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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบเพื่อการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพของโรง
พยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท และอธิ บายกลยุทธ์ระดับองค์กรส�ำหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท เนื่ องจากตลาด
ของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องทั้งในภูมิภาคเอเชียและทัว่ โลก ซึ่ งสามารถสร้าง
รายได้ให้กบั การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของประเทศไทยได้เป็ นจ�ำนวนมาก
จากการศึ กษาแนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบการท่องเที่ ยว ทฤษฎี กลยุทธ์ระดับองค์กร เอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นโยบายของหน่ วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุ น และการสัมภาษณ์โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงกับผูบ้ ริ หารและบุคลากรของโรงพยาบาลจ�ำนวนหนึ่ ง พบว่าโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท มีการให้บริ การด้านการแพทย์แผนไทยที่หลากหลาย และมีองค์
ประกอบภายในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ แต่การด�ำเนิ นงานของ
โรงพยาบาลในส่ วนที่ส่งเสริ มในด้านการท่องเที่ยวยังมีน้อย จึงต้องมีการก�ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ พัฒนาตลาด และพัฒนาการให้บริ การ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในปั จจุบนั และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ของจังหวัด
สกลนครได้
ค�ำส� ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย กลยุทธ์ระดับองค์กร โรงพยาบาล
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Abstract
This paper was conducted to study the composition for health tourism of Thai Traditional Hospital Sakon Nakhon Vernerable Luang Pu Fab Subhatto and describe the Organization strategies of Thai
Traditional Hospital Sakon Nakhon Vernerable Luang Pu Fab Subhatto. This was because the health
Tourism market is continue growth in both Asia and global with can make increase revenue to the health
tourism in Thailand
From the study of tourism element theory, organization strategies, relevant research, policies of
associated government units and interviews with a number of hospital executives and staff selected by
purposive sampling. The results indicate that Thai Traditional Hospital Sakon NakhonVernerable Luang
Pu Fab Subhatto has a variety of services and internal elements leading to health tourism destination.
However, the hospital has a few tourism-promoting activities. Consequently, corporate strategies must
be clearly determined to target health tourist segment, to expand the market and to develop the hospital
services that meet the demand of current health tourism market, as well as the hospital is considered as a
new tourist attraction of Sakon Nakhon.  
Keywords: health tourism, Thai traditional medicine, corporate strategy, hospital
บทน�ำ

ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูค้ นส่ วนใหญ่ต่างให้
ความส�ำคัญกับการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพและตระหนักถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น กอปรกับการ
เติบโตรวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพทัว่ โลกและภูมิภาคเอเชียยังอยูใ่ นอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่ องที่
ประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 28 โดยมีปัจจัยที่ผลักดันตลาดที่สำ� คัญ ได้แก่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์ อัตราค่ารักษาพยาบาลและระยะเวลาการรอเข้ารับการรักษาในประเทศต่างๆที่เพิ่ม
สู งขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเพิ่มขึ้นของประเทศผูใ้ ห้บริ การทางสุ ขภาพที่
ส�ำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559, 2555: 8)
กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้กำ� หนดนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพ
ระดับนานาชาติเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ด้วยการส่ งเสริ มการบริ การทางการแพทย์
ในหลายประการ หนึ่ งในนั้นคือการส่ งเสริ มการบริ การแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพร
ไทย เนื่ องจากการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทยเป็ นที่ ยอมรั บในระดับโลก (กรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2555) ตลอดจนส�ำนักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สป.สช.) ยังคงให้การสนับสนุนการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นยุทธศาสตร์แผนงานแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การเพิ่มศักยภาพบริ การ
แพทย์แผนไทยควบคู่กบั การบริ การสาธารณสุ ข โดยกระจายไปยังหน่วยบริ การทุกระดับ ที่เป็ นการสร้าง
ความมัน่ คงด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติได้อนุมตั ิ
งบบริ การแพทย์แผนไทย และการด�ำเนินงานที่เป็ นการส่ งเสริ มงานด้านการแพทย์แผนไทย อาทิ ผูม้ ีสิทธิ
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ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าเข้ารับบริ การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หน่วยบริ การปฐมภูมิ/
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยประจ�ำและมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรอย่าง
น้อย 10 รายการ รวมถึงการตั้งเป้ าหน่วยบริ การด้านการแพทย์แผนไทยที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน 500 แห่ ง
เป็ นต้น
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท จึ งเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ มี
ศักยภาพในการให้บริ การด้านการดูแล บ�ำบัด และรักษาฟื้ นฟูร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ครบ
ครัน ซึ่ งมีสถานที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดสกลนครที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ น “ถิ่นมัน่ ในพุทธธรรม” ดินแดนที่เต็มเปี่ ยมไป
ด้วยบุคคลที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็ น
ธรรมชาติสวยงาม และวัฒนธรรม ภาษา จากกลุ่มชาติพนั ธ์หลากหลายที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ จึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพที่ว่า “การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ คือการท่องเที่ยว
เยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อท�ำกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและ/
หรื อการบ�ำบัดรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพ เช่น การรับค�ำปรึ กษาแนะน�ำด้านสุ ขภาพ การออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี
การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่ างกาย การรักษาสุ ขภาพและอื่นๆ
โดยเป็ นการท่องเที่ยวที่มีจิตส�ำนึ กต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม โดยทัว่ ไปการท่อง
เที่ยวเชิงสุ ขภาพ (Health Tourism) จึงเป็ นการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรี ยน
รู ้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบ�ำบัดรักษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตให้สมดุล และภาย
หลังการท่องเที่ยวก็สามารถน�ำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้” (กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย, 2545)
องค์ประกอบของอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครที่อุดมสมบูรณ์ดงั กล่าวข้างต้นจึง
มีส่วนช่วยในการผลักดันให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท สามารถตอบ
สนองความต้องการของผูท้ ี่มีความสนใจพิเศษในการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางมาในรู ปแบบผูป้ ่ วยที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยได้เป็ นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน
การด�ำเนิ นงานของโรงพยาบาลจะเป็ นไปในทิศทางใดนั้น ต้องพึ่งพาอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ทั้งในระดับชุมชนตลอดจนภาครัฐ ซึ่ งจากการศึกษาถึงความพร้อมของภาครัฐ ทั้งด้านกฎ ระเบียบ และ
บริ การพื้นฐาน จึงได้พบว่าภาครัฐยังคงเป็ นจุดอ่อนส�ำคัญของการจัดการการท่องเที่ยวไทย กลไกของรัฐ
เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพ และมีการเปลี่ยนผูน้ ำ� ทางการเมืองบ่อยครั้ง ท�ำให้ขาด
เสถียรภาพเชิงนโยบาย อีกทั้งยังขาดองค์กรกลางที่มีอำ� นาจในการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท�ำ
ตามแผนรวมและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทนั การพัฒนา
ในภาคเอกชน ประเทศไทยจึงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภัย จากข้อมูลของ World Economic Forum
(2554) อันดับขีดความสามารถของประเทศในด้าน Regulatory Framework (อันดับที่ 77) อยูใ่ นอันดับ
ที่ต่ำ� กว่าด้าน Business Environment and Infrastructure (อันดับที่ 43) และด้าน Human, Culture, and
Natural Resources (อันดับที่ 21) ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุ งเตรี ยมความพร้อมของภาครัฐและลงทุนในการ
พัฒนาปั จจัยพื้นฐาน อาจส่ งผลให้ประเทศไทยสู ญเสี ยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในอนาคต (ยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559, 2555: 17)
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ดังนั้น เพื่อให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ได้มีโอกาสผลักดัน
ตัวเองในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของจังหวัดสกลนคร ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาค
รัฐยังคงต้องให้การสนับสนุนและก�ำหนดกลยุทธ์ในการให้บริ การที่สอดคล้องกับยุคสมัยในปั จจุบนั อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนภูมิทศั น์ในการท่องเที่ยวและการให้บริ การเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพ เพื่อเป็ นการเพิ่มความหลากหลายให้กบั การท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร ตลอดจนสามารถ
ส่ งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถตอบสนองความต้องการของนัก
ท่องเที่ยวได้อย่างน่าพึงพอใจ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาองค์ประกอบเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
2. อธิ บายการกลยุทธ์ระดับองค์กรส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
ขอบเขตการศึกษา
เนื้ อหาในการศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ต�ำบลปลาโหล อ�ำเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วย
ข้อมูลพื้นฐานและองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวที่สำ� คัญของแหล่งท่องเที่ยว สภาพการด�ำเนิ นงานการ
ให้บริ การทางการแพทย์แผนไทย ศึกษาสภาวะแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระ
ทบต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล วิเคราะห์หากระบวนการของกลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ต�ำบลปลาโหล
อ�ำเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร และปรับใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถน�ำข้อมูลและแนวทางที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีทำ� ให้โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ต�ำบลปลาโหล อ�ำเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภาพที่ดีได้
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ: กรณี ศึกษาโรงพยาบาลการ
แพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ต�ำบลปลาโหล อ�ำเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีแนวทาง
ในการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ งานวิจยั ที่ขอ้ ง เว็บไซต์ และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐรวม
ถึงการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วนเกี่ยวการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและการส่ งเสริ มการให้บริ การแพทย์แผน
ไทย
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2. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) คือ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากร
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท จ�ำนวน 5 ราย เพื่อสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non - Structured Interview) ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้มีการตั้งค�ำถามหลักเอาไว้ แต่
ในสัมภาษณ์จะไม่เรี ยงค�ำถาม หรื อในบางครั้งก็ถามนอกเหนือจากค�ำถามที่ได้ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพ
การณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ แต่ไม่เกินขอบเขตความต้องการในการศึกษา
3. วิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่างๆ ในด้านการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท โดยการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 5A
4. วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กรโดยใช้เครื่ องมือ BCG (The Growth and Share Marix)อธิ บาย
กลยุทธ์ระดับองค์กรส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวง
ปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท โดยใช้ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ได้จากการทบทวนเอกสาร
มาประกอบในการเขียน
5. อภิปรายผล และให้ขอ้ เสนอแนะที่ผศู ้ ึกษาเล็งเห็นว่าสามารถเป็ นประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ใน
การพัฒนา  กลยุทธ์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ส�ำหรับการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ

ภาพที่ 1 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
ที่มา: ชนัญชิดา อนุชาติ (2558)
ผลการศึกษา
จากการเข้าสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและบุคลากรของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวง
ปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและการด�ำเนิ นงานของโรงพยาบาลที่มีความ
สอดคล้องต่อการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ตามทฤษฎีองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว 5A ได้ดงั ต่อไปนี้
1. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction): โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
ตั้งอยูใ่ กล้กบั เขื่อนน�้ำอูน ต�ำบลแร่ อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็ นแหล่งเก็บน�้ำที่มีขนาดใหญ่และ
มีทศั นียภาพที่สวยงาม ห่างจากโรงพยาบาลเพียง 4 กิโลเมตร และบริ เวณที่ต้ งั ของโรงพยาบาลยังเป็ นทาง
เชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ� คัญของจังหวัดสกลนครอย่างวัดพระธาตุศรี มงคล ซึ่ งมีระยะห่างจากโรง
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พยาบาล 16 กิโลเมตร
2. ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) : เส้นทางการเข้าถึงบริ เวณหน้าโรงพยาบาลคือ
ถนนพังโคน-วาริ ชภูมิ ซึ่ งเป็ นถนน 2 เลนส์ ที่ค่อนข้างแคบท�ำให้การจราจรบนถนนเส้นนี้ ตอ้ งระมัดระวัง
เป็ นพิเศษอีกทั้งบริ เวณก่อนถึงทางเข้าโรงพยาบาลมีป้ายบอกทางอยูไ่ ม่กี่จุด และบางป้ ายก็ถูกต้นไม้ขา้ ง
ทางบดบัง อาจท�ำให้ผคู ้ นที่สญ
ั จรไปมามองไม่เห็นป้ าย ซึ่ งในกรณี น้ ีจะต้องอาศัยงบประมาณจากทางภาค
รัฐ และมีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ในการขยายถนนเพื่อความคล่องตัวในการสัญจรไปมาในบริ เวณเส้น
ทางเข้าถึงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
3. สิ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวง
ปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท มีสถานที่รองรับที่กว้างขวาง สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่จอดรถ จุดนัง่ รอตรวจ
ห้องน�้ำ  ห้องนวดแยกหญิงและชาย ห้องนวดเดี่ยว Internet Wifi และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งการ
ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ แต่ยงั ขาดรถรับ-ส่ งผูป้ ่ วย และร้านค้าสวัสดิการ/ร้านอาหาร
4. ที่พกั (Accommodation): ในบริ เวณใกล้เคียงมีธุรกิจที่พกั ประเภทรี สอร์ ทมากมายและเพียง
พอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งรี สอร์ ทที่อยูใ่ กล้โรงพยาบาลมากที่สุดเพียง 500 เมตร ส�ำหรับในส่ วน
ของโรงพยาบาลนั้นก�ำลังมีการก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยในเพื่อรองรับส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งใช้เวลาในการรักษา
ฟื้ นฟูและอยูใ่ นความดูแลของแพทย์แผนไทยอย่างใกล้ชิด เป็ นต้น
5. กิจกรรมต่างๆ (Activities): นอกเหนือจากการเปิ ดให้บริ การทางด้านการแพทย์แผนไทยอย่าง
ครบวงจรแล้ว  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ยังมีการให้บริ การวิชาการ
การวิจยั การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้นื บ้านแก่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป ในด้านต่างๆ เช่น การนวดแผนไทย การผลิตยาสมุนไพร การพัฒนา
ยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็ นต้น
วิเคราะห์ กลยุทธ์ ระดับองค์ กรโดยใช้ เครื่องมือ BCG (The Growth and Share Marix)
BCG (The Growth and Share Marix) คือ เครื่ องมือส�ำหรับวิเคราะห์องค์กรที่ใช้ประเมินความ
สามารถด้านการแข่งขันจากส่ วนของตลาด โดยการเปรี ยบเทียบปั จจัย 2 ด้าน คือ อัตราการเจริ ญเติบโต
ของอุตสาหกรรมและส่ วนครองตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

ภาพที่  2 : การเจริ ญเติบโตของธุรกิจ BCG Matrix
ที่มา: Wheelen and Hunger (2002)
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จากการประเมินในตาราง BCG Matrix จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท เป็ นธุรกิจหรื อองค์กรที่อยูใ่ นระดับ ค�ำถาม หรื อ Question Marks หมายถึงว่าตลาด
นักท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพก�ำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่ทางโรงพยาบาลฯยังคงมีความต้องการทุน
สนับสนุ นในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้มีความเหมาะสมต่อการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสามารถช่วงชิ ง
ส่ วนแบ่งการตลาดจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆในจังหวัดสกลนครได้ แต่เมื่อได้เงินทุนสนับสนุ น
แล้วจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็ นอย่างดี และน�ำเงินทุนที่มีอยูไ่ ปลงทุนให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างความคุม้ ค่าให้ได้มากที่สุด เนื่องจากมีคู่แข่งขันในด้านการแพทย์แผนไทยที่สำ� คัญอย่างโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีชื่อเสี ยงมานานกว่า และมีการพัฒนาด้านการตลาดมากกว่า
ดังนั้นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ควรมีการพัฒนาด้านกลยุทธ์และ
แนวคิดที่แปลกใหม่ ตามความต้องการของตลาดในปั จจุบนั รวมถึงการสร้างส่ วนแบ่งทางการตลาด โดย
การมีส่วนร่ วมของหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น เทศบาลต�ำบลพังโคน เทศบาลต�ำบลวาริ ชภูมิ
หรื อจังหวัดสกลนคร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร เป็ นต้น โดยเข้ามามี
ส่ วนร่ วมกับทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท และชุมชนใกล้เคียงใน
การพัฒนากลยุทธ์สู่ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของจังหวัดสกลนคร

ภาพที่ 3 การให้บริ การในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
ที่มา: ชนัญชิดา อนุชาติ (2558)
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อธิบายกลยุทธ์ ระดับองค์ กรเพือ่ การท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
           เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการ
แพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ควรเลือกใช้ คือ กลยุทธ์มุ่งเน้นการ
เจริ ญเติบโตแบบเข้มข้น (Intensive Growth) เพื่อเป็ นการสร้างการเจริ ญเติบโตทางการตลาด โดยสามารถ
ท�ำได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนกลยุทธ์ ม่ ุงเน้ นการเจริญเติบโต
แนวทาง
แบบเข้ มข้ น (Intensive Growth)
1.การเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิ่มยอด การออกหน่ ว ยเพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ อ งค์ก รตาม
ขายและขยายส่ ว นแบ่ ง ตลาดจากผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละ ชุมชนต่างๆในรู ปแบบการให้บริ การวิชาการด้าน
สมุนไพรและนวดแผนไทย และการส่ งเสริ มการ
ตลาดในปัจจุบนั
ขายผ่า นการให้บ ริ ก ารรั ก ษาเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ เข้า ถึ ง
ชุมชนได้มากขึ้น
2.การพัฒนาตลาด (Market Development) เพื่อเพิ่ม นอกเหนือจากการเจาะกลุ่มที่เป็ นผูป้ ่ วยทัว่ ไป ควร
ยอดขายและขยายการเติบโตของลูกค้ากลุ่มใหม่ มี การพัฒนาตลาดโดยการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ ยว
เชิงสุ ขภาพ และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจศึกษา
การรักษาแบบแพทย์แผนไทย ซึ่ งโรงพยาบาลการ
แพทย์แ ผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภ ทั โท
ถือเป็ นสถานที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่ องเที่ ยวภายใต้แคมเปญ “ท่ องเที่ ยววิถี
ไทย” ในด้าน Thai Wellness ของการท่องเที่ ยว
แห่งประเทศไทยได้
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ด้านผลิ ตภัณฑ์: เนื่ องจากภายในโรงพยาบาลยัง
เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายและขยายการเติ บ โตของโรง ไม่ มี ก ารจัด สถานที่ ใ นการจ�ำ หน่ า ยยาสมุ น ไพร
พยาบาล ด้ว ยการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ การให้ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรในรู ปแบบร้ า น
จ�ำหน่ายของที่ระลึก จึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ การให้มีความดึงดูดใจลูกค้าในตลาดปั จจุบนั
ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ เช่ น ยาสมุ น ไพร ให้อ ยู่ใ นรู ป
แบบเป็ นของที่ระลึกหรื อของฝาก โดยอยูใ่ นบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เป็ นที่นิยมของตลาด เพื่อ
ให้นกั ท่องเที่ยวได้ซ้ื อไปใช้สอยและสามารถจดจ�ำ
ผลิตภัณฑ์ของทางโรงพยาบาลได้
ด้า นการให้ บ ริ ก าร: ปั จ จุ บ ัน ทางโรงพยาบาลมี
การเปิ ดให้บริ การในวันและเวลาราชการ คือ วัน
จันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จึงควรมีการขยายการเปิ ดให้บริ การใน
วันหยุดเพิ่มจากเดิม เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการ
ท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มกั เดินทาง
มาในวันหยุด ซึ่ งเป็ นโอกาสที่ ดีในการขยายการ
เติบโตของโรงพยาบาลฯ
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อภิปรายผล
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ต�ำบลปลาโหล อ�ำเภอวาริ ชภูมิ
จังหวัดสกลนคร เป็ นแหล่งที่รวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคพื้นบ้านที่มีบุคลากรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
แพทย์แผนไทยคอยให้บริ การอย่างเพียงพอต่อการรักษาโรคในแต่ละวัน กอปรกับองค์ประกอบด้านต่างๆ
มีความเอื้ออ�ำนวยต่อการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ แต่ปัญหาที่พบคือยังขาดการพัฒนาระบบการให้
บริ การ และขาดงบประมาณในการปรับปรุ งภูมิทศั น์เพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่ตลาดต้องการ
ได้เท่าที่ควร
ฉะนั้น จากการที่ผศู ้ ึกษาได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ข้างต้นแล้ว จึงวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ
สุ ภทั โท ได้หลายประการ ซึ่ งชุ มชนและหน่ วยงานที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องควรร่ วมมื อร่ วมใจกันในการน�ำ
กลยุทธ์ต่างๆ ไปพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ให้เป็ นที่รู้จกั อย่าง
กว้างขวาง และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสิ่ งที่ควรเร่ งรัดให้มีการด�ำเนิ น
การในขั้นแรก คือ
1. การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ภมู ิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรไทย
เนื่ องจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท มีองค์ประกอบเพียงพอต่อการ
เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ภมู ิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพร ดังนี้
ด้า นบุ ค ลากร – มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้า นการแพทย์แ ผนไทยที่ มี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย และจบการศึกษาในหลักสู ตรแพทย์แผนไทยโดยตรง อีกทั้งยัง
มีสมาชิกจากชมรมหมอพื้นบ้านสกลนครที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน และมี
บุคลากรด้านพืชศาสตร์ที่สามารถให้ความรู ้ดา้ นสมุนไพรได้เป็ นอย่างดี
ด้านทรัพยากร – อาณาเขตของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
ตั้งอยูใ่ กล้กบั เขื่อนน�้ำอูน ซึ่ งเป็ นแหล่งเก็บน�้ำที่สำ� คัญของจังหวัดสกลนคร ท�ำให้ปลูกพืช สมุนไพร และ
ท�ำการเกษตรได้อย่างคล่องตัว อี กทั้งยังมี โครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช (อพ.สธ) โครงการในพระ
ราชด�ำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นแหล่งสนับสนุนและจัดหาสมุนไพร
เพื่อใช้สอยภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท
โดยควรจัด ให้มี ส ถานที่ ส�ำ หรั บ การฝึ กอบรมที่ ผูม้ าอบรมหรื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถค้า งคื น
ได้ และพ�ำนักอยู่เพื่อเรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆในศูนย์การเรี ยนรู ้ ได้ในระยะยาว เช่ น ควรจัดให้มีโปรแกรมทัวร์
สมุนไพร ที่นกั ท่องเที่ยวที่มาในรู ปแบบนักศึกษาสามารถอยู่เพื่อเรี ยนรู ้ได้ต้ งั แต่การปลูกสมุนไพร ไป
จนถึงขั้นตอนการแปรรู ปสมุนไพร ซึ่ งเนื้ อหาที่สอดแทรกตลอดโปรแกรมจะมีการปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้นกั
ท่องเที่ยวสามารถน�ำความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรม ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ไปประยุกต์ใช้ หรื อประกอบอาชีพได้
จริ ง
2. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
การผลักดันโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท สู่ การผันตนเองมาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเพื่อสร้างมิติใหม่ให้กบั การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครนั้น ทางโรงพยาบาลจะต้องมี
การปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้มีความเหมาะสมต่อการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวก่อน กล่าวคือ ควรจัดสรรการใช้พ้ืนที่
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เปล่าภายในอาณาเขตของโรงพยาบาลเป็ นสัดส่ วนได้อย่างคุม้ ค่าที่สุด ต้องมีการวางแผนการก่อสร้างที่
เป็ นระบบระเบียบ ทั้งด้านสถานที่ และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ควรมี นอกจากนี้ยงั พบว่า
- สิ่ งอ�ำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ยัง
ขาดอยูค่ ือการจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ หรื อ จุดบริ การอาหาร ซึ่ งสิ่ งนี้ คือสิ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากโรง
พยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ตั้งอยูไ่ กลจากเขตชุมชนที่มีร้านค้า หรื อร้าน
อาหาร  การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาลจึงเป็ นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั บุคลากรและผู ้
มาใช้บริ การได้เป็ นอย่างดี
- การจัดพื้นที่ ส�ำหรั บการพักผ่อนหย่อนใจถื อเป็ นเรื่ องส�ำคัญ เพราะปั จจุบนั การจัดจุดนั่งพัก
ภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท มีเพียงแค่โต๊ะม้าหิ นอ่อนด้านข้าง
ของอาคารผูป้ ่ วยใน และม้านัง่ ยาวที่บริ เวณจุดนัง่ รอตรวจเท่านั้น จึงควรมีการแบ่งสัดส่ วนพื้นที่มุมพัก
ผ่อนอย่างสวยงามและเป็ นกิจลักษณะ เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การและเป็ นการ
เพิ่มบรรยากาศในการท่องเที่ยวอีกด้วย
- การปรับภูมิทศั น์ป้ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท ซึ่งปั จจุบนั
ป้ ายของโรงพยาบาลไม่มีความโดดเด่น น่ าสนใจ หรื อสะดุดตา จึงควรปรับปรุ งบริ เวณป้ ายด้วยการจัด
สวนหย่อม และประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาในครั้งนี้เป็ นเพียงการศึกษาเบื้องต้นในการท�ำรายงานเรื่ องการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท อ�ำเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป็ นกรณี ศึกษา ยังไม่ได้มีการส�ำรวจความต้องการจากผูเ้ ข้ารับบริ การ และการประเมินความพร้อมของ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ดัง
นั้นจึงควรมีการศึกษา ส�ำรวจความคิดเห็นทั้งจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ
สุ ภทั โท ชุมชนใกล้เคียง และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมในการพัฒนา
ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ และเพื่อให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั
โทสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนครได้
2. กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ผศู ้ ึกษาเลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโตแบบเข้ม
ข้น (Intensive Growth) และรู ปแบบแนวทางการพัฒนา 2 รู ปแบบในการอภิปรายผล เป็ นเพียงการน�ำ
เสนอตัวอย่างในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ซึ่ งทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
หลวงปู่ แฟ๊ บ สุ ภทั โท หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวที่มีและการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
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