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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคในการนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจสุขภาพองครวมของไทยเพ่ือเปนศูนยกลาง
รองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ซึ่งเปนการบูรณาการผลจากโครงการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง 
ความพึงพอใจและความภักดีตอตราของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีตอธุรกิจสุขภาพองครวมของไทย เพ่ือการพัฒนากลยุทธสูการ
เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ โครงการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องปจจัยสู
ความสําเร็จของผูใหบริการดานสขุภาพของไทยเพ่ือการพัฒนาศูนยสุขภาพองครวมตนแบบสูตลาดอาเซียน 
 
 การทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมสุขภาวะ ถือเปนสวนหน่ึงของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สุขภาวะ คือ การมีสุขภาพดี มี
ความรูสึกเปนสุข ความสมดลุ ความเปนองครวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปญญาหรือจิตวิญญาณ ท่ีบูรณาการอยูในการ
พัฒนามนุษยและสังคม เพ่ือสราง “ความอยูเย็นเปนสุข”  
 
 แนวคิดสุขภาพองครวม (Holistic Wellness) ยังคงเปนแนวคิดใหมสําหรับผูประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ ซึ่ง
ผูประกอบการสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจท่ีตรงกันในการตีความขอบเขตของการใหบริการธุรกิจสุขภาพองครวม ดังน้ัน 
การใหการจํากัดความแนวคดิ “ธุรกิจสุขภาพองครวมของไทย” จึงถือเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคญัในการสงเสริมการขยายธุรกิจ
สุขภาพองครวมและการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการบริการของธุรกิจน้ี  
 
 จากผลการวิจัยเชิงบูรณาการ พบวา การพัฒนาธุรกิจสุขภาพองครวมของไทย ควรมีการพัฒนาอยูภายใตแนวคดิ 
“ไทยสัปปายะ ท้ัง 7” ซึ่งมีท่ีมาจากคัมภีรวิสุทธิมรรค ประกอบดวย 1. อาวาส คือ ท่ีอยูอาศัยท่ีสบาย ใหความผอนคลาย 2. 
โคจร คือ อาหารเปนท่ีสบาย (คุณภาพ รสชาติ ท่ีดีตอรางกาย)  3. ท่ีอยูอาศัย เปนท่ีสบาย (มั่นคง ปลอดภัย สะดวก) 4. ผัสสะ 
คือการพูดคุยของคนรอบขางท่ีใหความสบาย 5. อิริยาบถ (น่ัง นอน ยืน เดิน) ท่ีใหความสบาย   6. ปจจัย 4  เปนท่ีสบาย (มี
แหลงอาหาร/นํ้า ท่ีสะดวกสบาย ไมไกลจนเกินไป)     และ   7. การเสวนา เปนท่ีสบาย (กระบวนการปฏสิัมพันธระหวาง
บุคคล)  
  
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจสขุภาพองครวมของไทยเพ่ือเปนศูนยกลางรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีแนวทางดังน้ี 
 
 1.  พัฒนา ตอยอด หาจุดตาง ใหกับธุรกิจสุขภาพองครวมของไทยในแตละแหลงทองเท่ียว โดยอยูภายใตหลัก
ไทยสัปปายะ ท้ัง 7 
 2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดอาเซียนโดยใชหลกัการประสานและแขงขัน (Coopetition) ใน
ขณะเดียวกัน 
 3. สรางตนแบบธุรกิจสุขภาพองครวมในแหลงทองเท่ียวหลักโดยชูเอกลัษณความเปนไทย ผสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4. สรางภาพลักษณท่ีดตีอธุรกิจใหบริการดานสุขภาพแบบองครวมโดยการยกระดับมาตรฐานการบริการใหเปนสากล
และสงเสรมิจรรยาบรรณอันดีของผูใหบริการดานสุขภาพแบบองครวม 
 
 
           คําสําคัญ:  ธุรกิจสุขภาพองครวมของไทย  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



Abstract  
 
 The objective of this study is to present a strategy for development of holistic health care 
centers for the country to serve as wellness hub for ASEAN market. The research is based on integrative 
outcome from the quantitative study on satisfaction and brand loyalty of foreign tourists to wellness 
service business for ASEAN Economic Community. This study is a qualitative study that focuses on the 
facilitating factors that contribute to the success of the wellness business to develop the original model 
of holistic wellness centers in Thailand suitable for the ASEAN market. 
 
 Health Tourism is a phenomenon wherein foreigners travel to visit another country for health 
treatment from healthcare institutions and foreign tourists who travel to other country for wellness 
service, such as  health check, dental care and aesthetic surgery.  This also includes typical tourists who 
travel to a destination and patronize any type of alternative medicine, e.g. traditional Thai massage, oil 
massage, hydrotherapy for Wellness.   
 
 Therefore, wellness tourism is regarded as a subcategory of health tourism.  Wellness is defined 
as a state of health featuring the harmony of body, mind and spirit, with self-responsibility, physical 
fitness/beauty care, healthy nutrition/diet, relaxation (need for de-stressing)/meditation, mental 
activity/education and environmental sensitivity/social contacts as fundamental elements. This 
understanding includes what Americans also call mind/body health, meaning that the mind helps control 
one’s health (Mueller & Kaufmann, 2001).  
 
 Thus, for the development of Thailand to become the Health Tourism Hub of ASEAN  
Countries, the following strategic plans should be implemented:  
 
 1.  Seek to develop, strengthen and differentiate Thai holistic wellness that reflects Thai culture 
or “Thainess” by emphasizing the “Thai Sappaya” as the core concept.  
 2.  Positioning Thai holistic wellness concept to the ASEAN stakeholders by emphasizing 
“Coopetition” meaning collaboration and competition at the same time.  
  3.  Setting marketing strategies for key tourist destinations to reflect “point of differences” as well 
as “point of parities” of each destination. 
 4.  Focusing on quality dimension of Thai wellness service by having benchmark for quality check 
point, standard qualification endorsement and issuing specific certification for Thai holistic wellness 
businesses.  
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