรรมการรักษา

โรคใหแ้ก่ผูป่้วยในประเทศทียงัขาดแคลนความรู้ ความเชียวชาญเฉพาะดา้น เช่น โรคปากแหว่งใน

ประเทศ ลาว เวียดนาม และการนาํเสนอข่าวจากสือมวลชนจึงเป็นทีรู้จกัและสร้างชือเสียงให้แก่

นายแพทยผ์ูรั้กษา  

จากปัจจยัดงักล่าว ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการทางการแพทยห์รือผูที้สนใจ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีตรง

ตามความต้องการ จึงเดินทางมารักษา ใช้บริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย และสําหรับ

การแพทยใ์นอนาคต มีการเตรียมทาํโครงการ ทีเป็นสถานบริการเต็มรูปแบบ มีชือว่า ศนูยก์ารแพทย์

ผสมผสาน(การบูรณาการทางการแพทย ์นาํวิถีการแพทยแ์ผนไทย แผนญีปุ่นและวิธีการรักษาใหม่ๆ

เขา้มารักษารวมทงั การดูแลเรืองจิตใจ สุขภาพ การรับประทานอาหารทีถกูตอ้ง) เพือรองรับการเขา้

รับบริการสาํหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการร่วมมือกบัภาครัฐและผูป้ระกอบการเอกชน เพือ

คน้ควา้และพฒันางานวิจัย เป็นประโยชน์ในการศึกษา มีการนาํนวตักรรมใหม่ๆเขา้มาใช้ เช่น 
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หุ่นยนตด์ูแลผูสู้งอายโุดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูเ้ชียวชาญ การร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัรังสิตในการ

พฒันาหลกัสูตรการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพือร่วมพฒันาและผลกัดนัองคค์วามรู้ทางการแพทย ์

 

4.8.2  ระดับศักยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย์ของเอกชนกบัรัฐบาล 

หนึงในผูใ้หข้อ้มลูหลกัใหค้วามคิดเห็นว่า “ความแตกต่างระหว่างรัฐกบัเอกชน คือ ทางดา้น

เอกชนจะมีความคล่องตวัและก็มีความว่องไวในการทีจะนาํความรู้ใหม่ๆหรือพฒันาความรู้ใหม่ๆ

เข้ามาใช้กับคนไข้ และเอกชนสามารถทีจะลงทุนให้มี Facilities ทีสามารถทีจะรองรับชาว

ต่างประเทศได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดั คือ มีความ สะดวกสบาย มีความหรูหรา ตามศกัยภาพทีต่างชาติ

เค้าต้องการจะมา ซึงขอ้จาํกัดตรงนีทางฝ่ายรัฐจะมีอยู่เพราะว่าสถานพยาบาลของรัฐบาล ต้อง

ใหบ้ริการแก่ประชาชน คนไทย ซึงมีจาํนวนมาก แลว้ก็งบประมาณก็มีขอ้จาํกดั”  

สรุปว่า สถานประกอบการทางการแพทยข์องเอกชน มีความโดดเด่นและความคล่องตวั ใน

การนาํความรู้และนวตักรรมใหม่ๆเขา้มาปรับใชใ้นการให้บริการทางการแพทย ์ความหรูหราของ

สถานทีและสะดวกสบาย พร้อมกบัการมีอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์สิงอาํนวยความสะดวก

ครบครัน 

ขอ้ดี มีศกัยภาพในการรองรับผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยที์มีความสามารถในการใชจ่้ายสูง มี

บุคลากรและความสามารถในการรองรับผูใ้ช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ เอือการบริการที

สะดวกสบายและมีมาตรฐานความปลอดภยัและความสะอาด ใหค้วามเป็นส่วนตวัแก่ผูใ้ชบ้ริการได้

เป็นอยา่งดี บุคลากรทางการแพทยมี์ทกัษะความสามารถในการสือสารภาษาที 2 ได ้จึงรองรับการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติไดเ้ป็นอยา่งดี มีศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศ

อืนสูง 

ขอ้ดอ้ย มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูง จึงเป็นสาเหตุให้ค่าบริการทางการแพทยสู์งมาก 

เป็นเหตุให้บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมไม่สามารถเขา้ถึงการให้บริการทางแพทยไ์ดอ้ย่างเต็มที ค่า

รักษาบริการเป็นอุปสรรคสาํคญัทีทาํให้ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการให้บริการของ

สถานประกอบการทางการแพทยเ์อกชนมากเท่าทีควร 

สถานประกอบการทางการแพทยข์องรัฐ พนัธกิจของรัฐคือการใหบ้ริการแก่ประชาชนชาว

ไทย ดว้ยเหตุนนัจึงเอือสิทธิประโยชน์ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยก่อน อีกทงัอุปกรณ์และเครืองมือ

ทางการแพทยส่์วนใหญ่ไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ เพือประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและเพือ

พฒันาการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยงิ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัรัฐ จาํเป็นจะตอ้งมีวิทยาการใหม่ๆ

เพือต่อยอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่นกัเรียนนายแพทยรุ่์นใหม่ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยใ์นอนาคต 



123 

ข้อดี บุคลากรทางการแพทยที์มีศักยภาพมีจาํนวนมากเมือเปรียบเทียบกับเอกชน ค่า

รักษาพยาบาลเอือให้แก่บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมเข้ารับบริการได้ ความรู้ ความเชียวชาญและ

ประสบการณ์ของบุคลากรมีมากกว่า อนัเนืองจาํนวนครังการรักษาทีมากกว่า 

ขอ้เสีย ทกัษะดา้นภาษาของบุคลากร งบประมาณ และความสามารถในการรองรับมีจาํกดั 

 

4.8.3  มุมมองด้านปัจจยัของความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

จากการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามคิดเห็นในประเด็นต่างๆต่อไปนี 

4.8.3.1  ดา้นความมีคุณค่า (Valuable)  

ผูใ้หข้อ้มลูคนที 1 ใหค้วามเห็นว่า “ภาษาองักฤษจะไม่ใช่เพียงภาษาเดียวก็จะตอ้งใช้

สือสาร เพราะอยา่งนอ้ยการสือภาษาไดค้นไขก้็สบายใจไปมากแลว้” 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที 2 ใหค้วามเห็นว่า “การแพทยป์ระเทศไทยตอนนีมาตรฐานยงัไม่สูง

เลย โดยรวมนะ มาตรฐานการแพทยบ์า้นเรานีตาํมาก ถามว่ารู้ไดไ้งว่าตาํ รู้ไดจ้ากคาํถามทีว่า มีโรค

อะไรบา้งทีประเทศไทยรักษาได ้แลว้ประเทศอืนรักษาไม่ได ้แลว้มีคนอยากจะมาจากเมืองนอก บิน

มารักษาทีประเทศไทย มีโรคอะไรบา้งช่วยบอกผมหน่อย  มีมยั มีสักโรคมยั เราไม่ไดเ้ก่งอะไรสัก

อยา่งเลย แลว้จะไปแข่งกบัใคร” 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัใหค้วามเห็นว่า การแพทยไ์ทยในเรืองมาตรฐานการรักษายงัมีสิงทียงั

ตอ้งปรับปรุงอีกในภาพรวม มาตรฐานทางการแพทยที์มีตวัชีวดัเป็นผลการรักษาทีโดดเด่น ในขณะ

ทีอุปสรรคทีสาํคญัคือ ภาษาการสือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ เนืองมาจากล่าม หรือผูแ้ปลความจะตอ้งมี

ทกัษะความรู้เฉพาะทางการแพทย ์เพือจะสือสารความหมายให้ถูกตอ้งและชดัเจนทีสุด และการ

สือสารโดยตรงกบัผูใ้ชบ้ริการ จะก่อใหเ้กิดความอบอุ่นใจและความสบายใจ มีผลในทางทีดีต่อการ

ใหก้ารรักษาพยาบาล 

4.8.3.2  ดา้นความหายาก (Rare) ผูใ้หข้อ้มลู 2 ใน 3 ให้ความเห็นว่า แพทยท์างเลือก

หรือแพทยเ์ฉพาะทาง เช่น การรักษาโดยการฝังเข็ม การรักษาโดยการใชส้มุนไพรไทยและการผา่ตดั

แปลงเพศ เป็นการรักษาทีมีชือเสียงของไทย สิงทีตอ้งปรับปรุงการสร้างมาตรฐานและการยอมรับ

ในระดบัสากลให้ได ้การยอมรับทางวิทยาศาสตร์ถึงผลการรักษา จะเป็นแนวทางทีจะสร้างความ

เป็นเลิศทางการแพทยไ์ทยในอนาคต รวมถึงราคาค่ารักษาพยาบาลทีสมเหตุสมผลกบัผลการรักษาที

ดี จะช่วยสร้างแรงจูงใจทีดีในการใชบ้ริการ 
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4.8.3.3  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable)  

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัใหค้วามเห็นว่า “ขอ้มลูข่าวสารตอ้งแม่น แต่ละโรงพยาบาลจะตอ้งมี

แหล่งขอ้มลู Website ทีจะให ้information เพราะว่าการสือสารในปัจจุบนั เคา้จะหาจากทางเว็บไซค ์

เคา้จะหาจากอินเตอร์เนต เพราะนนัขอ้มลูพวกนีก่อนทีคนไขจ้ะเขา้มาทีสถานพยาบาล เคา้จะตอ้งดู

จากขอ้มูลพวกนีระดับหนึงก่อนล่ะ เพราะนันขอ้มูล ข่าวสารพวกนีจะต้องมีว่าโรงพยาบาลของ

ตนเอง มีความเก่งกลา้มีความถนดัทางไหน ซึงคงไม่เหมือนกนัทุกโรงพยาบาล”  

สรุปได้ว่าการประชาสัมพนัธ์จะเป็นการทาํให้ผูที้สนใจสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารที

ถกูตอ้งและชดัเจนจะเป็นกุญแจสาํคญั ทีจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

เนืองจากผูบ้ริโภคมกัจะหาขอ้มลูมาก่อนการใชบ้ริการทางการแพทย ์ซึงเป็นการบริการทีมีค่าใชจ่้าย

สูงและใชร้ะยะเวลาช่วงหนึงในการรักษา สิงทีพวกเขาตอ้งการคือ ความคุม้ค่าทีจะยอมเสียทรัพยม์า

ใชบ้ริการ ขอ้มูลทีสามารถตอบคาํถามทีว่า การแพทยไ์ทย มีดีอย่างไร มีความชาํนาญในดา้นการ

รักษาในรูปแบบวิธีการใด ซึงขอ้มลูในส่วนนีจะเป็นสือทีจะนาํพาลกูคา้มาใชบ้ริการ เนือหาและสาร

ทีนาํเสนอจะตอ้งมีความแตกต่าง โดดเด่นและแม่นยาํ นาํแสนอสภาพความเป็นจริงทีมีอยู ่

4.8.3.4  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Nonsubstitutable)  

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที 1 ให้ความเห็นว่า “ความรู้ทีจะตอ้งมีการเรียนรู้แลว้ก็จะตอ้งมีการ

ปรับปรุงกนั ตลอดเวลาเพราะว่าการแพทยม์นัเรียนไม่จบ ไม่ใช่ว่าจบจากโรงเรียนแพทยม์าแลว้คุณ

จะเก่งหมดทุกอยา่ง มนัถึงตอ้งมีการประชุม ทางวิชาการในระดบัในประเทศ ในระดบัทอ้งถิน ใน

ระดบันานาชาติ ซึงตรงนีแพทยแ์ละพยาบาลก็ตอ้งมีการเพิมเติมความรู้ของตวัเองอยู่ตลอดเวลาใน

การเรียนรู้สิงใหม่ๆ เพราะว่าการแพทยม์นัพฒันาอยูต่ลอดเวลา” 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที 2 ใหค้วามเห็นว่า “แน่นอนว่าทกัษะความสามารถ โดยเฉพาะถา้คุณ

เป็นหนึงเดียวในโลก หนึงเดียวในโลกา ก็ไม่ตอ้งไปแข่งกบัใคร” 

ผู ้ให้ข้อมูลหลัก ทุกคนให้ความเห็นว่า  ความ รู้ความเ ชียวชาญ และทักษะ

ความสามารถทางการแพทย์เป็นสิงทีสําคัญทีสุด และการเรียนรู้นัน จะต้องมีการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา อนัเนืองมาจากวิทยาการทางการแพทยใ์หม่ๆ โรคภัยทีมีการเปลียนแปลง กลายพนัธุ ์

ฉะนนัวิธีการรักษาก็จะตอ้งปรับปรุงเปลียนแปลงเพือใหท้นักบัการรับมือในวิธีการรักษาใหม่ๆ ซึง

การเรียนรู้สามารถทาํได ้โดยการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ นาํเสนอผลการวิจยัใหม่ๆ วิธีการรักษา 

วิทยาการทางการแพทยก์ารประชุมร่วมกนักนั ก่อใหเ้กิดการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่สาธารณชน 

เมือขอ้มูลส่งผ่านไปยงัผูที้สนใจ ผูส้นใจก็เลือกทีจะเดินทางเขา้มารักษายงัประเทศปลายทาง ทีมี

ผูเ้ชียวชาญในดา้นนนัๆเพือเขา้รับบริการทางการแพทย ์
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4.8.4  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ เพือให้เป็น

ผู้นําในด้านการบริการทางการแพทย์ 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที 1 ใหค้วามเห็นว่า “อนัดบั1 คุณตอ้งมี หมอตอ้งมีฝีมือ ทีว่ารักษาแลว้เคา้

หายแน่นอน แลว้ก็มีจุดเด่นทีทาํใหเ้คา้ตอ้งเสียเงินเสียทองเดินทางออกจากประเทศของเคา้มารักษา

ทีเรา ความปลอดภยัรัฐบาลจะตอ้งเขม้งวด จะตอ้งหาทางไวก่้อน ก่อนทีจะเกิดเรืองขึนมา นนัก็คือ

ทุกคนในประเทศจะตอ้งบูรณาการกนั ทีจะร่วมมือกนั เพือใหช้าวต่างชาติเคา้เห็นว่า การทีเคา้เขา้มา

ทีประเทศไทยเขา้มารักษาแลว้เคา้ดีขึน เคา้กย็นิดีทีจะมารักษาในบา้นเรามาท่องเทียวในบา้นเรา แต่

ภาครัฐการตอ้งอาํนวยการในสิงทีควรจะตอ้งทาํ กฎหมายกจ็ะตอ้งเขม้งวด และก็ตอ้งพยายามทีจะ

พดูถึงสิงทีมนัจะเกิดขึนมาใหไ้ด ้ซึงกค็งไม่ง่ายแต่ก็ทาํได ้ตอ้งร่วมมือกนั ” 

 ผูใ้หข้อ้มลูคนที 2 ใหค้วามเห็นว่า “การเป็นผูน้าํทางการแพทย ์การวิจยัตอ้งเขม้แข็ง แต่บา้น

เราการวิจัยนีปวกเปียก การวิจัยจะเข้มแข็งได้ การศึกษาต้องเข้มแข็งก่อน การศึกษาบา้นเราไม่

เขม้แข็งเลย ตอ้งพฒันาองคค์วามรู้เพือพฒันาบุคลากรต่อไป ไม่งนัเราก็เป็นเพียงแค่ร้านขายของเท่า

นนัเอง ตอนนีเราเป็นร้านขายบริการทางการแพทย ์แต่ว่าเราไม่มีอะไรทีเป็น ทีมนัเป็นแบรนด์ของ

ตวัเอง มนัไม่มีเลย เราไม่สามารถพฒันาการรักษาแบบใหม่ๆขึนมาได ้เพราะว่าเราไม่มีแบรนด์เป็น

ของตวัเอง เหตุผลทีไม่มีแบรนดข์องตวัเอง ก็เพราะไม่เคยทาํ R&D เลย สิงทีทาํก็คือ เป็นคนแบบซือ

มาขายไป ซือมาขายไป ซือเทคโนโลยมีาแลว้ก็ไปขายใหก้บัคนทีมาซือของของเรา เช่น ถา้มาผ่าตดั

ทีนีนะ เราจะใช ้Robot ในการผา่ดว้ยนะ แลว้ถามว่าแลว้คุณเก่งทีไหนอ่ะ คุณยงัไม่เห็นเก่งเลย คุณก็

แค่ซือเครืองมือมาทาํเท่านนัเอง แลว้ถามว่าเก่งทีไหน ถา้มาทาํทีนีแลว้จะหายดีกว่าทีอืน เป็นไปได้

หรือเปล่า เหมือนกัน รักษาทีไหนก็เหมือนกันหมดเลย เพียงแต่ว่ามาเมืองไทย ก็ถูกกว่า ได้แค่

ท่องเทียวเท่านนัเอง แต่ละงานวิจยัของเรามนั มนัยงัไม่ Unique แลว้ก็เรายงัไม่เก่ง เรามีน้อย ตงัแต่

การศึกษาแพทยศ์าสตร์ของเรา มนัยงั ยงัติดอยูก่บัแบบแผนเก่าๆ ในการสอนนกัศึกษาแพทย”์ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลไดใ้ห้ขอ้มูลเพือเป็นแนวทางในการเป็นผูน้าํทางการแพทย ์

ดงันี สิงสาํคญัทีสุดก็คือ บุคลากรทางการแพทยต์อ้งมีความสามารถทีโดดเด่น เป็นผลสืบเนืองมาก

จากการศึกษาทีเขม้แข็งและการมีงานวิจยัระดบัสากล การพฒันาองค์ความรู้เพือต่อยอดงานวิจยัที

โดดเด่นแตกต่าง และไม่ลอกเลียนแบบใคร สิงนีจะเป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดการพฒันาบุคลากรทาง

การแพทยที์มีศกัยภาพและความสามารถ เพราะการเป็นผูน้าํจะตอ้งมีรากฐานตงัแต่กระบวนการ

ปลกูฝังจากการศึกษาและนาํมาต่อยอดในการทาํงานนอกจากนนั การบูรณาการในภาพรวมทงัจาก

ภาครัฐ เอกชนและผูป้ระกอบการจะตอ้งร่วมมือกนัสร้างขึนมา อีกทงักฎหมายจะตอ้งเขม้งวดและ

เอือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเขา้มาใชบ้ริการทางการแพทยด์ว้ย เช่น ระบบการรักษาความปลอดภยัที

ดี การอาํนวยความสะดวกในการอนุญาตใหต่้อวีซ่าเพือการพาํนกัรักษาตวัของผูป่้วย เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ให้ความเห็นว่า ความได้เปรียบในการแข่งขัน คือการมีศักยภาพ

ความสามารถทีโดดเด่นแตกต่างจากคนอืนอยา่งไร และประเทศไทยไดเ้ปรียบในเรืองของราคา ทีมี

ราคาคุม้ค่า ในระดบัการรักษาพยาบาลทีดี รวมทงัประเทศไทยมีแหล่งท่องเทียวหลากหลาย สิงนี

เป็นสิงดึงดูดใจให้ผูใ้ช้บริการมีความสนใจและเลือกตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทยใ์น

ประเทศไทย และเรืองมาตรฐานทางการแพทยข์องประเทศไทย มีศกัยภาพในระดบัหนึงแต่สิงที

จะตอ้งปรับปรุงคือ ความร่วมมือในภาพรวมทีจะตอ้งรณรงคใ์หเ้กิดความร่วมมือกนัทงัประเทศ ทงั

ในเรืองของสงัคม การเมืองและรวมถึงกฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ย การบูรณาการร่วมมือกนั

ควรตอ้งร่วมมือกนัในทุกภาคส่วนโดยมีภาครัฐเป็นผูน้าํให้เกิดการร่วมมือกนั นอกจากนันภาครัฐ

จะตอ้งอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดการร่วมมือกนัอยา่งเป็นระบบ 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูที้มีส่วนเกียวข้องกบัการบริการทางการแพทย ์สรุปเป็น

ประเด็นปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั ดงันี 

 

ตาราง 4.57  มุมมองดา้นปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

ปัจจยัความสามารถใน

การแข่งขนั 

 ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ  

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 1 ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 2 ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 3 

ปัจจัยทดีึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางมารักษายังประเทศไทย   

 ความเชียวชาญเฉพาะดา้น √ √ √ 

 การบอกต่อ (Word-of-mouth) √ √ √ 

 ผลการรักษาทีดี  √ √ 

 ตาํแหน่งทางวิชาชีพ √   

 งานการกุศล √   

ด้านความมีคุณค่า (Valuable)    

 มาตรฐานการรักษา √ √ √ 

 ภาษา (การสือสาร) √ √ √ 

ด้านความหายาก (Rare)      

 แพทยท์างเลือก √ √ √ 

 ราคาค่ารักษา  √  

 การยอมรับในระดบัสากล √ √ √ 

ด้านความยากทจีะเลยีนแบบได้ (Inimitable)   

 ขอ้มูลข่าวสาร √   

 ทกัษะความสามารถ √ √ √ 

ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable)   

 ความเชียวชาญ  √ √ 

 การศึกษา √ √  

 งานวิจยั √ √  
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จากตาราง 4.57 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันจะต้องประกอบด้วยความรู้ ทักษะ

ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย ์และมาตรฐานการบริการ ราคาค่าบริการ การสือสาร

ภาษาต่างประเทศ นาํมาบูรณาการกนัในทุกๆดา้นเพือความเป็นผูน้าํทางการแพทย ์

 

4.9  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้านการ

ท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

ผลการศึกษาจากการนาํขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถาม ในส่วนคาํถามปลายเปิด (Open Ended 

Questionnaire) ของผูต้อบแบบสอบถามและข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูที้มีส่วน

เกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงการแพทยแ์ละการบริการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครเพิมเติม 

จึงสรุปเป็นแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์โดยการ

นาํเสนอตามลาํดบัความสาํคญั ทีมีค่าเฉลียความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการตามตวัชีวดัรายขอ้ใหญ่ ทงั 

4 ดา้น ดงัตาราง 5.1 

 

ตาราง 4.58   ค่าเฉลียความคาดหวงัการนาํเสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของ

สถานประกอบการดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

ตวัชีวดั ค่าเฉลียความคาดหวงั อนัดบั 

1). ด้านความมีคุณค่า 3.81 3 

1.1 ดา้นราคา 3.94  

1.2 ดา้นการรับรองมาตรฐาน 3.52  

1.3 ดา้นคุณภาพการบริการ 3.98  

2).ด้านความหายาก 3.83 2 

2.1 ดา้นแพทยท์างเลือก 3.91  

2.2 ดา้นกลุ่มตลาดลูกคา้เฉพาะ 3.76  

2.3 ดา้นเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความสะดวก 3.81  

2.4 ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 3.84  

3).ด้านความยากทจีะเลยีนแบบได ้ 3.31 4 

3.1 ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร 3.34  

3.2 ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 3.19  

3.3 ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 3.41  

4).ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 3.88 1 

4.1 ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์ 3.83  

4.2 ดา้นความมนัคงปลอดภยั 3.94  



129 

จากตาราง 4.58 ค่าเฉลียความคาดหวงัการนาํเสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัของสถานประกอบการดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์อนัดบัทีมีค่าเฉลียความคาดหวงัมาก

ทีสุดคือ  1. ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ 2. ดา้นความหายาก 3. ดา้นความมีคุณค่า 

และ 4. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้ตามลาํดบั 

 

4.9.1  ด้านความมคุีณค่า 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการดา้นการท่องเทียว

เชิงการแพทย ์ในดา้นความมีคุณค่า มีดงันี 

4.9.1.1  ดา้นราคา 

1)  ส่งเสริมนโยบายในการกาํหนดมาตรฐานระดบัค่ารักษาบริการ ให้มี

มาตรฐานเดียวกนั ในระดบัการให้บริการเดียวกนักบัสถานประกอบการทางการแพทย ์เพือความ

เป็นผูน้าํในดา้นความคุม้ค่าราคาในการบริการทางการแพทย ์

2) ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายการค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายให้

หลากหลาย และครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพือความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

3) จัดทําโปรโมชัน โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพือเป็นรางวลั ในวัน

เทศกาล วนัสาํคญัต่างๆ เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพวนัแม่ เป็นตน้ 

4.9.1.2  ดา้นการรับรองมาตรฐาน 

1)  ส่งเสริมให้สถานประกอบการทางการแพทย ์เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ

สมาคมทางการแพทย ์เพือเป็นการพบปะ แลกเปลียนข่าวสาร ขอ้มลูและองคค์วามรู้ทางการแพทย ์

2)  ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการทางการแพทย ์ในการจดัทาํมาตรฐานการ

บริการเพือใหผ้า่นการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดบัโลก จากการตรวจและรับรองโดยสถาบนัชนั

นาํ เช่น Joint Commission International (JCI, USA) โดยเฉพาะอยา่งยงิในการดูแลชาวต่างชาติทีเขา้

มาใชบ้ริการ เพือสร้างความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการ 

3)  ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการทางการแพทย ์มีการตรวจสอบมาตรฐานการ

บริการทุกๆ 3 เดือน เพือคงไวใ้นมาตรฐานทีดีและเชือถือได ้
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4.9.1.3  ดา้นคุณภาพการบริการ 

1)  ให้ความสาํคัญในเรืองผลการรักษาทีดีเยียม ใช้ระยะเวลาสันในการ

รักษา เพือเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

2)  ส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจัดระบบสารสนเทศ 

การจดัเก็บ ขอ้มูล ประวติัการรักษา และผลการรักษา เพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทีดี

ยงิขึน 

3)  ส่งเสริมใหมี้การวางแผน จดัระบบการทาํงาน อยา่งมีประสิทธิภาพโดย

การใชผู้เ้ชียวชาญเฉพาะดา้น แบ่งการทาํงานออกเป็นสดัส่วน เพือผลลพัธที์ดีในการทาํงาน 

 

4.9.2  ด้านความหายาก 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการดา้นการท่องเทียว

เชิงการแพทย ์ในดา้นความหายากมีดงันี 

4.9.2.1  ดา้นแพทยท์างเลือก 

1)  ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ให้เป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น โดยการจดั

อบรม การเขา้ร่วมประชุมวิชาการ การใหทุ้นในการศึกษาต่อเพือเป็นผูน้าํในสาขาวิชาเฉพาะ 

2)  ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลียนนายแพทย ์เพือเรียนรู้วิธีการรักษาที

หลากหลาย เพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการแพทย ์

3)  จัดตังกองทุนวิจัย เพือต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทยใ์หม่ ๆ เพือ

พฒันาทกัษะความสามารถของบุคลากรทางการแพทยอ์ยา่งต่อเนือง 

4.9.2.2  ดา้นกลุ่มตลาดลกูคา้เฉพาะ 

1)  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย ์ฝึกอบรม เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เพือประโยชน์ในการสือสารกบัผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติ 

2)  ส่งเสริมให้มีบุคลากรทางการแพทยเ์รียนรู้ วฒันธรรม ประเพณีของ

ผูใ้ชบ้ริการชนชาติต่างๆ เพือประโยชน์ดา้นความเป็นเลิศในการใหบ้ริการทางการแพทย ์

3)  จดัตงัหน่วยงานพิเศษเพือดูแลผูใ้ช้บริการทางการแพทยช์าวต่างชาติ

โดยเฉพาะ เช่น ศนูยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ เพืออาํนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

4.9.2.3  ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก 

1)   ส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน เพือ

ความเรียบร้อย ถกูตอ้งและรวดเร็วในการใหบ้ริการทางการแพทย ์
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2)  ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมการใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย ์แก่

พนกังานผูใ้หบ้ริการทางการแพทย ์เพือความเขา้ใจ และใชอุ้ปกรณ์เครืองมืออยา่งถกูตอ้ง 

3)   มีการตรวจประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์และเครืองมือทางการ

แพทยทุ์กๆเดือนโดยผูเ้ชียวชาญเพือประสิทธิภาพการทาํงานทีดี 

4.9.2.4  ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 

1)   ควรมีการวางระบบการให้บริการอย่างครบวงจร ตงัแต่ระบบการให้

ขอ้มูลทีจาํเป็น เช่น การเตรียมตวัก่อนเข้ารับบริการ การจองคิวรับบริการและการให้บริการที

ต่อเนืองกนัในแต่ละแผนก เพือใหเ้จา้หนา้ทีไดเ้ตรียมเครืองมือทางการแพทยแ์ละกาํลงับุคลากรทาง

การแพทยใ์นการใหบ้ริการ เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเต็มที 

2)   มีการให้ข้อมูลการดําเนินงานแก่ผูใ้ช้บริการ แจ้งระยะเวลาในการ

ทาํงาน เพือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีขอ้มลูในการตดัสินใจ และเตรียมตวัอยา่งเหมาะสม เช่น การตรวจเลือด

จะตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการ 1 ชวัโมงก่อนไดรั้บผลตรวจ ในระหว่างนีผูใ้ชบ้ริการสามารถพกั

รับประทานอาหารได ้เป็นตน้ 

3)   ลดระยะเวลาการตรวจจากแพทยผ์ูรั้กษา โดยการให้ผูใ้ชบ้ริการมีส่วน

ร่วมในการทาํนดัหมายในเวลาทีสะดวก และใชน้วตักรรมการให้คิวการรักษาอย่างเหมาะสม เช่น 

การทาํป้ายแสดงขอ้มลูคิวการรับบริการทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

4.9.3  ด้านความยากทีจะเลยีนแบบได้ 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการดา้นการท่องเทียว

เชิงการแพทย ์ในดา้นความหายากมีดงันี 

4.9.3.1  ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร 

1)  ส่งเสริมความร่วมมือกบับริษทัประกนัและพนัธมิตร ในการให้ขอ้มูล 

ข่าวสารทีจาํเป็นแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยตงัอยู่บนฐานความเป็นจริง และให้ขอ้มูลอย่างเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

2)  อาํนวยความสะดวกในเรืองการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีที

เกียวขอ้ง และดูแลเรืองการชาํระค่าบริการ โดยใชสิ้ทธิประโยชน์ของผูเ้อาประกนัไดอ้ยา่งเต็มที 

3)   มอบสิทธิพิเศษให้เจ้าหน้าทีจากบริษทัประกนัสุขภาพ สามารถเขา้มา

ติดต่อประสานงานกบัเจา้ทีหนา้ของสถานประกอบการทางการแพทยไ์ดโ้ดยตรง เพืออาํนวยความ

สะดวกในการดูแลผูใ้ชบ้ริการ 
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4.9.3.2  ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

1)  ส่งเสริมนโยบายเรืองความปลอดภยัให้เขม้แข็ง สร้างจิตสาํนึกในการ

รักษาความปลอดภยั ในขณะเดียวกนั ใหมี้บทลงโทษอยา่งจริงจงัแก่ผูก้ระทาํผดิ 

2)  จดัใหมี้นโยบายในการทาํเรืองขอต่อวีซ่าเพือการรักษาพยาบาล อาํนวย

ความสะดวกในการขออนุญาตพาํนกัรักษาตวั 

3) ภาครัฐควรเป็นผูน้ ําในการบูรณาการความร่วมมือต่าง ๆ ทังจาก

ภาคเอกชนผูป้ระกอบการ ประชาชน ทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง เพือส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีในการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางเขา้มาใชสิ้นคา้และบริการในประเทศไทย 

4.9.3.3  ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 

1)  จดัทาํสือโฆษณาเผยแพร่ขอ้มลูแหล่งท่องเทียวในประเทศไทยให้เป็นที

รู้จกั ผา่นสือต่างๆ โดยเฉพาะ การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและประเพณีทีชาวต่างชาติให้ความสนใจ

เป็นอยา่งมาก รวมถึงการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ 

2)  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวทีเป็นมิตรและช่วยใหผู้ป่้วยได ้ใชเ้วลาใน

การพกัฟืนร่างกาย โดยการใชธ้รรมชาติบาํบดัโดยมีผูเ้ชียวชาญดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

3)  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวทีสอดแทรกศิลปวฒันธรรม ประเพณีทีดี 

เพือเป็นการสร้างความคุน้เคยและรู้จกัประเทศไทยใหม้ากขึน 

 

4.9.4  ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการดา้นการท่องเทียว

เชิงการแพทย ์ในดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์มีดงันี 

4.9.4.1  ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์

1)  พฒันาความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรทางการแพทย ์และ

ความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทางการแพทย ์เพือความเป็นมืออาชีพ 

2)  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลียน เรืองรู้การทาํงานในแต่ละแผนก เพือให้

บุคลากรทางการแพทยมี์ความรู้รอบดา้น 

3)  จดัอบรมและเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลความรู้ทางการแพทยใ์หม่ๆเป็น

ประจาํทุกเดือน เพือใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
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4.9.4.2  ดา้นความมนัคงปลอดภยั 

1)  จดัให้มีบุคลากรทางการแพทยส์ัญชาติต่างๆทีสามารถสือสารไดห้ลาย

ภาษา เป็นผูดู้แลผูใ้ชบ้ริการทีมีสญัชาติเดียวกนั เพือสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ จดัให้มีการแบ่งพืนที

ในการใชง้านเป็นสดัส่วน เพือความปลอดภยัและความรู้สึกเป็นส่วนตวั  

2)  มีระบบรักษาความปลอดภยัครบ ครอบคลุมทุกพืนทีในสถานพยาบาล 

ทงัเจา้หนา้ทีและกลอ้งวงจรปิด 

 



 

บทที 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิง

การแพทยก์าํหนดวตัถุประสงค์ไว ้4 ประการ คือ 1) เพือพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวดัระดับ

ความสามารถในการแข่งขนัในบริบทของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์2) เพือศึกษาความคาดหวงั

และการรับรู้ของนักท่องเทียวชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการทางการแพทย ์3) เพือศึกษา

ศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย ์และ 4) เพือเสนอแนวทางการพฒันาความสามารถ

ในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอุปสงค์

และดา้นอุปทาน สาํหรับดา้นอุปสงคเ์ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้

ของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการทางการแพทย ์กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา คือ 

นักท่องเทียวเชิงการแพทย ์ ซึงเป็นผูใ้ช้บริการทางการแพทยช์าวต่างชาติ ทีใช้บริการในสถาน

ประกอบการทางการแพทย ์จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามฉบบัภาษาองักฤษเป็นเครืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคือ จาํนวน ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่า

เบียงเบนมาตรฐานและค่าการทดสอบที โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ และสรุป

ขอ้มลูตวัชีวดัตามลาํดบัความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์ในการเสนอแนว

ทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ในดา้นอุปทาน เป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ โดยการใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ซึงเป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบั

การท่องเทียวเชิงการแพทย ์ผูบ้ริหารสถานประกอบการทางการแพทยจ์าํนวน 2 ท่านและ พนักงาน

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์1 ท่าน จากการนาํขอ้มลูทีได ้นาํมาวิเคราะห์และแปลผลมาสรุปเป็นแนวทางการ

พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ต่อไป ซึงสรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 

  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถสรุปผลการศึกษาเรืองแนว

ทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ไดด้งันี 

 

 5.1.1  ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 จากการศึกษาครังนีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้ช้บริการทางการแพทยช์าวต่างชาติ

จาํนวน 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่

มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเจา้หน้าทีรัฐ/รัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลียต่อเดือน 

2,501-3,500 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินบาท 81,982.7-114,729.9 บาท *อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 10 

พฤศจิกายน 2557) และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัญชาติญีปุ่นมากทีสุด รองลงมาคือ 

อเมริกา และสหราชอาณาจกัร ตามลาํดบั 

  

 5.1.2  พฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืกใช้บริการการของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ จากการศึกษาครังนีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 400 คนส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางท่องเทียวในประเทศไทยมาก่อน และกรุงเทพเป็นสถานทีที

ต้องการท่องเทียวมากทีสุด ประเภทการท่องเทียวทีชืนชอบมากทีสุด คือ การท่องเทียวเชิง

วฒันธรรม และส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทางท่องเทียว 4-6 วนั ผูที้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการทางการแพทยม์ากทีสุดคือ ตวัเอง และรับรู้ข่าวสารการบริการทางการแพทยม์าจาก 

เพือนและคนรู้จกั ปัจจยัทีทาํใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการเชิงการแพทยใ์นประเทศไทยมากทีสุด คือ 

มีการบริการทีดี ประเภทของสถานประกอบการทางการแพทย์ทีเลือกใช้บริการคือ สถาน

ประกอบการทางการแพทยข์องเอกชน และสถานทีตงัในเขตกรุงเทพ/ใจกลางเมือง คือ ตวัเลือกที

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ 

 

 5.1.3  ความคาดหวงัของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 ความคาดหวังก่อนรับบริการของผู ้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีระดบัความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น

พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียความคาดหวงัสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความไม่สามารถทดแทนได้

อยา่งสมบูรณ์ รองลงมา คือ ดา้นความหายาก และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํสุด 2 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้น

ความมีคุณค่า และดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้
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 และเมือพิจารณารายขอ้ยอ่ยในแต่ละดา้น พบว่าระดบัความคาดหวงั มีดงัต่อไปนี 

5.1.3.1  ดา้นทรัพยากรนนัตอ้งมีคุณค่า 

ขอ้ยอ่ยดา้นราคา พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด  อนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ่้ายใน

การใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาในประเทศของท่าน และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํทีสุด คือดา้น 

ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า 

ขอ้ยอ่ยดา้นการรับรองมาตรฐาน พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ดา้นสถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบ

ประกอบวิชาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้ และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นสถาน

ประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 

/JCI  

ขอ้ยอ่ยดา้นคุณภาพการบริการ พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

ดา้นบุคลากรทีการให้บริการทางการแพทยมี์ความพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และด้านทีมีความ

คาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นมีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี 

5.1.3.2  ดา้นความหายาก 

ขอ้ยอ่ยดา้นแพทยท์างเลือก พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้น

การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้น

ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

ขอ้ย่อยด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ พบว่าระดับความคาดหวงัสูงสุด อนัดับแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศนูยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ และดา้นทีมีความคาดหวงั

ตาํทีสุด คือบุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสารภาษาต่างประเทศ   

ขอ้ยอ่ยดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากรทางการแพทย ์และดา้นทีมี

ความคาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

ขอ้ยอ่ยดา้นระยะเวลาการรอรับบริการ พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทย ์และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํ

ทีสุด คือดา้นทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด  ชวัโมง 

5.1.3.3  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้

ขอ้ยอ่ยดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นบริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพคเกจการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงัการรักษาพยาบาล และ

ดา้นทีมีความคาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นมีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบันานาชาติ 
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ขอ้ย่อยดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดับ

แรก ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ 

ขอ้ยอ่ยดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด อนัดบัแรก 

ได้แก่ ด้านการท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือให้ผูใ้ชบ้ริการมีโอกาสเข้ารับบริการการรักษาอย่าง

ต่อเนือง และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นมีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการ

รักษา คือการพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการรักษา 

5.1.3.4 ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ขอ้ย่อยด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์พบว่า

ระดบัความคาดหวงัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา และดา้นทีมีความ

คาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 

ขอ้ยอ่ยดา้นความมนัคงปลอดภยั พบว่าระดบัความคาดหวงัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความ

เป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล และดา้นทีมีความคาดหวงัตาํทีสุด คือ ดา้นมีการ

รักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้ 

 

5.1.4  การรับรู้ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 การรับรู้หลงัรับบริการของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 400 คน มีระดบัการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบว่า 

ดา้นทีมีค่าเฉลียการรับรู้สูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรนนัไม่สามารถทดแทนได้

อย่างสมบูรณ์ รองลงมา คือ ดา้นทรัพยากรนันต้องมีคุณค่า และด้านทีมีการรับรู้ตาํสุด 2 อนัดับ 

ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรนนัตอ้งหายากและดา้นทรัพยากรนันยากทีจะเลียนแบบได ้และเมือพิจารณา

รายขอ้ยอ่ยในแต่ละดา้น พบว่าระดบัการรับรู้ มีดงัต่อไปนี 

5.1.4.1  ดา้นความมีคุณค่า 

ขอ้ยอ่ยดา้นราคา พบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด  อนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นค่ารักษาพยาบาล

มีความคุม้ค่า และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น 

แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า 

ขอ้ยอ่ยดา้นการรับรองมาตรฐานพบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด  อนัดบัแรกไดแ้ก่สถาน

ประกอบการไดรั้บการอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบประกอบ

วิชาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้ และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นสถานประกอบการ ได้

ใชร้ะบบการบริหารคุณภาพทงัองคก์ร TQM/CQI ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ 
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ขอ้ยอ่ยดา้นคุณภาพการบริการ พบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นมี

การบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นการอาํนวย

ความสะดวกขณะเขา้รับบริการอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว 

5.1.4.2  ดา้นความหายาก 

ขอ้ยอ่ยดา้นแพทยท์างเลือก ระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นการไดรั้บ

คาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นความสะดวกใน

การเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

ขอ้ย่อยด้านกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ พบว่า ระดับการรับรู้สูงสุด อนัดับแรก ไดแ้ก่  

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศนูยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ 

ดา้นบุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสารภาษาต่างประเทศ 

ข้อย่อยด้านเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความสะดวก พบว่า ระดับการรับรู้สูงสุด 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากรทางการแพทยแ์ละดา้นทีมี

การรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นเทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 

ขอ้ยอ่ยดา้นระยะเวลาการรอรับบริการ พบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทย ์และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้น

ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 

5.1.4.3  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้

ข้อย่อยด้านบริษัทประกันและพนัธมิตร พบว่าระดับการรับรู้สูงสุด อนัดับแรก 

ได้แก่  ด้านความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษัทประกันสุขภาพกับสถานพยาบาล 

การแพทย ์และดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นมีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบั

นานาชาติ 

ขอ้ย่อยดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ พบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่  ดา้นประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ 

ขอ้ยอ่ยดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว พบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้รับบริการการรักษาอยา่งต่อเนือง และ

ดา้นทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นมีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา คือการพกัฟืน 

และติดตามอาการหลงัการรักษา 
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5.1.4.4  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ขอ้ย่อยด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์พบว่า

ระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษาและดา้นทีมี

การรับรู้ตาํทีสุด คือ ดา้นความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 

ขอ้ยอ่ยดา้นความมนัคงปลอดภยั พบว่าระดบัการรับรู้สูงสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้น

ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล และด้านทีมีการรับรู้ตาํทีสุด คือ ด้านมีการ

รักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้ 

 

5.1.5  ผลการศึกษาเพอืเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนรับบริการและการรับรู้หลังการรับ

บริการทางการแพทย์ของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 ผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับ

บริการทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์แบ่งการศึกษารายดา้นและรายขอ้ยอ่ย ดงันี 

 

 

 

ภาพที 5.1   ผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการ

รับบริการทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

5.1.5.1  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัรับ

บริการทางการแพทย ์รายดา้นหลกั พบว่า นกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์มีระดบัความคาดหวงั มากกว่า
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การรับรู้ ในทุกดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นความมีคุณค่า 2) ดา้นความตอ้งหายาก 3) ดา้นความยากทีจะ

เลียนแบบได ้และ 4) ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

และพบว่าด้านทีมีระดับการรับรู้หลงัรับบริการ มากกว่า ความคาดหวงัก่อนรับ

บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความหายาก ในรายขอ้ยอ่ย ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความ

พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

5.1.5.2  ผลการเปรียบเทียบในรายขอ้ยอ่ย พบว่ามีระดบัความคาดหวงัก่อนรับบริการ

และการรับรู้หลงัรับบริการ ดงันี 

1)  ดา้นความมีคุณค่า พบว่าความแตกต่างของระดบัความคาดหวงั มากกว่า 

การรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทยใ์นทุกดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นราคา 2) ดา้นการรับรองมาตรฐาน 

และ 3) ดา้นคุณภาพการบริการ 

 

 
 

ภาพที 5.2  ผลการเปรียบเทียบในรายขอ้ยอ่ยดา้นความมีคุณค่า 

2)  ดา้นความหายาก พบว่าความแตกต่างของระดบัความคาดหวงั มากกว่า 

การรับรู้หลงัการรับบริการในทุกดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นแพทยท์างเลือก 2) ดา้นกลุ่มตลาดลูกคา้เฉพาะ 

3) ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก และ 4) ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 
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ภาพที 5.3  ผลการเปรียบเทียบในรายขอ้ยอ่ยดา้นความหายาก 

3)  ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้พบว่าความแตกต่างของระดบัความ

คาดหวงั มากกว่า การรับรู้หลงัการรับบริการในทุกดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร2) 

ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ และ 3) ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 

 

 

ภาพที 5.4  ผลการเปรียบเทียบในรายขอ้ยอ่ยดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้
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4)  ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ พบว่าความแตกต่างของ

ระดบัความคาดหวงั มากกว่า การรับรู้หลงัการรับบริการในทุกดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเชียวชาญ

และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์2) ดา้นความมนัคงปลอดภยั 

 

 

ภาพที 5.5  ผลการเปรียบเทียบในรายขอ้ยอ่ยดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

5.1.6  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (t-test) ความคาดหวังก่อนรับบริการ

และการรับรู้หลงัการรับบริการทางการแพทย์ (t-test) รายด้านข้อย่อย 

5.1.6.1  ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการ

ทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 1.ดา้นความมีคุณค่า (Valuable) รายขอ้ยอ่ย  

พบว่าขอ้ยอ่ยทีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นจาํนวน 1 ขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่  

1)  ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า  

พบว่าขอ้ยอ่ยขอ้ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 ระดบั

ความเชือมนั 95%  ไดแ้ก่ 

2)  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาในประเทศของท่าน   

3)  ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า 

4)  สถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯไดรั้บการรับรองระบบ 

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI 5) 

5)  สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพทงัองคก์ร TQM/CQI  

ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์  

6)  สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เช่น  
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พ.ร.บ.สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล  

7)  การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว  

8)  มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี 

9)  บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความพร้อมใหบ้ริการอยูเ่สมอ  

5.1.6.2  ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการ

ทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 2.ดา้นความหายาก (Rare) รายขอ้ยอ่ย  

พบว่าขอ้ยอ่ยขอ้ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 ระดบั

ความเชือมนั 95% เป็นจาํนวน 10 ขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1)  ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

2)  การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

3)  บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสารภาษาต่างประเทศ 

4)  สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศนูยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ 

5)  ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากรทางการแพทย ์

6)  เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 

7)  สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

8)  อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

9)  ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 

10)  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทย ์

5.1.6.3  ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการ

ทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 3. ดา้นความยากทีจะเลียนแบบได ้(Inimitable) 

รายขอ้ยอ่ย  

พบว่าขอ้ยอ่ยขอ้ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 ระดบั

ความเชือมนั 95% เป็นจาํนวน 8 ขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1)  บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดีในการจ่ายค่า 

สินไหมทดแทนการรักษาพยาบาล 

2)  บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงัการ 

รักษาพยาบาล 

3)  ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนัสุขภาพกบั 

สถานพยาบาล 

4)  มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบันานาชาติ 
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5)  ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ 

6)  มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา คือการพกัฟืน และ 

ติดตามอาการหลงัการรักษา 

7)  มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การบริโภคอาหารเพือ 

สุขภาพ การเล่นโยคะ การนวดแผนไทยและสปา เป็นตน้ 

8)  การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้รับบริการการ 

รักษาอยา่งต่อเนือง 

5.1.6.4  ผลการทดสอบความคาดหวงัก่อนรับบริการและการรับรู้หลงัการรับบริการ

ทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์ดา้นที 4. ดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Nonsubstitutable) รายขอ้ยอ่ย 

พบว่าขอ้ยอ่ยทีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นจาํนวน 2 ขอ้ยอ่ย  

ไดแ้ก่  

1)  ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 

2)  ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 

พบว่าขอ้ยอ่ยดา้นทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 ระดบัความ

เชือมนั 95% จาํนวน 4 ขอ้ยอ่ย  ไดแ้ก่ 

3)  ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา 

4)  ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล 

5)  ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใชบ้ริการ 

6)  มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มีพนกังานรักษาความ 

ปลอดภยั  มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้ 

 

5.2  อภปิรายผล 

 

จากผลการศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์อภิปรายผลการศึกษาได ้ดงันี 

  

 5.2.1  ด้านความมคุีณค่า (Valuable) 

 จากการศึกษาดา้นความมีคุณค่า พบว่าประเด็นการกาํหนดมาตรฐานระดบัราคาค่าบริการ

เป็นปัจจยัหลกัในการจูงใจผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยไ์ดเ้ป็นอย่างดี นอกจากการส่งเสริมเรืองการ
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จดัทาํรายการค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายและการจดัทาํโปรโมชนัในเทศกาลต่างๆ  การเขา้ร่วม

เป็นสมาชิกขององคก์รทางการแพทยเ์พือการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการทางการแพทย ์และการ

จดัทาํมาตรฐานการบริการเพือให้ไดม้าตรฐานระดบัสากลมีผลทาํให้สถานประกอบการมีความ

น่าเชือถือและไวว้างใจมากยงิขึน คุณภาพการบริการทีดีมีการวางแผนและการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา

ช่วยจดัระบบสารสนเทศจะเพิมอตัราความสามารถในการแข่งขนัใหเ้ขม้แข็งมากขึน จากการศึกษา

สามารถนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดําเนินงานด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ ในการจัดทํา

ยทุธศาสตร์การเพิมอตัราการกลบัมาเยือนของนักท่องเทียว เพือประโยชน์ในเรืองการเพิมจาํนวน

และรายไดข้องนกัท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นอนาคต  

จากการศึกษา พบว่าผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ต้องการให้มีการพฒันาในแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปนี 

5.2.1.1  ดา้นราคา 

5.2.1.2  ดา้นการรับรองมาตรฐาน 

5.2.1.3  ดา้นคุณภาพการบริการ 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปนี 

ธนินี เตรียมชัยศรี (2550: 91-220) ศึกษาเรืองการประชาสัมพนัธ์ในการบริหารการ

เปลียนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพือรองรับการท่องเทียวเชิงสุขภาพ มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้ง

กบังานวิจยันีในดา้นราคา พบว่าค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลต่างประเทศเมือเทียบกบัการเดินทางมา

รักษาในประเทศไทย สามารถประหยดัได้ถึง 40-60% จากราคาเต็มทีต้องใช้จ่าย และด้านการ

รับรองมาตรฐาน ซึงเป้าหมายของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทคือการเป็นศนูยก์ารรักษาทีผ่านการ

รับรองคุณภาพระดบัโลกคือ Joint Commission International Accreditation (JCI) เพือสร้างความ

มนัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยงิชาวต่างชาติทีมาใชบ้ริการ 

นพรัตน์ จวงพุ่ม (2550: 97-101) ศึกษาเรือง ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการรับรองการ

เป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวเชิงสุขภาพ มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้น ดา้นการ

รับรองคุณภาพ โรงพยาบาลในกรุงเทพส่วนใหญ่ มีมาตรฐานการรับรองคุณภาพทีอยูใ่นระดบัสากล 

ไดแ้ก่ มาตรฐาน Ha (Hospital Accreditation) มาตรฐาน ISO (International Organization for 

Standardization) และมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Accreditation) และดา้นราคา 

ทีพบว่า เหตุผลทีเดินทางมารับบริการในประเทศไทยของชาวต่างชาติ โดยมีการแพทยที์ตรงกบั

ความตอ้งการและเป็นมาตรฐานสากล ในขณะทีมีค่าบริการทีถกูกว่า 

รัชมยัพร บุญรัตน์ (2552) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการตรวจ

สุขภาพประจาํปี แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพงังา มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันี ใน
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ดา้นความพึงพอใจต่อการบริการตรวจสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายได ้

พบว่า ผูรั้บบริการพึงพอใจในดา้นราคา ดา้นเจา้หนา้ที ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นสิงแวดลอ้ม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

MacReady (2007: 1849) ศึกษาเรือง Developing Countries Court Medical Tourists มีผล

การศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันี พบว่าราคาค่าบริการทางการแพทยที์สูง ระยะการรอรับบริการ

ทียาวนาน ทาํใหน้กัท่องเทียวชาวยุโรปและอเมริกาเหนือ เดินทางมารับการบริการทีประเทศไทย 

ประเทศอินเดียและประเทศบราซิล ทีนอกจากจะมีการรักษาทีมีมาตรฐานดา้นคุณภาพทีดีและมี

ความปลอดภยั 

Chew (2010: 486-488) ศึกษาเรือง Health care and tourism: Evidence from Singapore มี

ผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันี ในดา้นการรับรองมาตรฐาน พบว่าโรงพยาบาลเอกชนส่วน

ใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพระดบัสากล จากสถาบนั (JCI) 

Leahy (2008: 260-261) ศึกษาเรือง Medical Tourism: The Impact of Travel to Foreign 

Countries for Healthcare มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้นราคา การศึกษาพบว่า แรง

จูงในในการเดินทางมารับบริการทางการแพทย ์เช่น ระดบัราคาค่ารักษาบริการทีตาํกว่า ระยะเวลา

การรอรับบริการทีสนักว่า รวมทงัเรืองระบบรักษาความปลอดภยั แต่ในขณะเดียวกนัการท่องเทียว

เชิงการแพทยใ์นประเทศไทยและอินเดีย อาจมีผลกระทบในแง่ลบต่อประชาชนในท้องถิน เช่น 

ความสามารถในรองรับทีไม่เพียงพอ เป็นตน้ 

 

5.2.2  ด้านความหายาก (Rare) 

จากการศึกษาดา้นความหายากพบว่า ประเด็กหลกัทีผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญั ไดแ้ก่ดา้น

เทคโนโลยีและสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ และดา้นแพทยท์างเลือก 

ตามลาํดบั ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวกเป็นประเด็นหลกัทีสาํคญั การส่งเสริมให้ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดาํเนินงานจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความ

ถกูตอ้งและรวดเร็วมากยงิขึน การอบรมเจา้หนา้ทีใหใ้ชง้านคอมพิวเตอร์อยา่งถกูตอ้ง มีความสาํคญั

และตอ้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานอยา่งเป็นประจาํ สาํหรับดา้นระยะเวลาการรอใช้

บริการ ควรมีการจดัวางระบบการให้บริการอย่างเป็นระบบ มีการให้ข้อมูลการดาํเนินงานแก่

ผูใ้ชบ้ริการเป็นระยะ ๆ เพือประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทีสูงทีสุด จากการศึกษาดา้นความหา

ยาก สามารถนาํไปเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแพทยเ์ฉพาะทางเพือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ และเพือส่งเสริมศกัยภาพการแพทยเ์ฉพาะทางของไทยเพือให้ไดรั้บการยอมรับใน
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ระดบัสากล เพือประโยชน์ในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและการผลิตบุคลากรทีมีศกัยภาพและขีด

ความสามารถอยา่งมืออาชีพ 

จากการศึกษา พบว่าผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ต้องการให้มีการพฒันาในแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปนี 

5.2.2.1  ดา้นแพทยท์างเลือก 

5.2.2.2  ดา้นกลุ่มตลาดลกูคา้เฉพาะ 

5.2.2.3  ดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวก 

5.2.2.4  ดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการ 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปนี 

อะคร้าว ภทัรารมณ์ (2550: 117-127) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการทีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของการบริการตรวจสุขภาพประจาํปีของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีผล

การศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้นระยะเวลาการรอใชบ้ริการและ อุปกรณ์และสิงอาํนวย

ความสะดวกทีไม่เพียงพอ จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ (2552: 112-120) ศึกษาเรืองการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียว

เชิงบริการทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีใน

ดา้นระยะเวลาการรอใช้บริการ เหตุจูงใจทีชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการทางการแพทยใ์น

ประเทศไทย อนัเนืองมาจากไม่ตอ้งรอคิว สามารถใชบ้ริการไดท้นัที และมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะ

ดา้นทีมีความเชียวชาญ รวมทงัอุปกรณ์และเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 

ธนินี เตรียมชัยศรี (2550: 91-220) ศึกษาเรืองการประชาสัมพันธ์ในการบริหารการ

เปลียนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพือรองรับการท่องเทียวเชิงสุขภาพ มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้ง

กบังานวิจยันีในดา้นกลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ฝึกอบรม

ทกัษะและความรู้ให้กบัพนักงานเพือการปฏิบติัหน้าทีของแต่ละคน เรืองเทคโนโลยี ภาษาและ

วฒันธรรมทีจาํเป็นในการสือสารกบัผูป่้วย และยงัมีการเชิญแพทยช์าวต่างชาติเขา้มาร่วมรักษา เป็น

แพทยป์ระจาํ โดยเฉพาะแพทยช์าวญีปุ่น เพือรองรับตลาดลกูคา้ชาวญีปุ่นทีมีสัดส่วนทางการตลาด

มากทีสุดในกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติ นอกจากนัน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทมีการจัดตงัศูนย ์

International Coordinator เป็นศนูยป์ระสานงานคนต่างชาติ ทาํหน้าทีดูแลอาํนวยความสะดวกไม่

เฉพาะเรืองการรักษา แต่รวมถึงเรืองอืนๆดว้ย เช่น การจองโรงแรมทีพกั การจดัรถรับส่ง เป็นตน้ 

Chambers and Bryan (2008: 919-937) ศึกษาเรือง Using Authenticity to Achieve 

Competitive Advantage in Medical Tourism in the English-Speaking Caribbean มีผลการศึกษาที

สอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้นเทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวกการศึกษาพบว่า อุปกรณ์และ
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เครืองมือทางการแพทย ์เทคโนโลยแีละสิงอาํนวยความสะดวกทางการแพทย ์รวมทงัราคาค่าบริการ

ทีตาํกว่า ทกัษะความสามารถของบุคลากรทางการแพทย ์จะส่งผลทีดีต่อขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ 

 

5.2.3  ด้านความยากทีจะเลยีนแบบได้ (Inimitable)  

จากการศึกษาดา้นความยากทีจะเลียนแบบไดพ้บว่า ประเด็นดา้นการประสานความร่วมมือ

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งลว้นแลว้แต่มีความสาํคญัต่อการพฒันาการท่องเทียวเชิงการแพทย ์ทงัในส่วน

ของผูป้ระกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นต่างๆ 

รวมทงัการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นกฎหมายและนโยบายเป็นสิงทีสาํคญั จาํเป็นตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือ การบูรณาการร่วมกนัจากทุกๆฝ่าย เพือเผยแพร่ขอ้มูลแหล่งท่องเทียว ทรัพยากรทางการ

ท่องเทียวทีอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีชาวต่างชาติให้ความสนใจมากทีสุด 

ในการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทียวในจังหวดันําร่องทีมีศกัยภาพทางการ

ท่องเทียว กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรี เป็นยุทธศาสตร์ทีช่วยส่งเสริมศกัยภาพ

การท่องเทียวทอ้งถินไดเ้ป็นอยา่งดี เปิดโอกาสใหน้กัท่องเทียวไดรู้้จกัทรัพยากรท่องเทียวในทอ้งถิน

และไดเ้รียนรู้และสมัผสัวิถีไทยในทอ้งถินอยา่งใกลชิ้ด 

จากการศึกษา พบว่าผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ต้องการให้มีการพฒันาในแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปนี 

5.2.3.1  ดา้นบริษทัประกนัและพนัธมิตร 

5.2.3.2  ดา้นกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

5.2.3.3  ดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปนี 

Heung, Kucukusta and Song (2011: 995-1005) ศึกษาเรือง Medical Tourism Development 

in Hong Kong: An Assessment of the Barriers มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้น

กฎหมายและนโยบายภาครัฐ พบว่า กฎหมายและนโยบายของภาครัฐ รวมทงัราคาค่ารักษา และ

ความตอ้งการทางการแพทยข์องคนในทอ้งถิน ลว้นเป็นอุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียวเชิง

การแพทยใ์นฮ่องกง 

Lunt and Carrera (2010: 27-32) ศึกษาเรือง Medical Tourism: Assessing the Evidence on 

Treatment มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียว พบว่า ปัจจยั

ทีทาํให้ตัดสินใจเดินทางเพือรับบริการทางการแพทย ์คือ แหล่งท่องเทียว โรงแรม สภาพอากาศ 

อาหาร วฒันธรรม แพทยท์างเลือก เช่น แพทยศ์ลัยกรรม 
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Chambers and Bryan (2008: 919-937) ศึกษาเรือง Using Authenticity to Achieve 

Competitive Advantage in Medical Tourism in the English-Speaking Caribbean มีผลการศึกษาที

สอดคลอ้งกับงานวิจยันีในด้านทรัพยากรทางการท่องเทียว พบว่าทรัพยากรทางการท่องเทียว 

ชายหาด ทะเลและแสงแดด จะมีผลต่อการเดินทางเลือกใชบ้ริการทางการแพทยโ์ดยเฉพาะอย่างยิง

ในทวีปเอเชีย รวมทงัเรืองภาษาและการสือสาร 

 

5.2.4  ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) 

จากการศึกษาดา้นการไม่สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ พบว่า ประเด็นดา้นความมนัคง

ปลอดภยัเป็นประเด็นทีผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัมากทีสุด มาตรการการรักษาความปลอดภยัทงั

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ จึงเป็นสิงจาํเป็นทีจะตอ้งคาํถึง โดยการจดัเตรียมล่ามหรือบุคลากรทาง

การแพทยที์สามารถสือสารภาษาถินของผูใ้ชบ้ริการได้ จะสร้างความมนัใจ อบอุ่นใจและความ

ไวว้างใจไดเ้ป็นอยา่งดี การรักษาความปลอดภยัทางร่างกายไดแ้ก่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด การคดักรอง

บุคลกรเขา้ออกสถานพยาบาล และการมีเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั จะสร้างความรู้สึกปลอดภยั

แก่ผูใ้ชบ้ริการได้เป็นอย่างดี ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์

สามารถส่งเสริมไดโ้ดยการพฒันาทกัษะความรู้ทางวิชาชีพ การจดัอบรมและการเผยแพร่ข่าวสาร

ขอ้มลูทางการแพทยใ์หม่ๆ จะช่วยก่อใหเ้กิดการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางการแพทย ์

จากการศึกษา พบว่าผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ต้องการให้มีการพฒันาในแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปนี 

5.2.4.1  ดา้นความเชียวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์

5.2.4.2  ดา้นความมนัคงปลอดภยั 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปนี 

พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ (2552:112-120)  ศึกษาเรืองการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียว

เชิงบริการทางการแพทยข์องนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันี ใน

ด้านความเชียวชาญของแพทยที์รักษา ชือเสียงของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยหลักทีผูใ้ช้บริการ

ชาวต่างชาติพิจารณาในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

Chambers and Bryan (2008: 919-937) ศึกษาเรือง Using Authenticity to Achieve 

Competitive Advantage in Medical Tourism in the English-Speaking Caribbean มีผลการศึกษาที

สอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้นความเชียวชาญแพทย ์พบว่า ทกัษะความสามารถของบุคลากร จะมี

ผลต่อการเดินทางเลือกใชบ้ริการทางการแพทยใ์นเอเชีย 
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สุภทัรา มิงปรีชา (2550: 51-58) ศึกษาเรืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

แผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ มีผลการศึกษาทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันีใน

ดา้นความมนัคงปลอดภยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลแพร่มีความคาดหวงั

ต่อการใหบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล ในดา้นการใหค้วามเชือมนัต่อผูใ้ชบ้ริการ ความ

เชือถือไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ชบ้ริการและ

ความเป็นรูปธรรมของการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

จินดา อตัชู (2545) ศึกษาเรืองการศึกษาสมรรถนะทีจาํเป็นในการบริหารงานของหัวหน้า

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลการศึกษาที

สอดคลอ้งกบังานวิจยันีในดา้นความมนัคงปลอดภยั การศึกษาพบว่า สิงชีวดัคุณภาพการบริการ คือ 

ความมนัคงปลอดภยั หมายถึง มนัใจในความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์นชือเสียงของผูรั้บบริการ 

ความเชือมนัวางใจได ้หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการตามทีสญัญาไวแ้ละมีความน่าเชือถือ 

ในการตอบสนองความตอ้งการต่อผูใ้ชบ้ริการ 

นอกจาก 4 ดา้นหลกัดงักล่าว ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่าพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของนักท่องเทียวเชิงการแพทย ์ผูที้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง

การแพทยม์ากทีสุดคือ ตวัเอง และรับรู้ข่าวสารการบริการทางการแพทยม์าจาก เพือนและคนรู้จกั 

(Word-of-mouth) ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปนี 

อะคร้าว ภทัรารมณ์ (2550: 117-127) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการทีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของการบริการตรวจสุขภาพประจาํปีของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ผล

การศึกษาพบว่า การตดัสินใจเขา้รับบริการการแนะนาํหรือชกัชวนบุคคลทีรู้จกัมาใชบ้ริการตรวจ

สุขภาพประจาํปีมีผลมากจากการแนะนาํหรือชกัชวนบุคคลทีรู้จกัมาใชบ้ริการตรวจสุขภาพประจาํปี 

Yeoh, Othman and Ahmadc (2013: 196-201) ศึกษาเรือง Understanding Medical Tourists: 

Word-of-mouth and Viral Marketing as Potent Marketing Tools ผลการศึกษาพบว่า  อิทธิพลของ

การบอกต่อ (Word of mouth) ในประเทศมาเลเซีย ถึงผลการรักษาทีดี จากเพือน ครอบครัว ญาติ

และผูเ้ชียวชาญ จะมีศกัยภาพทางการตลาดมากทีสุด 

และจากแผนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐทีเกียวกบัสุขภาพ โดย

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ ศาสตราจารย ์นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน ในปี 2557 หนึงในหลกัการสาํคญั

ของนโยบายคือ มุง้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกวา้งขวาง บนพืนฐานของขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์(สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2557) ซึงสอดคลอ้ง

กบัผลจากการเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม ในส่วนคาํถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ของ

ผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มลูทีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ชียวชาญ จากนโยบายขอ้ที 4 คือ 
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การเสริมสร้างความเขม้แข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพือสุขภาพทีทาํงานขา้มภาคส่วนทงัใน

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนทอ้งถิน เพือร่วมกนัในการเสริมสร้างสุขภาพ ซึงถือเป็น

การบูรณาการทาํงานร่วมกนัของทุกภาคส่วน เพือส่งเสริมการพฒันาดา้นสุขภาพของไทย และจาก

นโยบายขอ้ที 8 เป็นการสนบัสนุนการพฒันาระบบสุขภาพโลก Global health มีการดาํเนินการแผน

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย และส่งเสริมภาพลกัษณ์ของไทยในเวทีระหว่าง

ประเทศในการเป็นศนูยก์ลางทางการแพทย ์โดยมีการส่งเสริมเรืองการพฒันาระบบสารสนเทศ เพือ

รองรับการเชือมโยงข้อมูลทางการแพทยท์ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทังการพฒันา 

Health Care Logistics นอกจากนนัยงัส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือผลกัดนั

ใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางดา้นสุขภาพอยา่งยงัยนือีกดว้ย 

 

5.3  แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

 

จากผลการศึกษาเรืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่าพฤติกรรมของ

นกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีเขา้มาใชบ้ริการทางการแพทย ์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกจุดหมายปลายทางในการเดินทาง ในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันี 
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ตารางที 5.1  ผลการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

ขอ้คาํถาม 
ตวัเลือกทีมีผูต้อบมากทีสุด 

ลาํดบัที 1 ลาํดบัที 2 ลาํดบัที 3 

1. ความถีในการเดินทางมา ไม่เคย 1-2 ครัง 3-4 ครัง 

ท่องเทียวประเทศไทย    

2. สถานทีท่องเทียวใดใน กรุงเทพฯ ภูเกต็ เชียงใหม่ 

ประเทศไทยทีท่านต้องการ    

ท่องเทียวมากทีสุด    

3. การท่องเทียวประเภทใดที การท่องเทียวเชิง การท่องเทียวเชิง การท่องเทียวเชิงกีฬา 

ชืนชอบมากทีสุด วฒันธรรม ธรรมชาติ  

4. ระยะเวลาการท่องเทียวเชิง 4 – 6 วนั 1 – 3 วนั 7 – 9 วนั 

การแพทย์ (วัน)    

5. ผู้มีอิทธิพลมากทีสุดในการ ตวัท่านเอง บิดา มารดา ญาติพีนอ้ง 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง    

การแพทย์    

6. การรับรู้ข่าวสารการบริการ เพือน คนรู้จกั บริษทัตวัแทนนาํเทียว อินเตอร์เน็ต/สือออนไลน ์

ทางการแพทย์จากสือใด    

7. ปัจจัยสําคญัทีทําให้เชิง มีการบริการทีดี มีการรักษาเฉพาะทาง มีชือเสียงเป็นทียอมรับ 

ตัดสินใจเลือกใช้การบริการ   เรืองคุณภาพระดบัโลก 

การแพทย์ในประเทศไทย    

8. ประเภทของสถาน สถานประกอบการ สถานประกอบการ  

ประกอบการทางการแพทย์ ทางการแพทยข์อง ทางการแพทยข์องรัฐ  

ทีเลือกใช้บริการ เอกชน   

9. ประเภทสถานทีตังในเขตใด ใจกลางเมือง /กรุงเทพฯ ชานเมือง/ปริมณฑล - 

ของสถานประกอบการ    

ทางการแพทย์ทีเลือกใช้    

บริการ    

 

จากตาราง 5.1 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเทียวเชิงการแพทย์

ชาวต่างชาติ ผลการศึกษา ขอ้คาํถามที 1 ความถีในการเดินทางมาเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย 

แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเทียว การกลบัมาเยือนซาํน้อยลงตามลาํดับ ขอ้คาํถามที 2 สถานที
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ท่องเทียวทีต้องการเดินทางไปเยือน พบว่า กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ มีแนวโน้มจะเดินทาง

ท่องเทียวในจงัหวดัทีมีศกัยภาพทางการท่องเทียวสูง มีความพร้อมในเรืองโครงสร้างพืนฐานและสิง

อาํนวยความสะดวก นกัท่องเทียวใหค้วามสาํคญักบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม การท่องเทียวเชิง

ธรรมชาติ และการท่องเทียวเชิงกีฬา ตามลาํดบั และนักท่องเทียวเป็นผูที้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการดว้ยตนเอง ปัจจัยเรืองการบริการทีดี มีการรักษาเฉพาะทางและ มีชือเสียงเป็นที

ยอมรับเรืองคุณภาพระดบัโลก  นักท่องเทียวนิยมใชบ้ริการสถานประกอบการทางการแพทยข์อง

ภาคเอกชนทีมีความสามารถในการรองรับนกัท่องเทียวชาวต่างชาติไดม้ากกว่าภาครัฐ ทาํเลทีตงัทาง

ภูมิศาสตร์ใจกลางเมือง ซึงสะดวกต่อการเดินทางมากกว่า จากผลการศึกษาขา้งตน้ นาํมาเสนอเป็น

ยทุธศาสตร์ได ้ดงันี  

1.  ยทุธศาสตร์การเพิมอตัราการกลบัมาเยอืนของนกัท่องเทียว 

2.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทียวในจงัหวดันาํร่องทีมีศกัยภาพทางการท่องเทียว  

3.  ยทุธศาสตร์การทาํการตลาดการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

4.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการแพทยเ์ฉพาะทาง 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวเชิงการแพทยผ์า่นกิจกรรมสร้างสรรค ์

วิสัยทศัน์ : การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเทียวเชิงการแพทยไ์ทย

เพือใหแ้ข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และเพือสนบัสนุนธุรกิจการแพทยใ์หเ้ป็นศนูยก์ลางทางการแพทยข์อง

เอเชีย 

พนัธกิจ 

1. พฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้ บริการ และบุคลากรดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

2. ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการแพทย ์ผูป้ระกอบการ บุคลากรทางวิชาชีพ และควบคุม  

กาํกบัดูแล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และมีคุณภาพการบริการในระดบัสากล 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมสร้างสรรคด์า้นการท่องเทียวเชิง 

การแพทยแ์ก่ทุกภาคส่วนเพือการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนื 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแพทยเ์ฉพาะทาง 

5. พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศและเผยแพร่ขอ้มลู องคค์วามรู้ เพือเป็นฐานขอ้มลูดา้น 

การท่องเทียวเชิงการแพทย ์

6. พฒันาความร่วมมือดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยท์งัในและต่างประเทศ 
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5.3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การเพมิอตัราการกลบัมาเยอืนของนักท่องเทียว 

5.3.1.1  เป้าประสงค์ 

1) เพิมจาํนวนและรายไดน้กัท่องเทียวเชิงการแพทย ์

2) สินคา้และบริการดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์มีคุณภาพ ได ้

มาตรฐานเป็นทียอมรับในระดบัสากล และสร้างความเชือมนัแก่นกัท่องเทียว 

3) นกัท่องเทียวไดรั้บประสบการณ์ทีดีจากการใชบ้ริการทางการแพทย ์

5.3.1.2  กลยุทธ์ 

1) ศึกษา วิจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการแพทยข์องนกัท่องเทียว 

ชาวต่างชาติ เพือพัฒนาสินค้าและบริการทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นกัท่องเทียว 

2) พฒันาจดัทาํประวติัผูใ้ชบ้ริการ และสถิติขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู 

คาํแนะนาํ คาํติชมของผูใ้ชบ้ริการ เพือนาํไปปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการทีเป็นเลิศ 

3) มุ่งสร้างความประทบัใจในการบริการ เพือการกลบัมาใชบ้ริการและ 

ความจงรักภกัดีของลกูคา้ (Customer Loyalty) 

4) พฒันาระบบสารสนเทศ เพือส่งมอบขอ้มลูข่าวสารทางการแพทยแ์ก่ 

ผูใ้ชบ้ริการเป็นประจาํอยา่งต่อเนือง 

5) ส่งเสริมการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของผูใ้ชบ้ริการ มอบสิทธิพิเศษต่างๆให ้

ในวาระสาํคญั 

6) พฒันาบุคลากรทางการแพทยใ์หมี้ทกัษะทางดา้นภาษาถินของ 

ผูใ้ชบ้ริการชนชาติต่างๆ เพืออาํนวยความสะดวกและสามารถสือสารกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน 

7) สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในต่างประเทศ เพือ 

รักษาตลาดลกูคา้ทีมีประสบการณ์เคยใชบ้ริการทางการแพทยม์าก่อน 

8) สร้างนวตักรรมและพฒันาเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกต่อการใช ้

บริการของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ 

9) พฒันาคุณภาพการบริการใหมี้คุณภาพระดบัสากล ไดรั้บการยอมรับ 

จากสถาบนัชนันาํระดบัสากล เพือสร้างความเชือมนัในการบริการของนกัท่องเทียว 

10)  จดัทาํศนูยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ เพืออาํนวยความสะดวก 

ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติอยา่งใกลชิ้ดและสามารถใหข้อ้มลูข่าวสารทางการแพทยที์เป็นประโยชน์ได ้
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5.3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทียวในจังหวัดนําร่องทีมี

ศักยภาพทางการท่องเทียว กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเกต็ ขอนแก่น ชลบุรี 

5.3.2.1  เป้าประสงค ์

1)  ส่งเสริมศกัยภาพของจงัหวดัทีมีศกัยภาพทางการท่องเทียวใหเ้ขม้แข็ง 

2)  ทรัพยากรการท่องเทียวในจงัหวดันาํร่อง เป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียว 

ชาวต่างชาติ 

3)  นกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้และสมัผสัวิถีไทยในทอ้งถิน 

5.3.2.2  กลยทุธ ์

1)  พฒันา และประสานความร่วมมือดา้นการท่องเทียว ของผูป้ระกอบการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเป็นเจา้บา้นทีดี ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางการท่องเทียว 

2)  ส่งเสริมการท่องเทียวโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถิน 

เพือใหเ้กิดความยงัยนื 

4) ส่งเสริมการท่องเทียวผา่นกิจกรรมการท่องเทียวประจาํทอ้งถิน โดย 

บูรณาการการท่องเทียวใหเ้ชือมโยงกบัวฒันธรรมไทยในกิจกรรมสร้างสรรค ์

5) ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ส่งเสริมการ จาํหน่ายสินคา้ 

ประจาํทอ้งถิน (Otop)  

6) ส่งเสริมการประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูทางการท่องเทียวในจงัหวดันาํร่อง  

โดยการออกบูธ ประชาสมัพนัธใ์นสถานทีสาํคญัๆ 

7) ส่งเสริมและแลกเปลียนองคค์วามรู้และบุคลากรดา้นการท่องเทียวใน 

แต่ละจงัหวดัการท่องเทียว กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี  

8) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวในทิศทางเดียวกนั เพือความเป็นเอกภาพ 

ในการบริหารจดัการทรัพยากรทางการท่องเทียว 

9) ลดความเหลีอมลาํทางสงัคม (Rising Inequality) ระหว่างนกัท่องเทียว 

ต่างชาติกบัคนในทอ้งถิน โดยใชก้ารปฏิบติัทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

10) สร้างความตระหนกัในการรักษาสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

11) ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพืนฐานใหมี้คุณภาพและเพียงพอต่อการ 

รองรับนกัท่องเทียว 
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 5.3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การทําการตลาดการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

5.3.3.1  เป้าประสงค ์

1)   การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์ป็นทีรู้จกัในระดบัสากล 

2)   ประเทศไทยมีเครือข่ายและพนัธมิตรดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยท์วั

โลก 

3)   องค์ความรู้และระบบสารสนเทศมีความทันสมยั และเป็นทีเชือถือ

สาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

5.3.3.2  กลยทุธ ์

1)   พัฒนาระบบสารสนเทศ เ พือใช้เ ป็นข้อมูลกลางในการค้นหา 

แลกเปลียน และติดต่อเพือการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

2)  ส่งเสริมและจัดทาํ e-marketing เพือรองรับการท่องเทียวยุคใหม่ที

ผูบ้ริโภคใชก้ารคน้หาขอ้มลู Online เพือใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้และบริการ 

3) พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยใีนระบบสารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั  

4) จดัทาํ Website การท่องเทียวเชิงการแพทยป์ระเทศไทยใน 

ภาษาต่างประเทศ เพือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูหลกัในการดาํเนินการดา้นการแพทย ์

5) พฒันาและประสานงานกบัเจา้หนา้ทีสารสนเทศ (IT Support) ในการ 

ดูแลระบบขอ้มลูสารสนเทศใหท้นัเหตุการณ์ปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ 

6) ส่งเสริม และพฒันาระบบการคน้หาขอ้มลูใน Social Media และ Travel  

Blogger เพือใหก้ารบอกต่อประสบการณ์จากผูใ้ชบ้ริการมาก่อน (Word-of-mouth) มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

7) ประสาน บูรณาการและสร้างเครือข่ายกบัผูป้ระกอบการทางการแพทย ์

ต่างชาติ เพือสร้างความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) 

8) ส่งเสริม และสนบัสนุนกิจกรรม Corporate Social Responsibility  

(CSR) ของธุรกิจการแพทย ์เพือประชาสมัพนัธอ์งคก์รใหเ้ป็นทีรู้จกัในระดบัสากล 

9) ริเริมและสร้างพนัธมิตรในธุรกิจอืนๆทีเกียวขอ้ง เพือขยายตลาดลกูคา้ 

รายใหม่ 
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5.3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแพทย์เฉพาะทาง 

5.3.4.1  เป้าประสงค ์

1)  ส่งเสริมศกัยภาพของการแพทยเ์ฉพาะทางใหเ้ป็นทียอมรับระดบัโลก 

2)  ผลิตบุคลากรทางการแพทยมี์ศกัยภาพและขีดความสามารถอย่างมือ

อาชีพ 

3)  สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

5.3.4.2  กลยทุธ ์

1) พฒันาความสามารถของบุคลากรทางการแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการของตลาดและทิศทางการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

2) ส่งเสริมการใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆในการพฒันาสินคา้ 

และบริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง 

3) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจการแพทยที์มี 

ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการวิจัยและการพฒันาเพือสร้างนวตักรรมให้กบัธุรกิจการแพทย์

เฉพาะทาง 

4) ส่งเสริมการลงทุนทีมีประสิทธิภาพโดยอาศยัความไดเ้ปรียบในเรือง 

ทาํเล ทีตงัทางภูมิศาสตร์ ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก 

5) พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ทกัษะการบริหาร และความเชียวชาญใน 

สายอาชีพใหเ้ป็นทียอมรับระดบัสากล 

6) ริเริม ประสานและสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาทางการ 

แพทย ์เพือแลกเปลียน พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้ทางการแพทย ์

7) ส่งเสริมและสนบัสนุนการร่วมเวทีวิชาการทางการแพทยท์วัโลก เพือ 

เพิมประสบการณ์และองคค์วามรู้ของบุคลากรทางการแพทย ์

8) ส่งเสริมและสนบัสนุน กองทุนการศึกษาเฉพาะทาง กองทุนการวิจยั 

ทางการแพทย ์

9) ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการแพทยเ์ฉพาะทางทีมีศกัยภาพ ประยกุต ์

วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทยใชก้บัการบริการ 

10)  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัต่างประเทศเพือการขยายตลาด 

ลกูคา้ใหม่ 
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5.3.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทียวเชิงการแพทย์ผ่าน

กจิกรรมสร้างสรรค์ 

5.3.5.1  เป้าประสงค ์

1)  การท่องเทียวทางการแพทยไ์ทยมีความพร้อมเป็นศูนยก์ลางการแพทย์

ของเอเชีย 

2)  กลไกการบริหารจดัการดา้นการท่องเทียวทางการแพทยไ์ดรั้บการพฒันา

และยงัยนื 

3)  การท่องเทียวเชิงการแพทยไ์ทยมีความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก 

5.3.5.2  กลยทุธ ์

1)  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพฒันาบุคลกรทางการแพทย ์

ร่วมกบัธุรกิจการท่องเทียวภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิชาการ และสถานประกอบการ

ดา้นการท่องเทียวทีเกียวขอ้ง ผลิตบุคลากรทางการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์หมี้ความรู้ความสามารถ

ในการรองรับนกัท่องเทียวเชิงการแพทยต่์างชาติ 

2)  พฒันาสิงอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็น 

3)  พฒันาและอาํนวยความสะดวกการขอวีซ่า พิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

ใหแ้ก่นกัท่องเทียวชาวต่างชาติ 

4)  พฒันากิจกรรมทางการท่องเทียวเชือมโยงกบักิจกรรมเพือสุขภาพ 

สาํหรับผูป่้วยทีตอ้งการพกัฟืนจากการรักษา 

5)  พฒันาและสนับสนุนการจัดการเดินทางเพือพกัฟืนของผูใ้ชบ้ริการ

ชาวต่างชาติ โดยมีผูเ้ชียวชาญดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

6)  ขอความร่วมมือในการร่วมกนัเป็นเจา้บา้นทีดี จากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน เพือตอ้นรับนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุน การทาํงานร่วมกนัของทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง 

บูรณาการการทาํงานเพือใหทุ้กฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 

จากแผนยทุธศาสตร์ทงั 5 ดา้น แบ่งแผนยทุธศาสตร์ออกเป็น แผนการดาํเนินงานทีจาํเป็น

เร่งด่วน และแผนยทุธศาสตร์ทีตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินงาน ไดด้งันี 
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ตารางที 5.2  ประเภทยทุธศาสตร์ 

 

ประเภทยทุธศาสตร์ ประเด็นยทุธศาสตร์ 

แผนการดําเนินงานทีจําเป็นเร่งด่วน  ยทุธศาสตร์การเพิมอตัราการกลบัมาเยอืนของ

นกัท่องเทียว 

 ยทุธศาสตร์การทาํการตลาดการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

แผนยทุธศาสตร์ทีต้องใช้ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทียวในจงัหวดันาํร่องทีมี

ศกัยภาพทางการท่องเทียว 

 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการแพทยเ์ฉพาะทาง 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวเชิงการแพทยผ์่าน

กิจกรรมสร้างสรรค ์

 

จากตาราง 5.2 ประเภทยุทธศาสตร์ จากแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของนกัท่องเทียวเชิงการแพทยช์าวต่างชาติ ความถีในการเดินทางมาเดินทางท่องเทียวในประเทศ

ไทย แนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเทียว การกลบัมาเยอืนซาํนอ้ยลงตามลาํดบั เป็นปัญหาสาํคญัทีตอ้ง

เร่งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เนืองจากการรักษาฐานลกูคา้เดิมไวจ้ะมีตน้ทุนในการหาลกูคา้นอ้ยกว่าการหา

ลกูคา้ใหม่ และในลาํดบัถดัมาคือ ยทุธศาสตร์การทาํการตลาดการท่องเทียวเชิงการแพทย ์เนืองจาก

ลูกค้าปัจจุบันย่อมมีความรู้ในสินค้าและบริการดีอยู่แลว้ ฉะนัน การเก็บรักษาฐานลูกค้าเก่ามี

ความสาํคญัอยา่งยงิในการดาํเนินธุรกิจ 

แผนยุทธศาสตร์ทีตอ้งใช้ระยะเวลาดาํเนินงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทียวใน

จงัหวดันาํร่องทีมีศกัยภาพทางการท่องเทียว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแพทยเ์ฉพาะทาง และ

ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวเชิงการแพทยผ์า่นกิจกรรมสร้างสรรค ์เป็นยทุธศาสตร์ทีมีสาํคญั

และจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพือการสร้างจุดยืนในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก การพฒันาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวเชิงการแพทย ์การผลิตบุคลากรทีมีศกัยภาพ เป็นปัจจัยทีจะทาํให้

ประเทศไทยกา้วเป็นผูน้าํทางการแพทยข์องเอเชีย 
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5.4  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

 ผลจากศึกษาทีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลึก พบว่าการท่องเทียว

เชิงการแพทย ์มีขอ้บกพร่องในเรืองความร่วมมือกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน ทงัส่วน

ของผูป้ระกอบการ ภาครัฐบาล เอกชนและผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง  ดงันัน ผูที้ให้บริการทางการแพทย ์

ควรมีการดาํเนินการ ดงันี 

 5.4.1  ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการสร้างเครือข่ายศูนยสุ์ขภาพในแต่ละ

จงัหวดัเพือช่วยพฒันาการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทอ้งถินให้ไดรั้บการดูแลสุขภาพอย่าง

ครอบคลุมและทวัถึง 

 5.4.2  ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางการแพทยใ์น

สถาบนัต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัของภาครัฐและเอกชน เพือสร้างความตระหนักและใส่

ใจสุขภาพ 

 5.4.3  ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการทาํงานร่วมกนับูรณาการทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง 

ผา่นกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการตรวจสุขภาพ เพือเป็นการแลกเปลียนความคิดเห็นและ

องคค์วามรู้ทางการแพทย ์

 5.4.4 ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเทียว ธุรกิจการแพทย ์ควรจัดทํา

โปรแกรมการท่องเทียวเชิงสุขภาพเพือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีใส่ใจสุขภาพโดย

มีผูเ้ชียวชาญดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 5.4.5  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผูป้ระกอบการทางการแพทย ์ควรเสริมสร้างความ

ร่วมมือในสถานประกอบการทางการแพทยที์เป็นสมาชิกในแต่ละพืนที โดยมีการแลกเปลียนขอ้มูล 

ขอ้เสนอแนะและเยยีมชม ศึกษางานในแต่ละสถานประกอบการ 

 5.4.6  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ควรมีการจดัตงัคณะทาํงานเพือให้คาํแนะนาํต่อผู ้

ใหบ้ริการในสถานประกอบการทางการแพทยใ์นการเขา้ร่วมกบัสถาบนัทางการแพทยที์ดูแลเรือง

มาตรฐานการรับรองคุณภาพในระดบัสากล เช่น มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) มาตรฐาน 

ISO (International Organization for Standardization) และมาตรฐาน JCI (Joint Commission 

International Accreditation) เป็นตน้ 
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5.5  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

 

 5.5.1  ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างอืนนอกเหนือจากนักท่องเทียวชาวต่างชาติเพิมเติม

เพือศึกษาถึงความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทยเ์พือเป็นขอ้มูลสาํหรับใช้

พฒันาการบริการทางการแพทยต่์อไป 

 5.5.2  ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสัญชาติ เพือศึกษาความ

ตอ้งการและความคาดหวงัเฉพาะกลุ่ม 

 5.5.3  ควรมีการศึกษาประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทยข์องเจา้หน้าทีและ

บุคลากรทางการแพทย ์เพือพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

 5.5.4  ควรมีการศึกษาถึงสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกลุ่มจงัหวดัทีมีศกัยภาพ

ทางการท่องเทียวเพิมเติม เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี ชลบุรี 

 5.5.5  ควรมีการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วน 

เพือหาคน้หาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพดา้นการแพทยข์องไทยในการเป็นศูนยก์ลางการแพทย ์

(Medical Hub) 

 5.5.6  เนืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการศึกษา ส่งผลใหก้ารศึกษาในครังนีเก็บขอ้มลูจาก

กลุ่มตวัอยา่งไดใ้นจาํนวนทีไม่มากนกั การศึกษาในครังต่อไปควรเพิมจาํนวนผูใ้หข้อ้มลูมากขึน  

 5.5.7  ในการศึกษาครังนี เป็นทีสังเกตว่าผูใ้ห้ขอ้มูลกบัผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบ

เครืองมือเป็นกลุ่มใกลเ้คียงกนั ในการศึกษาครังต่อไป ควรเปลียนกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลและผูท้รงวุฒิใน

การตรวจสอบเครืองมือ เพือใหไ้ดมุ้มมองทีหลากหลายมากยงิขึน 
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            Questionnaire number 
 

Questionnaire 
 

Guidelines for capacity development 
For medical tourism establishments  

 

Description: 
  

This questionnaire is part of the thesis for Master of Arts in Integrated Tourism 
Management, the Graduate School of Tourism Management, National Institute of 
Development Administration (NIDA). All information from this research is 
confidential.  

The purpose of this study is to propose guidelines for capacity development 
for medical tourism in Bangkok. 
 
Objectives: 

1. To study the expectation and perception of international tourists towards 
service medical establishments in Bangkok. 

2. To study the capacity of medical establishments in Bangkok. 
3. To propose guidelines for capacity development for medical tourism in 

Bangkok. 
 

This questionnaire has four sections, as follow: 
Section 1:  Decision-making behavior of tourists in medical tourism 
Section 2: Competitive advantage of medical tourism 
Section 3: Demographics information 
Section 4: Recommendations to improve the competitive advantage of medical 

tourism. 

 

Please kindly answer the following questions as completely and honestly as 
possible. 

 

Thank you for your kind collaboration 
          Ms.Pattaraporn Jiramahapoka 
                 Masters student 
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Definitions: 

Capacity development for medical tourism establishments in Bangkok 
refers to the attempt to increase service capacity of medical establishments, for 
those who travel to receive medical services—e.g. medical checkup—at an 
establishment that has medical specialists and standardized medical equipment. It 
also includes the attempt to enhance the establishment’s competitive advantage and 
inimitable qualities—including creating and strengthening business partners, offering 
rare or unique services, and using the latest innovations. 

 
Medical Tourism refers to those who travel with the propose to receive 

medical services—which includes dental, plastic surgery, surgery, and medical 
treatments—from specialists at a medical establishment.   

Medical Establishment refers to a well-established location that performs 
medical services, namely hospital and clinic. The establishment must be registered 
and hold a legitimate permit. 

Foreign tourist refers to non-Thai tourists who visit Thailand and use English 
to communicate. 

Consumer behavior refers to action or behavior of an individual who uses 
his/her possessed information and assets to make decision about a product or 
service. This also relates to customer’s expectation before choosing the 
product/service and the evaluation after consuming the product/service. 

Perception refers to a psychological state when the user evaluates and gives 
‘meaning’ for the service—including satisfied and unsatisfied. This is a unique 
process for each individual. Different people will interpret the situation differently, 
based on their motivation, expectation, interest, emotion, intellectual level, and 
imagination. 

Competitive advantage refers to a special and unique quality of an 
organization that helps enhance its competitive advantage. There are four factors as 
follow: 

1. Valuable refers to the quality standard of medical product or service that 
includes service quality, reasonable fee, accredited from reliable 
institutes—for instance, leading hospitals are generally accredited with 
Joint Commission International (JCI) Accreditation, an international 
organization under USA’s JCAHO; or hospitals that are accredited from 
the Healthcare Accreditation Institute (HAI) (Remarks: approx. 3/4 of all 
private hospitals in Bangkok were accredited by HAI.) 

2. Rare refers to alternative and specialized medical services—e.g. 
transsexual operation and plastic surgery. The establishment must be 
ready in terms of technology and facility. 
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3. Inimitable refers to partner companies that join hands for mutual benefits. 
For instance, a health insurance company that helps facilitate foreigners, 
the government supporting policies, and tourism biodiversity, etc. 

4. Non-substitutable refers to knowledge, expertise, and experience of 
medical staff. They are capable for offering stable and safe services, as 
well as providing high level of confidence for customers. 

Example: 
 

Please put the sign √ in front of your chosen answers. 
 
 Level 1: Expectation of provided  service  Lowest 

Level 2: Expectation of provided  service  Low 
Level 3: Expectation of provided  service  Moderate 
Level 4: Expectation of provided  service  High 
Level 5: Expectation of provided  service  Highest 

 

Level 1: Perception of actual service  Lowest 
Level 2: Perception of actual service  Low 
Level 3: Perception of actual service  Moderate 
Level 4: Perception of actual service  High 

Level 5: Perception of actual service  Highest 
 

Factors affecting the competitive 
advantage of medical tourism   

Your expectation 
of provided  

service  

 Your perception 
of actual 
service  

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
1.  The medical treatment has good value for 

money. 
√ 4 3 2 1 

 
5 4 √ 2 1 

 

From the example above, it means that Your expectation of perceive that the 
medical treatment has the highest level of ‘value for money ’and Your perception of 
actual service has Moderate level of ‘value for money  
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Section 1:  Tourist behavior in medical tourism. 
Explanation: Please put the sign √ in front of your chosen answers. 
 
1. Have you visited Thailand before? 

� 1.1  Never 
� 1.2  1-2 times 

� 1.3  3-4 times 
� 1.4  More than 5 times 

 
2. Which of the destination in Thailand you want to visit most? 

� 2.1  Bangkok 
� 2.2  Phuket 

� 2.3  Chiang Mai 

� 2.4  Other. Please 
specify___________

 
3. Which type of tourism that you most prefer? 

� 3.1  Ecotourism 
� 3.2  Cultural tourism 
� 3.3  Heritage tourism 

� 3.4  Sports tourism 

� 3.5  Medical tourism 
� 3.6  Other. Please 

specify___________

 
4. How long do you plan to stay for this medical tourism trip? 

� 4.1  1 – 3 day 
� 4.2  4 – 6 days 

� 4.3  7 – 9 days 
� 4.4  More than 10 days 

 
5. Who has the most influence on you regarding medical services? 

� 5.1  Yourself 
� 5.2  Parents 
� 5.3  Relatives 

� 5.5  Specialist 
� 5.6  Other. Please specify___________ 

 
6. Where do you generally receive information regarding medical services? 

 6.1   Travel agency 
 6.2   Health insurance agency 
 6.3   Friends 

   6.4   Internet / online 

 6.5   Magazine 
 6.6   Other. Please 

specify___________ 

 
7. Why did you choose to travel to Thailand for medical services? 

� 7.1  Good service quality 
� 7.2  Short waiting period to 

receive    the service 
� 7.3  World famous in service 

quality 

� 7.4  High technology 
� 7.5  Specialization 
� 7.6  Reputable and positive image 

   
8.  What type of Your Medical Corporation? 

� 8.1 Government Medical 
corporation    

� 8.2 Private medical corporation 
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9.  Where is your Location of Medical Corporation? 

� 9.1 Center City      � 9.2 Suburb  

Section 2: Factors affecting the competitive advantage of medical tourism 
Explanation: Please put the sign √ in front of your chosen answers. 
Expectation of provided service and perception of actual service 
Level 5 = Highest / Level 4 = High / Level 3 = Moderate / Level 2 = Low / Level 1 = Lowest 

 

Factors affecting the competitive 
advantage of medical tourism   

Your expectation 
of provided  

service  

 Your perception 
of actual 
service  

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
10. The medical treatment has good value for 
money. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

11. The service fee is lower than your country. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. There are various fee levels for medical 
treatment – e.g. special package, value for 
money package. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

13. Medical establishments in Bangkok have 
been accredited for their quality under the 
international standards (ISO 9002/JCI).                           
*International Organization for Standardization /Joint 
Commission International Standard. 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

14. The medical establishment uses TQM/CQI 
system.                              

*Total Quality Management/Continuous Quality 
Improvement. 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

15. Medical establishments are legally 
approved—e.g. Hospital Act, License to 
Practice Medicine. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

16. Prompt and accurate service. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. Good Service Quality. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. Medical service staffs are well-prepared 
and ready to provide service. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

19. Accessibility to medical specialist. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

20. Medical specialist provides good 
recommendations. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

21. Service staffs are able to communicate in 
foreign languages. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

22. Availability of additional facilities—e.g. 
International patient center. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

23. Convenience and promptness when 
contacting with medical staffs. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

24. High technology and up—to-date medical 
equipment. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

25. Ready-to-use facility at the medical 
establishment. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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Factors affecting the competitive 
advantage of medical tourism   

Your expectation 
of provided  

service  

 Your perception 
of actual 
service  

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

26. Sufficient equipment and facility. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

27. 24 hrs medical service team. 
 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

28. Medical service team offers prompt 
services. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

29. Medical insurance company offers 
convenient reimbursement process. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

30. Travel agent offers a medical tourism 
package after the medical service. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

31. Convenience and professionalism in 
processing between a medical insurance 
company and a medical establishment. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

32. Availability of partnerships between 
international health agencies. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

33. Regulations in Thailand take care of the 
rights of foreign patients. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

34. Availability of medical tourism after the 
treatment—i.e. recovery and follow up periods. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

35. Sufficient health promoting activities—e.g. 
healthy diets, yoga, Thai massage and spa, 
etc. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

36. Medical tourism encourages users to 
receive continuous service/treatment. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

37. Well-known medical treatment personnel. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

38. Outstanding knowledge of the medical 
treatment personnel. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

39. Credibility of the medical treatment 
personnel. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

40. Hospitality and welcoming during arrival at 
the medical establishment. 

5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

41. Safety of the medical establishment. 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

42. High security—e.g. security guards, CCTV, 
etc. 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



5 
 

179 

Section 3: Demographics information 
Explanation: Please put the sign √ in front of your chosen answers. 

 
43. Gender

� 43.1  Male � 43.2  Female 
 
44. Age 

� 44.1  20 years old and below 
� 44.2  21-30 years old 
� 44.3  31-40 years old 

� 44.4  41-50 years 
� 44.5  51-60 years 
� 44.6  More than 61 years old 

 
 
45. Marital status 

� 45.1  Single  
� 45.2  Married 

� 45.3  Divorced/separated 

 
46. Occupation 

� 46.1  Business owner � 46.5  Professional 
� 46.2  Employee 
� 46.3  Government 

officer 
� 46.4  Student 

� 46.6  Retiree / Unemployed 
� 46.7  Other. Please 

specify_______ 
 

47. Monthly income 
� 47.1  Less than 

USD1,500 
� 47.2  USD1,501 - 2,500 

 

� 47.3  USD2,501 – 3,500 
� 47.4  More than USD 3,501 
   

48. Country of origin 
� 48.1  UK 
� 48.2  USA 
� 48.3  Australia 
� 48.4  Japan 
� 48.5  Middle East 
� 48.6  New Zealand 
� 48.7  Russia 
� 48.8  The Philippines  
� 48.9  Indonesia 

� 48.10  Singapore 
� 48.11  South Korea  
� 48.12  Malaysia 
� 48.13  China 
� 48.14  Other. Please specify 

________________________ 
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Section 4: Recommendations to improve the competitive advantage of 

medical tourism.  
 

 

 

 

 

Thank you for your kind cooperation
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เลขทีแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการ 

ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

คาํชีแจง  

 แบบสอบถามฉบบันีเป็นส่วนหนึงของการจัดทาํวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา การจดัการท่องเทียวและบริการแบบบูรณาการ  คณะการจัดการการท่องเทียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ (NIDA) 

ขอ้มูลทีไดรั้บจากการรวบรวมแบบสอบถามจะใชเ้พือการศึกษาเท่านัน และเพือเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนว

ทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

วตัถุประสงค:์ 

1.  เพือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติต่อการบริการของสถานประกอบการ

ทางการแพทย ์

2. เพือศึกษาศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย ์

3. เพือเสนอแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้านการ

ท่องเทียวเชิงการแพทย ์

แบบสอบถามมีทงัหมด 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที 1  พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเทียวเชิงการแพทยข์องนกัท่องเทียว 

ตอนที 2  ปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ตอนที 3  ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพืนฐานทวัไป 

ตอนที 4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านใหม้ากทีสุด  

และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี 

 

        นางสาว ภทัรภร จิรมหาโภคา 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ มีดงันี 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์หมายถึง การ

เพิมขีดความสามารถของการให้บริการของสถานประกอบการทางการแพทย์สําหรับผู ้ใช้บริการทีเดินทางมาเพือ

วตัถุประสงคเ์พือเขา้รับบริการทางการแพทย ์เช่น การตรวจสุขภาพ โดยมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ และใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทย์

ในสถานพยาบาล และเป็นการเพิมความสามารถพิเศษขององคก์รใหมี้ความสามารถเหนือคู่แข่งขนั และยากทีจะเลียนแบบ

ได ้เช่น การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ การให้บริการทีแตกต่าง การใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพือ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพือเพิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์

การท่องเทียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) หมายถึง การเดินทางทีมีวตัถุประสงค์ เพือเขา้รับบริการทาง

การแพทย ์ครอบคลุมถึง การตรวจสุขภาพ การทาํฟัน การศลัยกรรมเพือความสวยงาม  การผ่าตดั การเขา้รับบริการเพือ

รักษาความเจ็บป่วย โดยมีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ และใชอุ้ปกรณ์ เครืองมือทางการแพทยใ์นสถานพยาบาล 

สถานประกอบการทางการแพทย์ Medical (Establishment) หมายถึง สถานทีทีมีทีตงัทีแน่นอนและมีการดาํเนิน

กิจกรรมทางการแพทย ์เช่น โรงพยาบาล คลินิก โดยไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการและมีการจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

นักท่องเทียวชาวต่างชาติ หมายถึง นักท่องเทียวทีเดินทางมายงักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไม่ไดถ้ือสัญชาติ

ไทย และสามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือสารได ้

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)  หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบับุคคลใดบุคคลหนึง 

มีขอ้มูล และทรัพยากรทีมีอยู ่เพือใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้และบริการ เกียวขอ้งกบัการคาดหวงัก่อนเลือกใชสิ้นคา้

และมีการประเมินผลหลงัการบริโภคสินคา้และบริการนนัแลว้ 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการทีผูใ้ชบ้ริการทางกรแพทย ์จะให้ความหมายทางจิตวิทยาจากการ

ไดรั้บบริการ เช่น ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ เป็นตน้ เพือสร้างประสบการณ์การรับรู้ เป็นการตีความเฉพาะบุคคลใน

เหตุการณ์เดียวกนั แต่ละบุคคลจะตีความต่างกนัออกไป จากแรงจูงใจ ความคาดหวงั ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและ

จินตนาการ ความรู้สึกต่างๆทีบุคคลไดรั้บ 

ปัจจัยของความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถพิเศษขององค์กรทีส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ

เหนือกว่าคู่แข่งและยากทีจะลอกเลียนแบบได ้มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1.ด้านความมีคุณค่า (Valuable) หมายถึง มาตรฐานคุณภาพของสินคา้และบริการทางการแพทย ์เช่น คุณภาพการ

บริการ ระดบัราคาค่าบริการทีเหมาะสม และมีการรับรองคุณภาพจากสถาบนั เช่น โรงพยาบาลชนันาํไดรั้บรางวลั Joint 



184 
 
Commission International (JCI) Accreditation เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต ้JCAHO ของสหรัฐอเมริกาทีให้การ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดบัสากล หรือ โรงพยาบาลทีไดรั้บการรับรองเทียบเท่ากับการรับรองจาก

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึงโรงพยาบาลเอกชนโดยประมาณ 3 ใน 4 แห่งในกรุงเทพมหานครไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน 

2.ด้านความหายาก (Rare) หมายถึง การให้การบริการแพทย์ทางเลือก เฉพาะทางเช่น การผ่าตัดแปลงเพศ 

ศลัยกรรมเสริมความงาม การมีลูกคา้กลุ่มเฉพาะ ความพร้อมของเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความสะดวกทางการแพทย ์

ระบบสาธารณูปโภค และระยะเวลาการใหบ้ริการทางการแพทยที์สะดวกรวดเร็ว 

3. ด้านความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) หมายถึง การมีบริษทัพนัธมิตรทีเอือประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น บริษทั

ประกนัสุขภาพทีสามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติได ้การมีนโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐบาลและ

การมีทรัพยากรทางการท่องเทียวทีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ 

4. ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) หมายถึง ความรู้ ความเชียวชาญและ

ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย ์ความสามารถของแพทยผ์ูรั้กษาทีจะให้ผูรั้บบริการมีความมนัคงปลอดภยั ให้

ความรู้สึกเชือมนัในการรักษาทางการแพทย ์
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ตัวอย่างวิธีการตอบแบบสอบถาม 

 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย √ ลงในในช่องระดบัความคาดหวงัก่อนการรับบริการ ความรับรู้หลงั

การรับบริการ ทีตรงกบัท่านมากทีสุด โดยมีเกณฑด์งันี    ช่องระดับความคาดหวงัก่อนการรับบริการและค

การรับรู้หลงัการรับบริการ 

ระดบั 5 = มากทีสุด   ระดบั 4 = มาก    ระดบั 3 = ปานกลาง    ระดบั 2 = นอ้ย  ระดบั 1 = นอ้ยทีสุด  

ระดบั 1  หมายถึงท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั นอ้ยทีสุด 

ระดบั 2  หมายถึงท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั นอ้ย 

ระดบั 3  หมายถึงท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั ปานกลาง 

ระดบั 4  หมายถึงท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั มาก 

ระดบั 5  หมายถึงท่านมีความคาดหวงัก่อนการรับบริการในระดบั มากทีสุด 

 

ระดบั 1  หมายถึงท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั นอ้ยทีสุด 

ระดบั 2  หมายถึงท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั นอ้ย 

ระดบั 3  หมายถึงท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั ปานกลาง 

ระดบั 4  หมายถึงท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั มาก 

ระดบั 5  หมายถึงท่านมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบั มากทีสุด 

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 

ความคาดหวงัก่อน 

การรับบริการ  

 การรับรู้หลงั 

การรับบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1. ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า √ 4 3 2 1  5 4 √ 2 1 

  

จากตวัอย่าง 

หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อ คาํถามที 1 ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า ท่านมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการ

บริการในระดบัมากทีสุด และมีการรับรู้หลงัการรับบริการในระดบัปานกลาง 
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ตอนที 1 พฤติกรรมการท่องเทียวเชิงการแพทย์ของนักท่องเทียว

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย √ในช่อง หนา้ขอ้ทีตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่านทีสุด 

1. ท่านเคยเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยมาก่อนหรือไม่ 

� 1.1  ไม่เคย 

� 1.2  1-2 ครัง 

� 1.3  3-4 ครัง 

� 1.4  มากกว่า 5 ครัง 

2. สถานทีท่องเทียวใดในประเทศไทยทีท่านตอ้งการท่องเทียวมากทีสุด 

� 2.1  กรุงเทพฯ 

� 2.2  ภูเกต็ 

� 2.3  เชียงใหม่ 

� 2.4  อืนๆ โปรดระบุ_____________

3. การท่องเทียวประเภทใดทีท่านชืนชอบมากทีสุด 

� 3.1  การท่องเทียวเชิงธรรมชาติ 

� 3.2  การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

� 3.3  การท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์ 

� 3.4  การท่องเทียวเชิงกีฬา 

� 3.5  การท่องเทียวเชิงการแพทย ์

� 3.6  อืนๆ โปรดระบุ______________

4. ระยะเวลาการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นครังนี ประมาณกีวนั 

� 4.1  1 – 3 วนั 

� 4.2  4 – 6 วนั 

� 4.3  7 – 9 วนั 

� 4.4  10 วนั ขึนไป 

5. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อท่านมากทีสุด ในการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์

� 5.1  ตวัท่านเอง 

� 5.2  บิดา มารดา 

� 5.3  ญาติพีนอ้ง 

� 5.4  ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น 

� 5.5  อืนๆ  โปรดระบุ______________

6. ท่านรับรู้ข่าวสารการบริการทางการแพทยจ์ากสือใด 

 6.1   บริษทัตวัแทนนาํเทียว 

 6.2   บริษทัตวัแทนประกนัสุขภาพ 

 6.3   เพือน คนรู้จกั  

   6.4   อินเตอร์เน็ต/สือออนไลน์ 

 6.5   นิตยสาร 

 6.6   อืนๆ โปรดระบุ_______________ 

7. ปัจจยัสาํคญัใดทีทาํใหท่้านตดัสินใจเลือกใจการบริการเชิงการแพทยใ์นประเทศไทย 

� 7.1  มีการบริการทีดี 

� 7.2  ระยะเวลาสันในการรอคิวเพือรับบริการ 

� 7.3  มีชือเสียงเป็นทียอมรับเรืองคุณภาพระดบัโลก 

� 7.4  มีเทคโนโลยทีีทนัสมยั 

� 7.5  มีการรักษาเฉพาะทาง 

� 7.6  ความน่าเชือถือ ภาพลกัษณ์ทีดี 
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8. สถานประกอบการทางการแพทยป์ระเภทใดทีท่านเลือกใชบ้ริการ 

� 8.1 สถานประกอบการทางการแพทยข์องรัฐ

   

� 8.2 สถานประกอบการทางการแพทยข์องเอกชน 

9. สถานทีตงัในเขตใดของสถานประกอบการทางการแพทยที์ท่านเลือกใชบ้ริการ 

� 9.1 ใจกลางเมือง /กรุงเทพฯ   � 9.2 ชานเมือง/ปริมณฑล 

 

ตอนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัของความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย √ ลงในในช่องระดบัความคาดหวงัก่อนการรับบริการ ความรับรู้หลงัการรับบริการ ทีตรง

กบัท่านมากทีสุด โดยมีเกณฑ์ดงันี    

 ช่องระดับความคาดหวังและความรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ 

ระดบั 5 = มากทีสุด   ระดบั 4 = มาก    ระดบั 3 = ปานกลาง    ระดบั 2 = นอ้ย  ระดบั 1 = นอ้ยทีสุด  

 

ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 

ความคาดหวงัก่อน 

การรับบริการ  

 การรับรู้หลงั 

การรับบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า 

 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

11. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษาในประเทศ

ของท่าน 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

12. ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น แบบ

พิเศษ แบบคุม้ค่า 
5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

13. สถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯไดรั้บการ

รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002/JCI                           

*International Organization for Standardization /Joint Commission 

International Standard 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

14. สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหารคุณภาพทงั

องคก์ร TQM/CQI ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์                              

  *Total Quality Management/Continuous Quality Improvement 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

15. สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เช่น พรบ.สถานพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพ

ของแพทยแ์ละพยาบาล เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

16. การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอยา่งถูกตอ้ง 

รวดเร็ว 
5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 
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ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 

ความคาดหวงัก่อน 

การรับบริการ  

 การรับรู้หลงั 

การรับบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี 

 
5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

18. บุคลากรทีการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความพร้อม

ใหบ้ริการอยูเ่สมอ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

19. ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ

เฉพาะทาง 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

20. การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

21. บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสาร

ภาษาต่างประเทศ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

22. สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศูนยบ์ริการผูป่้วย

นานาชาติ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

23. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบับุคลากรทางการ

แพทย ์
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

24. เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

25. สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความพร้อมใช้

งานอยูเ่สมอ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

26. อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

27. ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

28. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทย ์ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

29. บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดีใน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนการรักษาพยาบาล 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

30. บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการท่องเทียวเชิง

การแพทยห์ลงัการรักษาพยาบาล 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

31. ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทัประกนั

สุขภาพกบัสถานพยาบาล 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

32. มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบันานาชาติ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

33. ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย

ชาวต่างชาติ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 
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ปัจจยัความสามารถในการแข่งขันของสถาน

ประกอบการทางการแพทย์ 

ความคาดหวงัก่อน 

การรับบริการ  

 การรับรู้หลงั 

การรับบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

34. มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการรักษา คือ

การพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการรักษา 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

35. มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ เช่น การบริโภค

อาหารเพือสุขภาพ   การเล่นโยคะ การนวดแผนไทย

และสปา เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

36. การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้

รับบริการการรักษาอยา่งต่อเนือง 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

37. ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

38. ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

39. ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

40. ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึงสถานพยาบาล 5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

41. ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใชบ้ริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

42. มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มีพนกังานรักษา

ความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV เป็นตน้ 
5 4 3 2 1 

 
5 4 3 2 1 

ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับประชากรศาสตร์ ข้อมูลพืนฐานทัวไป 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย √ในช่อง  หนา้ขอ้ทีตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่านทีสุด 

43. เพศ 

� 43.1  ชาย � 43.2  หญิง 

44. อาย ุ

� 44.1  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 

� 44.2  21-30 ปี 

� 44.3  31-40 ปี 

� 44.4  41-50 ปี 

� 44.5  51-60 ปี 

� 44.6  อายมุากกว่า 61 ปีขึนไป 

45. สถานภาพ 

� 45.1  โสด  

� 45.2  แต่งงาน 

� 45.3  หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

  



 

46. อาชีพ 

� 46.1  เจา้ของกิจการ � 46.5 ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

� 46.2  พนกังานบริษทัเอกชน 

� 46.3  เจา้หนา้ทีรัฐ / รัฐวิสาหกิจ 

� 46.4  นกัเรียน นกัศึกษา 

� 46.6  เกษียณ/ว่างงาน 

� 46.7  อืนๆ โปรดระบุ_______________

 

47.รายไดต่้อเดือน 

� 47.1  ตาํกว่า 1,500  เหรียญสหรัฐ 

� 47.2  1,501 - 2,500 เหรียญสหรัฐ 

 

� 47.3  2,501 – 3,500 เหรียญสหรัฐ 

� 47.4  มากกว่า 3,501 เหรียญสหรัฐ 

   

48. ภูมิลาํเนา 

� 48.1  สหราชอาณาจกัร 

� 48.2 อเมริกา 

� 48.3  ออสเตรเลีย 

� 48.4  ญีปุ่น 

� 48.5  ตะวนัออกกลาง 

� 48.6 นิวซีแลนด ์

� 48.7  รัสเซีย 

� 48.8  ฟิลิปปินส์ 

� 48.9  อินโดนีเซีย 

� 48.10  สิงคโ์ปร์ 

� 48.11  เกาหลีใต ้  

� 48.12 มาเลเซีย 

� 48.13  จีน 

� 48.14  อืนๆ โปรดระบุ_____________ 

_______________________________ 

 

 

 

ตอนที 4 ท่านมีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบพระคุณสาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

 

แบบสัมภาษณ์เรือง  

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ 

ด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 
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แบบสมัภาษณ์ชุดที_______วนัที____/___/_______ 

 

แบบสัมภาษณ์ 

เรือง แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการ

ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

แบบสมัภาษณ์สาํหรับผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในสถานประกอบการทางการแพทย ์

คาํชีแจง : แบบสัมภาษณ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาคน้ควา้วิทยานิพนธ์ ในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา การจดัการท่องเทียวและบริการแบบบูรณาการ  คณะการจัดการการท่องเทียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ (NIDA) เพือศึกษาในหวัขอ้ “แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการ

ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย์” ข้อมูลและสารสนเทศทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์นี จะถูกรวบรวมเพือใชใ้น

การศึกษาทางวิชาการเท่านนั 

 

แบบสมัภาษณ์ชุดนี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 : ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ส่วนที 2 : ขอ้มลูเบืองตน้ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ส่วนที 3 : มุมมองดา้นศกัยภาพของสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที 4 : มุมมองดา้นปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

ส่วนที 5 : แนวทางในการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการดา้นการ

ท่องเทียวเชิงการแพทยแ์ละขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี 

นางสาว ภทัรภร จิรมหาโภคา 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  

คณะการจดัการการท่องเทียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที 1 : ขอ้มูลผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1.1 วนัที…………………เวลา……………………….. 

สถานทีสมัภาษณ์…………………………………………………………………………..... 

1.2 ชือผูใ้หส้มัภาษณ์……………………………………………………………………………… 

ชือหน่วยงาน………………………………………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง………………………………………………………………………………………. 

ทีอยู…่………………………………………………………………………………………….. 

โทรศพัท…์……………………………………โทรสาร………………………………………. 

E-mail………………………………………………………………………………………….. 

1.3 บทบาทหนา้ทีในหน่วยงาน 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที 2 : ขอ้มูลเบืองตน้ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทย ์

 

2.1 หน่วยงานของท่านได้มีการดําเนินการในการให้บริการทางการแพทย์แก่

นกัท่องเทียวชาวต่างชาติอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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2.2 หน่วยงานของท่านมีเป้าหมายทีจะพฒันาการให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ในรูปแบบการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นอนาคตอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที 3 : มุมมองดา้นศกัยภาพปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถานประกอบการ

ทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร(7P’s) 

 

3.1 จากประสบการณ์ของท่าน ท่านมีความเห็นว่าศกัยภาพของสถานประกอบการ

ทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครของภาครัฐและเอกชนมีความแตกต่างกนัหรือไม่  

มีขอ้กาํจดัอะไรบา้งและควรทีจะปรับปรุงเพือพฒันาอยา่งไร ในแต่ละประเดน็ดงัต่อไปนี 

 

1. ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Products) (ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการทางการแพทย์ทีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ทังสินค้าทีจับต้องได้ เช่น ยารักษาโรค และสินค้าทีจับ

ต้องไม่ได้เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาโรค เป็นต้น) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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2.ด้านราคา (Price) (ความเหมาะสมของราคาค่าบริการทางการแพทย์ มีความคุ้มค่าและ

สมเหตุสมผลกับประโยชน์ทีผู้บริโภคได้รับ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3.ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) (สถานทีในการให้บริการทางการแพทย์ มีทาํเลทีตัง

เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีระบบติดต่อสือสารและมีเวลาทีให้ 

บริการเหมาะสม เอืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4.ด้านส่งเสริมการตลาดและการสือสารทางการตลาด (Promotion) (การจัดกิจกรรมเพือ

ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ในสินค้าและบริการทางการแพทย์ เช่น การจัดทาํโปรโมชันการ

ตรวจรักษาในช่วงเทศกาลวันพิเศษ  การจัดทาํบัตรสมาชิกสาํหรับผู้ใช้บริการ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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5.ด้านบุคลากร (People) (สมรรถนะของบุคลากร ทีมแพทย์และพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าทีผู้

ให้บริการ มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attributes) ในการให้บริการ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

6.ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) (การสร้างคุณค่าและคุณภาพในการให้บริการ เช่น การ

ให้บริการอย่างมืออาชีพรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคได้) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

7.ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) (สิงแวดล้อมในการให้บริการ สถานที 

การตบแต่ง ความสะอาดและระบบรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที 4 : มุมมองด้านปัจจัยของความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทียวเชิง

การแพทย ์

4.1 จากประสบการณ์ของท่าน ท่านมีความเห็นตอ่ปัจจยัของความสามารถในการแข่งขนัดา้น

การท่องเทียวเชิงการแพทยข์องสถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร แต่ละ

ดา้นดงัตอ่ไปนี อยา่งไรบา้ง มีขอ้จาํกดัในเรืองใดและควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

 

1.ด้านความมีคุณค่า (Valuable) (มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการทางการแพทย์ เช่น 

คุณภาพการบริการ ระดับราคาค่าบริการทีเหมาะสม และมีการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

2.ด้านความหายาก (Rare)  (การให้การบริการแพทย์ทางเลือก เฉพาะทางเช่น การผ่าตัดแปลงเพศ 

ศัลยกรรมเสริมความงาม การมีลกูค้ากลุ่มเฉพาะ ความพร้อมของเทคโนโลยีและสิงอาํนวยความ

สะดวกทางการแพทย์) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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3.ด้านความยากทีจะเลียนแบบ (Inimitable) (การมีบริษทัพันธมิตรทีเอือประโยชน์ทางธุรกิจ 

เช่น บริษัทประกันสุขภาพทีสามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้ การมี

นโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐบาลและการมีทรัพยากรทางการท่องเทียวทีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เป็นต้น) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

4.ด้านการไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Nonsubstitutable) (ความรู้ ความเชียวชาญ

ชือเสียงและประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ ความสามารถของแพทย์ผู้รักษาทีจะให้

ผู้รับบริการมีความมนัคงปลอดภัย) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที 5 : แนวทางในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการ

ดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

 

5.1 จากประสบการณ์ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจดัจา้งงานจากบริษทัภายนอก

(Outsource) (เช่น ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ฝ่ายดูแลทาํความสะอาดอาคารและสถานทีฯลฯ )ของ

สถานประกอบการทางการแพทยใ์นเรืองของประสิทธิภาพการทาํงาน ขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะใน

การปรับปรุง 

…………………………………………………………………………………………. 
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5.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าลกัษณะของสถานประกอบการทางการแพทยมี์ความเกียวขอ้งกบัระดบั

ขีดความสามารถในการแข่งขนัหรือไม่ (ดา้นขนาดของสถานประกอบการ ดา้นประเภท:รัฐ/เอกชน 

ดา้นทาํเลทีตงั:ใจกลางเมือง/ชานเมือง) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.3 จากประสบการณ์ของ ท่านมีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัดา้นการท่องเทียวเชิงการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครเพือให้เป็นผูน้าํในดา้นการบริการทาง

การแพทยอ์ยา่งไร เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….\ 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านทีให้ความอนุเคราะห์ข้อมลูในการสัมภาษณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ต่อแบบสอบถามเรือง 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 
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ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

เรือง 

 “แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์” 

Item ผู้เชียวชาญด้าน

การแพทย์ 

ผู้เชียวชาญด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เชียวชาญด้าน

การตลาด 

ผู้เชียวชาญด้าน

เครืองมือการ

วิจัย 

ผู้เชียวชาญ

ด้าน

ปฏบัิติการ 

Sum IOC 

1.  1 1 1 1 1 5 1.00 

2.  1 1 1 1 -1 3 0.60 

3.  1 1 1 1 -1 3 0.60 

4.  1 1 1 1 0 4 0.80 

5.  1 1 1 1 1 5 1.00 

6.  1 1 1 1 1 5 1.00 

7.  1 1 1 1 1 5 1.00 

8.  1 1 1 1 1 5 1.00 

9.  1 1 1 1 -1 3 0.60 

10.  1 1 1 -1 0 2 0.40 

11.  1 1 1 1 0 4 0.80 

12.  1 1 1 1 0 4 0.80 

13.  1 1 1 1 0 4 0.80 

14.  1 1 1 1 1 5 1.00 

15.  1 1 1 1 1 5 1.00 

16.  1 1 1 1 1 5 1.00 

17.  1 1 1 1 1 5 1.00 

18.  1 1 1 1 1 5 1.00 

19.  1 1 1 0 1 4 0.80 

20.  1 1 1 -1 1 3 0.60 

21.  1 1 1 -1 1 3 0.60 

22.  1 1 1 -1 1 3 0.60 

23.  1 1 1 1 1 5 1.00 

24.  1 1 1 1 1 5 1.00 

25.  1 1 1 1 1 5 1.00 

26.  1 1 1 1 1 5 1.00 

27.  1 1 -1 1 1 3 0.60 

28.  1 1 -1 1 1 3 0.60 

29.  1 1 1 1 1 5 1.00 

30.  1 1 1 0 1 4 0.80 
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Item ผู้เชียวชาญด้าน

การแพทย์ 

ผู้เชียวชาญด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เชียวชาญด้าน

การตลาด 

ผู้เชียวชาญด้าน

เครืองมือการ

วิจัย 

ผู้เชียวชาญ

ด้าน

ปฏบัิติการ 

Sum IOC 

31.  1 1 1 1 0 4 0.80 

32.  1 1 1 1 1 5 1.00 

33.  1 1 -1 0 1 2 0.40 

34.  1 1 1 -1 1 3 0.60 

35.  1 1 1 -1 1 3 0.60 

36.  1 1 1 -1 1 3 0.60 

37.  1 1 -1 1 1 3 0.60 

38.  1 1 1 1 1 5 1.00 

39.  1 1 1 1 1 5 1.00 

40.  1 1 1 0 1 4 0.80 

41.  1 1 1 0 1 4 0.80 

42.  1 1 1 0 1 4 0.80 

43.  0 1 1 1 1 4 0.80 

44.  1 1 1 1 1 5 1.00 

45.  1 1 1 1 1 5 1.00 

46.  1 1 1 1 1 5 1.00 

47.  1 1 1 1 0 4 0.80 

48.  1 1 1 1 1 5 1.00 

Total 47 48 44 35 38 212 0.88 

IOC Score 0.88 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการทําวิทยานิพนธ์โดยการใช้แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ค่า Reliability ของแบบสอบถาม 

แนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของ 

สถานประกอบการด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 
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แบบสอบถามแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ

ด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

ความคาดหวงัก่อนการรับบริการ 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 

.756 

 

33 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

ค่ารักษาพยาบาลมีความคุม้ค่า กอ่น 116.03 51.068 .484 .739 

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการประหยดักว่ารักษา

ในประเทศของท่าน กอ่น 
116.03 51.068 .484 .739 

ระดบัค่ารักษาพยาบาลมีให้เลือกหลากหลาย 

เช่น แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า กอ่น 
116.50 53.017 .210 .752 

สถานประกอบการทางการแพทยใ์น

กรุงเทพฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล กอ่น 

117.20 50.855 .513 .738 
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Item-Total Statistics 

 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 

สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหาร

คุณภาพทงัองคก์ร TQM/CQI ในการ

ให้บริการทางการแพทย ์กอ่น 

117.30 52.631 .348 .746 

สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  กอ่น 
116.87 50.740 .324 .746 

การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการ

อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว กอ่น 
116.23 54.392 .109 .756 

มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการ

บริการทีดี กอ่น 
116.20 54.786 .060 .759 

บุคลากรทีการให้บริการทางการแพทยมี์

ความพร้อมให้บริการอยูเ่สมอ กอ่น 
116.20 53.338 .255 .750 

ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจาก

แพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง กอ่น 
116.57 49.564 .463 .737 

การไดรั้บคาํแนะนาํทดีีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ

เฉพาะทาง กอ่น 
116.50 49.569 .561 .733 

บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการ

สือสารภาษาต่างประเทศ กอ่น 
116.83 52.833 .243 .750 

สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น 

ศูนยบ์ริการผูป่้วยนานาชาติ กอ่น 
116.63 53.964 .112 .758 

ความสะดวกและรวดเร็วในการตดิต่อกบั

บุคลากรทางการแพทย ์กอ่น 
116.33 52.644 .368 .746 

เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยท์ี

ทนัสมยั กอ่น 
116.37 53.551 .196 .753 

สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมี

ความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ กอ่น 
116.40 53.697 .168 .754 

อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอ

ต่อการให้บริการ กอ่น 
116.27 52.685 .257 .750 

ทีมแพทยพ์ร้อมให้บริการตลอด 24 ชวัโมง 

กอ่น 
116.50 54.534 .088 .757 

ความรวดเร็วในการให้บริการของบคุลากร

ทางการแพทย ์กอ่น 
116.47 51.637 .397 .743 
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Scale Mean if Item 

Deleted 

 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวก

เป็นอยา่งดีในการจา่ยค่าสินไหมทดแทนการ

รักษาพยาบาล กอ่น 

117.63 55.757 -.042 .761 

บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพค็เกจการ

ท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงัการ

รักษาพยาบาล กอ่น 

ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทั

ประกนัสุขภาพกบัสถานพยาบาล กอ่น 

มีการร่วมมือกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพ

ระดบันานาชาต ิกอ่น 

117.30 

 

 

117.50 

 

118.23 

52.079 

 

 

52.603 

 

55.426 

.488 

 

 

.352 

 

-.026 

.742 

 

 

.746 

.765 

ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการ

คุม้ครองสิทธิผูป่้วยชาวตา่งชาต ิกอ่น 
118.07 53.995 .175 .753 

มีการทอ่งเทียวเชิงการแพทยห์ลงั

กระบวนการรักษา คือการพกัฟืน และ

ติดตามอาการหลงัการรักษา กอ่น 

118.07 57.237 -.180 .775 

มีกจิกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ 

เช่น การบริโภคอาหารเพอืสุขภาพ   การเล่น

โยคะ การนวดแผนไทยและสปา เป็นตน้ 

กอ่น 

117.53 57.292 -.200 .772 

การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือให้

ผูใ้ชบ้ริการมีโอกาสเขา้รับบริการการรักษา

อยา่งต่อเนือง กอ่น 

116.97 50.930 .490 .738 

ความมีชือเสียงของแพทยท์ีทาํการรักษา 

กอ่น 
116.43 50.323 .411 .740 

ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา 

กอ่น 
116.27 50.823 .360 .744 

ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา กอ่น 

ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึง

สถานพยาบาล กอ่น 

116.23 

 

116.23 

 

116.33 

51.909 

 

52.668 

 

51.885 

.277 

 

.228 

 

.306 

.749 

 

.751 

 

.747 

ความปลอดภยัในพืนทขีองสถานพยาบาลที

ใชบ้ริการ กอ่น 

มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มี

พนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง 

CCTV เป็นตน้ กอ่น 

116.57 51.978 .353 .745 
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แบบสอบถามแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ

ด้านการท่องเทียวเชิงการแพทย์ 

การรับรู้หลังการรับบริการ 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

 

.767 

 

33 

 

Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

ค่ารักษาพยาบาลมคีวามคุม้ค่า หลงั 114.90 61.886 .233 .763 

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประหยดักวา่รักษาใน

ประเทศของท่าน หลงั 
114.90 62.783 .142 .767 

ระดบัค่ารักษาพยาบาลมใีห้เลือกหลากหลาย เช่น 

แบบพิเศษ แบบคุม้ค่า หลงั 
115.23 62.944 .081 .772 

สถานประกอบการทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯ

ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล หลงั 

116.20 62.303 .269 .762 

สถานประกอบการ ไดใ้ชร้ะบบการบริหาร

คุณภาพทงัองคก์ร TQM/CQI ในการให้บริการ

ทางการแพทย ์หลงั 

116.43 63.289 .172 .766 

สถานประกอบการไดรั้บการอนุญาตอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย  หลงั 
115.97 61.826 .178 .766 

การอาํนวยความสะดวกขณะเขา้รับบริการอยา่ง

ถูกตอ้ง รวดเร็ว หลงั 
115.30 64.079 -.010 .776 
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 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

มีการบริหารจดัการในเรืองคุณภาพการบริการทีดี 

หลงั 
115.20 63.338 .066 .771 

บุคลากรทีการให้บริการทางการแพทยม์ีความ

พร้อมให้บริการอยูเ่สมอ หลงั 
115.27 60.547 .373 .757 

ความสะดวกในการเขา้ถึงการรักษาจากแพทย์

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง หลงั 
115.67 58.920 .393 .755 

การไดรั้บคาํแนะนาํทีดีจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ

เฉพาะทาง หลงั 
115.63 58.378 .511 .749 

บุคลากรมีความสามารถในทกัษะดา้นการสือสาร

ภาษาต่างประเทศ หลงั 
115.87 60.602 .367 .758 

สิงอาํนวยความสะดวกเสริม เช่น ศูนยบ์ริการ

ผูป่้วยนานาชาติ หลงั 
115.83 60.282 .223 .765 

ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบั

บุคลากรทางการแพทย ์หลงั 
115.50 62.052 .260 .762 

เทคโนโลยแีละเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั 

หลงั 
115.53 62.326 .188 .765 

สิงอาํนวยความสะดวกในสถานพยาบาลมีความ

พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ หลงั 
115.60 60.317 .339 .758 

อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อ

การให้บริการ หลงั 
115.43 58.668 .456 .752 

ทีมแพทยพ์ร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง หลงั 115.70 60.700 .342 .758 

ความรวดเร็วในการให้บริการของบุคลากรทาง

การแพทย ์หลงั 
115.63 59.826 .410 .755 

บริษทัประกนัสุขภาพอาํนวยความสะดวกเป็น

อยา่งดีในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนการ

รักษาพยาบาล หลงั 

116.40 60.041 .378 .756 

บริษทัตวัแทนมีการจดัทาํแพ็คเกจการท่องเทียว

เชิงการแพทยห์ลงัการรักษาพยาบาล หลงั 
116.20 59.545 .496 .752 

ความเป็นมืออาชีพการดาํเนินงานของบริษทั

ประกนัสุขภาพกบัสถานพยาบาล หลงั 
116.37 59.068 .494 .751 

มีการร่วมมอืกบับริษทัตวัแทนดา้นสุขภาพระดบั

นานาชาติ หลงั 
117.13 62.464 .135 .768 

ประสิทธิภาพของกฎหมายไทยในการคุม้ครอง

สิทธิผูป่้วยชาวต่างชาติ หลงั 
117.03 61.482 .321 .760 

มีการท่องเทียวเชิงการแพทยห์ลงักระบวนการ

รักษา คือการพกัฟืน และติดตามอาการหลงัการ

รักษา หลงั 

116.97 64.309 -.025 .777 
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Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

มีกจิกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพยีงพอ เช่น 

การบริโภคอาหารเพือสุขภาพ   การเล่นโยคะ 

การนวดแผนไทยและสปา เป็นตน้ หลงั 

116.50 64.190 .004 .772 

การท่องเทียวเชิงการแพทยเ์อือให้ผูใ้ชบ้ริการมี

โอกาสเขา้รับบริการการรักษาอยา่งต่อเนือง หลงั 
116.03 60.999 .252 .763 

ความมีชือเสียงของแพทยที์ทาํการรักษา หลงั 115.57 60.530 .260 .762 

ความสามารถอนัโดดเด่นของแพทยผ์ูรั้กษา หลงั 115.37 59.275 .351 .757 

ความน่าเชือถือของแพทยใ์นการรักษา หลงั 115.30 60.769 .254 .763 

ความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเมือมาถึง

สถานพยาบาล หลงั 
115.27 60.616 .303 .760 

ความปลอดภยัในพืนทีของสถานพยาบาลทีใช้

บริการ หลงั 
115.33 60.023 .351 .757 

มีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี เช่น มี

พนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง CCTV 

เป็นตน้ หลงั 

115.53 60.533 .339 .758 
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