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บทคดัย่อ

	 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรง

พยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	และอธิบายกลยทุธ์ระดบัองคก์รส�าหรับการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	เน่ืองจากตลาด

ของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในภูมิภาคเอเชียและทัว่โลก	 ซ่ึงสามารถสร้าง

รายไดใ้หก้บัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยไดเ้ป็นจ�านวนมาก	

	 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเท่ียว	ทฤษฎีกลยุทธ์ระดบัองค์กร	 เอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง	นโยบายของหน่วยงานภาครัฐท่ีให้การสนบัสนุน	และการสัมภาษณ์โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงกบัผูบ้ริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลจ�านวนหน่ึง	พบว่าโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	มีการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยท่ีหลากหลาย	และมีองค์

ประกอบภายในโรงพยาบาลท่ีเอ้ือต่อการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	แต่การด�าเนินงานของ

โรงพยาบาลในส่วนท่ีส่งเสริมในดา้นการท่องเท่ียวยงัมีน้อย	 จึงตอ้งมีการก�าหนดกลยุทธ์ระดบัองคก์ร

เพ่ือเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	พฒันาตลาด	และพฒันาการใหบ้ริการ	ใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในปัจจุบนั	และเป็นแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ของจงัหวดั

สกลนครได้

ค�าส�าคญั:	การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	การแพทยแ์ผนไทย	กลยทุธ์ระดบัองคก์ร	โรงพยาบาล

 	 1นักศึกษาระดบัปริญญาโท	หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค	์ 

คณะวทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

 2	ผูช่้วยศาสตราจารย,์	อาจารยป์ระจ�ากลุ่มสาขาการท่องเท่ียว	คณะวทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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Abstract

	 This	paper	was	conducted	to	study	the	composition	for	health	tourism	of	Thai	Traditional	Hos-

pital	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�า

	 ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก	 เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ต่างให้

ความส�าคญักบัการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและตระหนกัถึงการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงมากข้ึน	กอปรกบัการ

เติบโตรวมของตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทัว่โลกและภูมิภาคเอเชียยงัอยูใ่นอตัราท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองท่ี

ประมาณร้อยละ	20	และร้อยละ	28	โดยมีปัจจยัท่ีผลกัดนัตลาดท่ีส�าคญั	ไดแ้ก่	แนวโนม้การเปล่ียนแปลง

ดา้นประชากรศาสตร์	อตัราค่ารักษาพยาบาลและระยะเวลาการรอเขา้รับการรักษาในประเทศต่างๆท่ีเพิ่ม

สูงข้ึน	ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทย	์และการเพิ่มข้ึนของประเทศผูใ้หบ้ริการทางสุขภาพท่ี

ส�าคญัในภมิูภาคต่าง	ๆ	(ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	พ.ศ.2555-2559,	2555:	8)	

	 กระทรวงสาธารณสุขจึงไดก้ �าหนดนโยบายในการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ

ระดบันานาชาติเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	ดว้ยการส่งเสริมการบริการทางการแพทย์

ในหลายประการ	หน่ึงในนั้นคือการส่งเสริมการบริการแพทยแ์ผนไทย	ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ	และสมุนไพร

ไทย	 เน่ืองจากการภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทยและการนวดแผนไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก	 (กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข,	2555)	ตลอดจนส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ	

(สป.สช.)	ยงัคงใหก้ารสนบัสนุนการแพทยแ์ผนไทยอยา่งต่อเน่ือง	ไม่วา่จะเป็นยทุธศาสตร์แผนงานแพทย์

แผนไทยและสมุนไพร	กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก	การเพ่ิมศกัยภาพบริการ

แพทยแ์ผนไทยควบคู่กบัการบริการสาธารณสุข	โดยกระจายไปยงัหน่วยบริการทุกระดบั	 ท่ีเป็นการสร้าง

ความมัน่คงดา้นการแพทยแ์ผนไทย	ทั้งน้ีในปี	2558	คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดอ้นุมติั

งบบริการแพทยแ์ผนไทย	และการด�าเนินงานท่ีเป็นการส่งเสริมงานดา้นการแพทยแ์ผนไทย	อาทิ	ผูมี้สิทธิ
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ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขา้รับบริการแพทยแ์ผนไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ	10	หน่วยบริการปฐมภูมิ/

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	 ท่ีมีแพทยแ์ผนไทยประจ�าและมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรอยา่ง

นอ้ย	10	รายการ	รวมถึงการตั้งเป้าหน่วยบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน	500	แห่ง	

เป็นตน้	

	 โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	 สุภทัโท	 จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมี

ศกัยภาพในการใหบ้ริการดา้นการดูแล	บ�าบดั	และรักษาฟ้ืนฟรู่างกายดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยท่ีครบ

ครัน	ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัสกลนครท่ีข้ึนช่ือวา่เป็น	“ถ่ินมัน่ในพุทธธรรม”	ดินแดนท่ีเตม็เป่ียมไป

ดว้ยบุคคลท่ีมีความส�าคญัทางประวติัศาสตร์และแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา	รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

ธรรมชาติสวยงาม	และวฒันธรรม	ภาษา	จากกลุ่มชาติพนัธ์หลากหลายท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี	จึงสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีว่า	“การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	คือการท่องเท่ียว

เยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม	ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เรียนรู้วิถีชีวิตและพกัผ่อนหยอ่นใจ	โดยแบ่งเวลาจากการท่องเท่ียวเพ่ือท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/

หรือการบ�าบดัรักษา	ฟ้ืนฟสุูขภาพ	เช่น	การรับค�าปรึกษาแนะน�าดา้นสุขภาพ	การออกก�าลงักายอยา่งถกูวธีิ	

การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร	การฝึกปฏิบติัสมาธิ	ตลอดจนการตรวจร่างกาย	การรักษาสุขภาพและอ่ืนๆ	

โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส�านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม	โดยทัว่ไปการท่อง

เท่ียวเชิงสุขภาพ	(Health	Tourism)	จึงเป็นการจดัรายการท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติ	 เพ่ือเรียน

รู้วิธีใชพ้ลงังานจากธรรมชาติมาบ�าบดัรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหส้มดุล	และภาย

หลงัการท่องเท่ียวก็สามารถน�ากลบัไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ�าวนัได”้	(กองอนุรักษ	์การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย,	2545)

	 องคป์ระกอบของอุปสงคท์างการท่องเท่ียวของจงัหวดัสกลนครท่ีอุดมสมบูรณ์ดงักล่าวขา้งตน้จึง

มีส่วนช่วยในการผลกัดนัใหโ้รงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	สามารถตอบ

สนองความตอ้งการของผูท่ี้มีความสนใจพิเศษในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	และตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน

ทางมาในรูปแบบผูป่้วยท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาดา้นการแพทยแ์ผนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี	แต่ในขณะเดียวกนั

การด�าเนินงานของโรงพยาบาลจะเป็นไปในทิศทางใดนั้น	ตอ้งพ่ึงพาอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	

ทั้งในระดบัชุมชนตลอดจนภาครัฐ	 ซ่ึงจากการศึกษาถึงความพร้อมของภาครัฐ	ทั้งดา้นกฎ	ระเบียบ	และ

บริการพ้ืนฐาน	จึงไดพ้บวา่ภาครัฐยงัคงเป็นจุดอ่อนส�าคญัของการจดัการการท่องเท่ียวไทย	กลไกของรัฐ

เพื่อการจดัการการท่องเท่ียวยงัอ่อนแอ	ขาดเอกภาพ	และมีการเปล่ียนผูน้�าทางการเมืองบ่อยคร้ัง	ท�าใหข้าด

เสถียรภาพเชิงนโยบาย	อีกทั้งยงัขาดองคก์รกลางท่ีมีอ�านาจในการบงัคบัใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกระท�า

ตามแผนรวมและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ	รวมถึงกฎระเบียบของรัฐท่ีตามไม่ทนัการพฒันา

ในภาคเอกชน	ประเทศไทยจึงมีจุดอ่อนในดา้นความปลอดภยั	จากขอ้มูลของ	World	Economic	Forum	

(2554)	อนัดบัขีดความสามารถของประเทศในดา้น	Regulatory	Framework	(อนัดบัท่ี	77)	อยูใ่นอนัดบั

ท่ีต�่ากว่าดา้น	Business	Environment	and	Infrastructure	 (อนัดบัท่ี	43)	และดา้น	Human,	Culture,	and	

Natural	Resources	(อนัดบัท่ี	21)	ซ่ึงหากไม่มีการปรับปรุงเตรียมความพร้อมของภาครัฐและลงทุนในการ

พฒันาปัจจยัพ้ืนฐาน	อาจส่งผลใหป้ระเทศไทยสูญเสียศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในอนาคต	(ยทุธศาสตร์

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	พ.ศ.2555-2559,	2555:	17)
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	 ดงันั้น	เพื่อใหโ้รงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ไดมี้โอกาสผลกัดนั

ตวัเองในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจงัหวดัสกลนคร	ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาค

รัฐยงัคงตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและก�าหนดกลยทุธ์ในการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัยคุสมยัในปัจจุบนัอยา่ง

ต่อเน่ือง	ทั้งดา้นการปรับเปล่ียนภูมิทศัน์ในการท่องเท่ียวและการใหบ้ริการเพ่ือรองรับตลาดนกัท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ	เพ่ือเป็นการเพ่ิมความหลากหลายใหก้บัการท่องเท่ียวของจงัหวดัสกลนคร	ตลอดจนสามารถ

ส่งผลให้เกิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง	และสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกั

ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ	

วตัถุประสงค์

	 1.	 ศึกษาองคป์ระกอบเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	

หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	

	 2.	อธิบายการกลยุทธ์ระดบัองคก์รส�าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	

ขอบเขตการศึกษา

	 เน้ือหาในการศึกษากลยทุธ์ระดบัองคก์รเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ต�าบลปลาโหล	อ�าเภอวาริชภมิู	จงัหวดัสกลนคร	ประกอบไปดว้ย	

ขอ้มูลพ้ืนฐานและองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวท่ีส�าคญัของแหล่งท่องเท่ียว	สภาพการด�าเนินงานการ

ให้บริการทางการแพทยแ์ผนไทย	ศึกษาสภาวะแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระ

ทบต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ของโรงพยาบาล	วิเคราะห์หากระบวนการของกลยทุธ์ระดบัองคก์รเพ่ือการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ต�าบลปลาโหล	

อ�าเภอวาริชภูมิ	จงัหวดัสกลนคร	และปรับใชก้ระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ให้มีการพฒันาและอนุรักษ์

ภมิูปัญญาการแพทยแ์ผนไทยอยา่งย ัง่ยนื	เพื่อใหชุ้มชน	หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง	

สามารถน�าขอ้มูลและแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีท�าให้โรงพยาบาล

การแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ต�าบลปลาโหล	อ�าเภอวาริชภูมิ	จงัหวดัสกลนคร	เป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีได้

วธีิการศึกษา

	 ในการศึกษาเร่ืองกลยทุธ์ระดบัองคก์รเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ:	กรณีศึกษาโรงพยาบาลการ

แพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ต�าบลปลาโหล	อ�าเภอวาริชภมิู	จงัหวดัสกลนคร	มีแนวทาง

ในการศึกษาดงัน้ี	

	 1.	ศึกษาขอ้มูลทุติยภมิูจากหนงัสือ	งานวจิยัท่ีขอ้ง	เวบ็ไซต	์และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐรวม

ถึงการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนเก่ียวการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการส่งเสริมการใหบ้ริการแพทยแ์ผน

ไทย
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	 2.	 เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	Random	Sampling)	 คือ	ผูบ้ริหาร	และบุคลากร

โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	จ�านวน	5	ราย	เพ่ือสมัภาษณ์โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	(Non	-	Structured	Interview)	 ซ่ึงผูศึ้กษาไดมี้การตั้งค �าถามหลกัเอาไว	้แต่

ในสมัภาษณ์จะไม่เรียงค�าถาม	หรือในบางคร้ังกถ็ามนอกเหนือจากค�าถามท่ีไดต้ั้งไว	้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพ

การณ์ระหวา่งการสมัภาษณ์	แต่ไม่เกินขอบเขตความตอ้งการในการศึกษา	

	 3.	วเิคราะห์องคป์ระกอบในดา้นต่างๆ	ในดา้นการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาล

การแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	โดยการใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว	5A	

	 4.	วิเคราะห์กลยทุธ์ระดบัองคก์รโดยใชเ้คร่ืองมือ	BCG	(The	Growth	and	Share	Marix)อธิบาย

กลยทุธ์ระดบัองคก์รส�าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวง

ปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	โดยใชท้ฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์และกลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสาร

มาประกอบในการเขียน

	 5.	อภิปรายผล	และใหข้อ้เสนอแนะท่ีผูศึ้กษาเลง็เห็นวา่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใชใ้น

การพฒันา		กลยทุธ์ของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ส�าหรับการเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ภาพท่ี	1	โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท

ท่ีมา:	ชนญัชิดา	อนุชาติ	(2558)

ผลการศึกษา

	 จากการเขา้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวง

ปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวและการด�าเนินงานของโรงพยาบาลท่ีมีความ

สอดคลอ้งต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามทฤษฎีองคป์ระกอบของแหล่ง

ท่องเท่ียว	5A	ไดด้งัต่อไปน้ี

	 1.	แหล่งท่องเท่ียว	(Attraction):	โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	

ตั้งอยูใ่กลก้บัเข่ือนน�้าอนู	ต�าบลแร่	อ�าเภอพงัโคน	จงัหวดัสกลนคร	ซ่ึงเป็นแหล่งเกบ็น�้าท่ีมีขนาดใหญ่และ

มีทศันียภาพท่ีสวยงาม	ห่างจากโรงพยาบาลเพียง	4	กิโลเมตร	และบริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาลยงัเป็นทาง

เช่ือมไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส�าคญัของจงัหวดัสกลนครอยา่งวดัพระธาตุศรีมงคล	ซ่ึงมีระยะห่างจากโรง
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พยาบาล	16	กิโลเมตร	

	 2.	ความสะดวกในการเดินทาง	(Accessibility)	 :	 เส้นทางการเขา้ถึงบริเวณหนา้โรงพยาบาลคือ

ถนนพงัโคน-วาริชภมิู	 ซ่ึงเป็นถนน	2	เลนส์	ท่ีค่อนขา้งแคบท�าใหก้ารจราจรบนถนนเสน้น้ีตอ้งระมดัระวงั

เป็นพิเศษอีกทั้งบริเวณก่อนถึงทางเขา้โรงพยาบาลมีป้ายบอกทางอยูไ่ม่ก่ีจุด	และบางป้ายก็ถูกตน้ไมข้า้ง

ทางบดบงั	อาจท�าใหผู้ค้นท่ีสญัจรไปมามองไม่เห็นป้าย	ซ่ึงในกรณีน้ีจะตอ้งอาศยังบประมาณจากทางภาค

รัฐ	และมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย	ในการขยายถนนเพ่ือความคล่องตวัในการสัญจรไปมาในบริเวณเส้น

ทางเขา้ถึงโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	

	 3.	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	(Amenities)	 :	โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวง

ปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	มีสถานท่ีรองรับท่ีกวา้งขวาง	สะดวกสบาย	ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีจอดรถ	จุดนัง่รอตรวจ	

หอ้งน�้ า	หอ้งนวดแยกหญิงและชาย	หอ้งนวดเด่ียว	Internet	Wifi	และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั้งการ

ไฟฟ้า	ประปา	โทรศพัท	์แต่ยงัขาดรถรับ-ส่งผูป่้วย	และร้านคา้สวสัดิการ/ร้านอาหาร

	 4.	 ท่ีพกั	 (Accommodation):	ในบริเวณใกลเ้คียงมีธุรกิจท่ีพกัประเภทรีสอร์ทมากมายและเพียง

พอต่อการรองรับนกัท่องเท่ียว	 ซ่ึงรีสอร์ทท่ีอยูใ่กลโ้รงพยาบาลมากท่ีสุดเพียง	500	เมตร	ส�าหรับในส่วน

ของโรงพยาบาลนั้นก�าลงัมีการก่อสร้างอาคารผูป่้วยในเพ่ือรองรับส�าหรับผูป่้วยท่ีตอ้งใชเ้วลาในการรักษา

ฟ้ืนฟแูละอยูใ่นความดูแลของแพทยแ์ผนไทยอยา่งใกลชิ้ด	เป็นตน้

	 5.	กิจกรรมต่างๆ	(Activities):	นอกเหนือจากการเปิดใหบ้ริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยอยา่ง

ครบวงจรแลว้		โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ยงัมีการใหบ้ริการวชิาการ	

การวิจยั	การฝึกอบรม	และการศึกษาดูงานทางการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ้ื์นบา้นแก่หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนทัว่ไป	ในดา้นต่างๆ	เช่น	การนวดแผนไทย	การผลิตยาสมุนไพร	การพฒันา

ยาจากสมุนไพร	และผลิตภณัฑธ์รรมชาติ	เป็นตน้

วเิคราะห์กลยุทธ์ระดบัองค์กรโดยใช้เคร่ืองมอื BCG (The Growth and Share Marix)     

	 	 BCG	(The	Growth	and	Share	Marix)	คือ	เคร่ืองมือส�าหรับวิเคราะห์องคก์รท่ีใชป้ระเมินความ

สามารถดา้นการแข่งขนัจากส่วนของตลาด	โดยการเปรียบเทียบปัจจยั	2	ดา้น	คือ	อตัราการเจริญเติบโต

ของอุตสาหกรรมและส่วนครองตลาดเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั	

ภาพท่ี		2	:	การเจริญเติบโตของธุรกิจ	BCG	Matrix

ท่ีมา:	Wheelen	and	Hunger	(2002)
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	 จากการประเมินในตาราง	BCG	Matrix	จะเห็นไดว้่า	โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	

หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	เป็นธุรกิจหรือองคก์รท่ีอยูใ่นระดบั	ค�าถาม	หรือ	Question	Marks	หมายถึงวา่ตลาด

นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพก�าลงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง	แต่ทางโรงพยาบาลฯยงัคงมีความตอ้งการทุน

สนบัสนุนในการปรับปรุงภูมิทศัน์ให้มีความเหมาะสมต่อการรองรับนกัท่องเท่ียว	 เพ่ือสามารถช่วงชิง

ส่วนแบ่งการตลาดจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆในจงัหวดัสกลนครได	้แต่เม่ือไดเ้งินทุนสนบัสนุน

แลว้จะตอ้งผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นอยา่งดี	และน�าเงินทุนท่ีมีอยูไ่ปลงทุนใหเ้กิดประโยชน์	และ

สร้างความคุม้ค่าใหไ้ดม้ากท่ีสุด	เน่ืองจากมีคู่แข่งขนัในดา้นการแพทยแ์ผนไทยท่ีส�าคญัอยา่งโรงพยาบาล

เจา้พระยาอภยัภูเบศร	จงัหวดัปราจีนบุรี	 ท่ีมีช่ือเสียงมานานกว่า	และมีการพฒันาดา้นการตลาดมากกว่า	

ดงันั้นโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ควรมีการพฒันาดา้นกลยทุธ์และ

แนวคิดท่ีแปลกใหม่	ตามความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั	รวมถึงการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด	โดย

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง	อาทิเช่น	 เทศบาลต�าบลพงัโคน	 เทศบาลต�าบลวาริชภูมิ	

หรือจงัหวดัสกลนคร	และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัสกลนคร	 เป็นตน้	โดยเขา้มามี

ส่วนร่วมกบัทางโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	และชุมชนใกลเ้คียงใน

การพฒันากลยทุธ์สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจงัหวดัสกลนคร

ภาพท่ี	3	การใหบ้ริการในโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท

ท่ีมา:	ชนญัชิดา	อนุชาติ	(2558)
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อธิบายกลยุทธ์ระดบัองค์กรเพือ่การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการ

แพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	กลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ีควรเลือกใช	้คือ	กลยทุธ์มุ่งเนน้การ

เจริญเติบโตแบบเขม้ขน้	(Intensive	Growth)	เพื่อเป็นการสร้างการเจริญเติบโตทางการตลาด	โดยสามารถ

ท�าได	้3	ขั้นตอน	ดงัน้ี

ขั้นตอนกลยุทธ์มุ่งเน้นการเจริญเตบิโต    
 แบบเข้มข้น (Intensive Growth)

แนวทาง

1.การเจาะตลาด	(Market	Penetration)	เพื่อเพิ่มยอด
ขายและขยายส่วนแบ่งตลาดจากผลิตภณัฑ์และ
ตลาดในปัจจุบนั

การออกหน่วยเพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรตาม
ชุมชนต่างๆในรูปแบบการให้บริการวิชาการดา้น
สมุนไพรและนวดแผนไทย	และการส่งเสริมการ
ขายผ่านการให้บริการรักษาเคล่ือนท่ีเพ่ือเข้าถึง
ชุมชนไดม้ากข้ึน

2.การพฒันาตลาด	(Market	Development)	เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและขยายการเติบโตของลกูคา้กลุ่มใหม่	

นอกเหนือจากการเจาะกลุ่มท่ีเป็นผูป่้วยทัว่ไป	ควร
มีการพฒันาตลาดโดยการเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ	และนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจศึกษา
การรักษาแบบแพทยแ์ผนไทย	 ซ่ึงโรงพยาบาลการ
แพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	 สุภทัโท	
ถือเป็นสถานท่ีท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวภายใตแ้คมเปญ	“ท่องเท่ียววิถี
ไทย”	ในดา้น	Thai	Wellness	ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยได้

3.	การพฒันาผลิตภณัฑ	์(Product	Development)	
เพ่ือเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโตของโรง
พยาบาล	ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์	หรือการให้
บริการใหมี้ความดึงดูดใจลกูคา้ในตลาดปัจจุบนั

ด้านผลิตภณัฑ์:	 เน่ืองจากภายในโรงพยาบาลยงั
ไม่มีการจัดสถานท่ีในการจ�าหน่ายยาสมุนไพร	
หรือ	 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบร้าน
จ�าหน่ายของท่ีระลึก	จึงควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์	 เช่น	 ยาสมุนไพร	 ให้อยู่ในรูป
แบบเป็นของท่ีระลึกหรือของฝาก	โดยอยูใ่นบรรจุ
ภณัฑท่ี์มีความทนัสมยั	 เป็นท่ีนิยมของตลาด	 เพ่ือ
ใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้ื้อไปใชส้อยและสามารถจดจ�า
ผลิตภณัฑข์องทางโรงพยาบาลได้

ด้านการให้บริการ:	 ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมี
การเปิดให้บริการในวนัและเวลาราชการ	 คือ	วนั
จนัทร์	–	วนัศุกร์	หยดุวนัเสาร์-อาทิตย	์และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ	์จึงควรมีการขยายการเปิดใหบ้ริการใน
วนัหยดุเพิ่มจากเดิม	เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการ
ท่องเท่ียว	เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัเดินทาง
มาในวนัหยุด	 ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายการ
เติบโตของโรงพยาบาลฯ
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อภปิรายผล

	 โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ต�าบลปลาโหล	อ�าเภอวาริชภูมิ	

จงัหวดัสกลนคร	 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคพ้ืนบา้นท่ีมีบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

แพทยแ์ผนไทยคอยใหบ้ริการอยา่งเพียงพอต่อการรักษาโรคในแต่ละวนั	กอปรกบัองคป์ระกอบดา้นต่างๆ

มีความเอ้ืออ�านวยต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	แต่ปัญหาท่ีพบคือยงัขาดการพฒันาระบบการให้

บริการ	และขาดงบประมาณในการปรับปรุงภมิูทศันเ์พื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีตลาดตอ้งการ

ไดเ้ท่าท่ีควร	

	 ฉะนั้น	จากการท่ีผูศึ้กษาไดส้อบถามขอ้มูลต่างๆ	ขา้งตน้แลว้	 จึงวิเคราะห์การจดัการเชิงกลยทุธ์

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	

สุภทัโท	ไดห้ลายประการ	 ซ่ึงชุมชนและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรร่วมมือร่วมใจกนัในการน�า

กลยทุธ์ต่างๆ	ไปพฒันาโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

กวา้งขวาง	และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมากยิง่ข้ึน	 ซ่ึงส่ิงท่ีควรเร่งรัดใหมี้การด�าเนิน

การในขั้นแรก	คือ		

	 1.	การจดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้ภมิูปัญญาพื้นบา้นและสมุนไพรไทย	

เน่ืองจากโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	มีองคป์ระกอบเพียงพอต่อการ

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภมิูปัญญาพื้นบา้นและสมุนไพร	ดงัน้ี

	 ด้านบุคลากร	–	 มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแ์ผนไทย	และจบการศึกษาในหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยโดยตรง	 อีกทั้งยงั

มีสมาชิกจากชมรมหมอพ้ืนบา้นสกลนครท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการรักษาแบบภูมิปัญญาพ้ืนบา้น	และมี

บุคลากรดา้นพืชศาสตร์ท่ีสามารถใหค้วามรู้ดา้นสมุนไพรไดเ้ป็นอยา่งดี

	 ดา้นทรัพยากร	–	อาณาเขตของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	

ตั้งอยูใ่กลก้บัเข่ือนน�้ าอูน	 ซ่ึงเป็นแหล่งเกบ็น�้ าท่ีส�าคญัของจงัหวดัสกลนคร	ท�าใหป้ลูกพืช	สมุนไพร	และ

ท�าการเกษตรไดอ้ย่างคล่องตวั	 อีกทั้งยงัมีโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช	 (อพ.สธ)	โครงการในพระ

ราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เป็นแหล่งสนบัสนุนและจดัหาสมุนไพร

เพื่อใชส้อยภายในโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท

	 โดยควรจัดให้มีสถานท่ีส�าหรับการฝึกอบรมท่ีผูม้าอบรมหรือนักท่องเท่ียวสามารถคา้งคืน

ได	้และพ�านกัอยู่เพ่ือเรียนรู้ส่ิงต่างๆในศูนยก์ารเรียนรู้ไดใ้นระยะยาว	 เช่น	ควรจดัให้มีโปรแกรมทวัร์

สมุนไพร	 ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาในรูปแบบนกัศึกษาสามารถอยู่เพ่ือเรียนรู้ไดต้ั้งแต่การปลูกสมุนไพร	ไป

จนถึงขั้นตอนการแปรรูปสมุนไพร	 ซ่ึงเน้ือหาท่ีสอดแทรกตลอดโปรแกรมจะมีการปฏิบติัจริงเพ่ือใหน้กั

ท่องเท่ียวสามารถน�าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม	ณ	ศนูยก์ารเรียนรู้	ไปประยกุตใ์ช	้หรือประกอบอาชีพได้

จริง

	 2.	โครงการปรับปรุงภมิูทศันเ์พื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

การผลกัดนัโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	สู่การผนัตนเองมาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือสร้างมิติใหม่ใหก้บัการท่องเท่ียวจงัหวดัสกลนครนั้น	ทางโรงพยาบาลจะตอ้งมี

การปรับปรุงภมิูทศันใ์หมี้ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวก่อน	กล่าวคือ	ควรจดัสรรการใชพ้ื้นท่ี
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เปล่าภายในอาณาเขตของโรงพยาบาลเป็นสัดส่วนไดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด	ตอ้งมีการวางแผนการก่อสร้างท่ี

เป็นระบบระเบียบ	ทั้งดา้นสถานท่ี	และสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีควรมี	นอกจากน้ียงัพบวา่

	 -		 ส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ยงั

ขาดอยูคื่อการจดัใหมี้ร้านคา้สวสัดิการ	หรือ	จุดบริการอาหาร	ซ่ึงส่ิงน้ีคือส่ิงส�าคญัอยา่งยิง่	 เน่ืองจากโรง

พยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ตั้งอยูไ่กลจากเขตชุมชนท่ีมีร้านคา้	หรือร้าน

อาหาร		การจดัตั้งร้านคา้สวสัดิการภายในโรงพยาบาลจึงเป็นการอ�านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรและผู ้

มาใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี

	 -		การจดัพ้ืนท่ีส�าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจถือเป็นเร่ืองส�าคญั	 เพราะปัจจุบนัการจดัจุดนั่งพกั

ภายในโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	มีเพียงแค่โต๊ะมา้หินอ่อนดา้นขา้ง

ของอาคารผูป่้วยใน	และมา้นัง่ยาวท่ีบริเวณจุดนัง่รอตรวจเท่านั้น	 จึงควรมีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีมุมพกั

ผอ่นอยา่งสวยงามและเป็นกิจลกัษณะ	เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการและเป็นการ

เพิ่มบรรยากาศในการท่องเท่ียวอีกดว้ย

	 -		การปรับภมิูทศันป้์ายโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	ซ่ึงปัจจุบนั

ป้ายของโรงพยาบาลไม่มีความโดดเด่น	น่าสนใจ	หรือสะดุดตา	 จึงควรปรับปรุงบริเวณป้ายดว้ยการจดั

สวนหยอ่ม	และประดบัดว้ยดอกไมน้านาชนิดอยา่งสวยงาม

ข้อเสนอแนะ

	 1.	จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเบ้ืองตน้ในการท�ารายงานเร่ืองการจดัการเชิงกลยทุธ์

โดยมีโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	อ�าเภอวาริชภูมิ	จงัหวดัสกลนคร	

เป็นกรณีศึกษา	ยงัไม่ไดมี้การส�ารวจความตอ้งการจากผูเ้ขา้รับบริการ	และการประเมินความพร้อมของ

การสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได	้ดงั

นั้นจึงควรมีการศึกษา	ส�ารวจความคิดเห็นทั้งจากโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	

สุภทัโท	ชุมชนใกลเ้คียง	และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน	เพื่อประเมินศกัยภาพความพร้อมในการพฒันา

ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	และเพื่อใหโ้รงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทั

โทสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดัสกลนครได้

	 2.	กลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ีผูศึ้กษาเลือกใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี	 คือ	กลยทุธ์การเจริญเติบโตแบบเขม้

ขน้	(Intensive	Growth)	และรูปแบบแนวทางการพฒันา	2	 รูปแบบในการอภิปรายผล	เป็นเพียงการน�า

เสนอตวัอยา่งในการพฒันาเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	ซ่ึงทางโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยสกลนคร	

หลวงปู่แฟ๊บ	สุภทัโท	หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	สามารถน�าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัองคป์ระกอบการ

ท่องเท่ียวท่ีมีและการด�าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รได้
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