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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  จังหวัดระนอง 

 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 

 

 จังหวัดระนองมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการบําบัดรักษาสุขภาพ   ซึ่ง

เปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเลือกที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด   

สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ เชน กลุมขาราชการเกษียณ เปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่ง

ในปจจุบันตลาดกลุมนี้มีเพิ่มขึ้นมากในประเทศไทย และมีความนิยมในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

มาก มีความตองการการบริ การที่มีคุณภาพสูงเชนกัน มีความพิถีพิถันมากในเร่ืองของการบริการ  

โดยการรวมกลุมกันของผูประกอบการมีการจัดต้ังชมรมผูประกอบการธุรกิจสปา และสมาคมการ

ทองเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเปนการรวมกลุมกันเฉพาะผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน   

 เครือขายวิสาหกิจการท องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง มีวิสัยทัศน คือ “ระนองผูนํา

เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหนึ่งในระดับประเทศ”  โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น  7 

โครงการ  ซึ่งไดมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาของ เครือขาย

วิสาหกิจ  ดังน้ี  โคร งการปรับปรุงเสนทางคมนาคมและภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว   

โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด  โครงการพัฒนาทักษะ

เพื่อการบริการดานสุขภาพ  โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการจัดแผนธุรกิจสําหรับ

ผูประกอบการ โครงการจัดหาแหลงทุน ดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูประกอบการรายยอย  โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 

โครงการอบรมและใหคําปรึกษาในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร    
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แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง  

 

 

 

รานอาหารเพื่อสุขภาพ 

โรงแรมท่ีพัก 
บอนํ้าแรรอน 

 นํ้าแรดื่ม 

นวดตัว/อบสมุนไพร 

สถาบันฝกอบรม 
- โรงพยาบาลระนอง 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- สาธารณสุขจงัหวัด 
- สํานักงานเกษตรจังหวัด 
- วิทยาลัยชุมชน 

หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
- สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 
- สมาคมสปา 

ธุรกิจสปา 

นํ้าแรแช/อาบ 

สมุนไพร 

ลูกประคบ 

ผัก/ผลไม

ปลอดสารพิษ 

รานขายของ  

ที่ระลึก 

ธุรกิจบริการ     

ขนสง 

ธุรกิจนําเที่ยว 

องคกรภาครฐั 
- ศนูยการทองเทีย่ว กีฬา และนนัทนาการ จ.ระนอง 
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
- องคการบริหารสวนจังหวัด 
- องคการบริหารสวนตําบล 
- เทศบาลเมืองระนอง 
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เครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง ประกอบดวย 

 

 ธุรกิจหลัก  (Primary Core Activities)  เปนธุรกิจที่ใหการบริการแกนักทองเที่ยวเปน

หลกัไดแก ธรุกจิโรงแรม   ธุรกิจสปา  ซึง่ใหบริการนวดตัวและอบสมนุไพร  ธุรกิจรานอาหารเพื่อ

สุขภาพ ซึ่งธุรกิจทั้ง 3 ประเภท มีการใชวัตถุดิบที่สําคัญ  คือ นํ้าแร ในการใหบริการแกนักทองเที่ยว   

ไมวาจะอยูใน รูปแบบของนํ้าแรด่ืม หรือนํ้าแรแช/อาบ กต็าม 

 ธุรกิจรอง  (Secondary Core Activities)  คือ ธุรกิจที่ใหบริการทั้งแกนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไปในทองถิ่น  ไดแก  ธุรกิจรานขายของที่ระลึก  ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจบริการขนสง 

 ซัพพลายเออร  (Suppliers)  ไดแก  การเพาะปลูกสมุนไพร   การทําลูกประคบ   การปลูก

ผักและผลไมปลอดสารพษิ 

 สถาบันท่ีมีสวนชวยเหลือดานการฝกอบรม  เชน  โรงพยาบาลระนอง  กระทรวง

สาธารณสุข  สาธารณสุขจังหวัด  สาํนักงานเกษตรจังหวัด  วิทยาลัยชุมชน เปนตน 

 หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง   ไดแก  สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

ภาคใต เขต 5 เทศบาลเมืองระนอง องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล 

 สมาคมดานการทองเท่ียว  ไดแก  สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว  สมาคมสปา 
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2.  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  จังหวัดระนอง 

 

 การวิเคราะหในสวนน้ี ไดใชกรอบแนวคดิ  Diamond Model ของ Prof. Michael E. Porter 

เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  

เชิงสุขภาพ  โดยทําการวิเคราะห ตามองคประกอบ 4 ดานของกรอบแนวคดิ Diamond Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

โดยขอมูลที่นํามาใชเพื่อประกอ บการวิเคราะหน้ัน  ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary 

Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวในอดีต  ขอมูลจากการสัมภาษณ  และขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย  

(Focus Group) ผูประกอบการและผูมีบทบาทเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกัน 

 

2.1 การวิเคราะหเง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions)  

- จังหวัดระนองมีความโดดเดนในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ คือ นํ้าแรรอน 

  จังหวัดระนองถือวามีความไดเปรียบในการประกอบกิจกรรมดานการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ  เนื่องจากครอบครองทรัพยากรธรรมชาติชนิดพิเศษ  คือ นํ้าแรรอน   ซึ่งมีชื่อเสียงมาเปน

เวลานาน  และไดรับการยอมรับและความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ   

  นํ้าแรรอนของจังหวัดระนอง ประกอบไปดวยแรธาตุสําคัญ  ที่มีสวนชวยในการ

บําบัดรักษา   สุขภาพ และเปนแหลงเดียวในประเทศไทยที่ไมมีกํามะถันเจือปนอยูเลย  จึงทําใหไมมี

กลิ่นของกํามะถันและมีควา มบริสุทธิ์จนสามารถด่ืมไดจากแหลงกําเนิดโดยไมตองผานการ

กลัน่กรองใดๆ  ทั้งสิ้น  ทําใหบอนํ้าแรรอนดังกลาว  ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวในการใช

ประโยชนเพื่อการบําบัดรักษาสุขภาพ ซึง่ในประเด็นน้ี จังหวัดระนอง สามารถนําเอาความไดเปรียบ

ดังกลาวมาเปนจุดดึงดูดนัก ทองเที่ยวใหมาเยือนได  โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูเปนจุดเดนในการ

สรางกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทอ่ืนๆ ขึ้น  
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- จังหวัดระนองมีสถานท่ีทองเท่ียว  และกิจกรรมการทองเท่ียวอีกมากมาย  ท่ี

สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพได     

  จังหวัดระนอง  มีสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติตางๆ  เปนจํานวนมาก   มีการ

ทองเที่ยวและพักแรมในรูปแบบโฮมสเตย   รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวประเภทตางๆ  ไม

วาจะเปน  การดูนก การพายเรือ  การลองแกง  เปนตน  ซึ่งสามารถใชสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม

การทองเที่ยวที่มีอยู เชื่อมโยงเขากับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได   เพือ่ใหเกดิทางเลอืกของโปรแกรม

การทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น และทําใหการทองเที่ยวของจังหวัดระนอง  ไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวกลุมตางๆ มากขึ้น   

- การเดินทางเขาถึงจังหวัดระนองคอนขางยากลําบาก   

 เสนทางคม นาคมทางรถยนตเขาสูจังหวัดระนองนั้นคอนขางลําบาก   เน่ืองจาก

เสนทางคดเคี้ยวไปตามไหลเขา  นับต้ังแตสีแยกปฐมพร  จังหวัดชมุพรไปถงึตัวเมอืงจังหวัดระนอง  

ดวยระยะทาง  112 กโิลเมตร  จึงทําใหการเดินทางสําหรับนักทองเที่ยวยังไมสะดวกเทาที่ควร

โดยเฉพาะหากมีการขยายตัวทางดานการทองเที่ยวและมีการจราจรหนาแนนมากขึ้น 

 สําหรับการเดินทางโดยเคร่ืองบินนั้นจังหวัดระนองมีทาอากาศยานในประเทศ  ซึ่ง

มีสายการบินภูเก็ตแอร  บินตรงจากกรุงเทพฯ  มายงัจังหวัดระนอง  วันละ 1 เที่ยว ซึ่งแตเดิมมีการ

ใหบริการทุกวัน  แตในปจจุบัน  ไดมีการยกเลิกการให บริการในวันอังคาร  และวันพฤหัสบดี  ซึ่งทํา

ใหชองทางในการเดินทางเขาสู จังหวัดระนอง มีความจํากัดมากขึ้น 

- โครงสรางพืน้ฐานดานการคมนาคมขนสงภายในจงัหวดัยังไมเพยีงพอ 

 โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงภายในจังหวัด  ถือเปนปจจัยสําคัญ

ประการหนึ่งที่มีบทบาทตอการพั ฒนาการทองเที่ยว   ซึ่งสําหรับจังหวัดระนองน้ัน  ในภาพรวมแลว

เสนทางการคมนาคมขนสงซึ่งเชื่อมตอแหลงทองเที่ยวตางๆ  ใน จังหวัดระนอง  ยังคงตองการการ

พัฒนาใหดียิ่งขึ้น เชน การปรับปรุงสภาพของถนนที่เชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยว   การปรับปรุง

ทัศนียภาพระหวางเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว และภูมิทัศนในบริเวณของแหลงทองเที่ยว  รวมทั้ง

การจัดทําปายบอกทิศทาง และตําแหนงของแหลงทองเที่ยวตางๆ  ซึ่งปจจุบันยังมีอยูในปริมาณนอย

และไมโดดเดนชดัเจน         

 นอกจากเสนทางการคมนาคมแลว  ในสวนของยานพาหนะสาธารณะ  เพื่อ

ใหบริการแกนักทองเที่ยว ก็มีความสําคัญเชนกัน การเดินทางภายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดระนอง  

สามารถใชรถสองแถวและรถมอเตอรไซครับจาง  ซึ่งมีบริการเพียงพอ  แตยังขาดการกําหนดราคาที่

เปนมาตรฐานและการ  อบรมการบริการที่ดีสําหรับนักทองเที่ยว  สวนการเดินทางไปยังพื้นที่นอก

เขตเทศบาล น้ัน ยังไมสะดวกเทาที่ควร  ซึ่งนักทองเที่ยวที่มีความประสงคจะเดินทางไปยังแหลง
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ทองเที่ยวตางๆ  อาจทําไดโดยการวาจางรถโดยสารแบบเหมาคัน  ซึ่งยังมีปริมาณที่ไมเพียงพอ  และ

สมควรที่จะตองมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวตอไป  

- ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญดานการนวดรูปแบบตางๆ  

 กิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดระนอง  ที่ไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวเปนอยางมาก  คือ การนวด ซึ่งมีทั้งการนวดเพื่อการรักษา  และการนวดเพือ่การผอน

คลาย ซึ่งกิจกรรมดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบุคลากรผูใหบริการที่มีความรูความชํานาญอยาง

แทจริง ทั้งน้ี จากการสัมภาษณผูประกอบการที่ใหบริการดานการนวดเพื่อการรักษาและเพื่อการ

ผอนคลาย พบวา ในปจจุบันบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานการนวดอยางแทจริง  ถือวายังขาด

แคลนอยูมาก  และการอบรมพัฒนาบุคลากรทางดานการนวดที่มีอยูในปจจุบันจากองคกรตางๆ  ก็ยัง

ไมสามารถที่จะผลิตบุคลากรไดเพียงพอสําหรับใหบริการแกนักทองเที่ยว  

- บุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบันมีขอจํากัดดานภาษาอังกฤษ   

 นอกจากปญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรแลว  ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรอีก

ประการหน่ึงที่ผูประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสวนใหญมีความวิตกกังวล  และตองการ

ใหมีการปรับปรุง  คือ เร่ืองความรูทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรผูใหบริการ   ทั้งน้ีเน่ืองจากมี

นักทองเที่ยวชาวตางชาติมาใชบริการเปนจํานวนมาก  จึงตองการใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษ  เพื่อสามารถสื่อสารกับผูใชบริการชาวตางประเทศได  และเพื่อแกปญหาเร่ือง

ภาพลักษณของบุคลากรดานการนวดดวย 

- ขาดแคลนสมุนไพรเพื่อใชในกิจกรรมทางดานสุขภาพ   

 ในกจิกรรมการนวดเพือ่การรักษาและการนวดเพือ่การผอนคลายน้ัน  มีความ

จําเปนตองใชสมุนไพรและนํ้ามันหอมระเหยชนิดตางๆ เปนวัตถุดิบสําคัญในการใหบริการดวย   ซึ่ง

ในปจจุบัน  ปริมาณของสมุนไพรและน้ํามันหอมระเหยตางๆ  ที่ผลิตไดในจังหวัดระนอง  ยังถือวา

ขาดแคลน  ทําใหตองมีการสั่งซื้อมาจากจังหวัดอ่ืน  โดยในดานการนวดเพือ่การรักษาน้ัน  มีปญหา

ขาดแคลนหัวไพล ซึ่งเปนสมุนไพรสําคัญที่ใชในการนวดประคบ ตองมีการสั่งซื้อมาจากจังหวัดอ่ืน  

เน่ืองจากปริมาณผลผลิตภายในจังหวัดระนองยังมีไมเพียงพอ  สวนนํ้ามันที่ใชในการนวดน้ัน ก็ตอง

ซื้อมาจากจังหวัดอ่ืนเชนกัน  สําหรับการนวดเพื่อการผอนคลายน้ัน ผูประกอบการสวนใหญจะนิยม

ใชนํ้ามันหอมระเหยที่นําเข ามาจากตางประเทศเนื่องจาก  มีการทดสอบการแพและมีการตรวจสอบ

คุณภาพอยางชัดเจน  ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันไมใหผูใชบริการโดยเฉพาะชาวตางประเทศเกิดปญหาการ

แพสมุนไพรหรือสารเคมี    
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2.2 การวิเคราะหเง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)  

- นักทองเท่ียวชาวไทย  มีความรูและความสนใจในเร่ืองนํ้าแรเปนอยางดี  มีกําลังซื้อ

สูง และมีการเดินทางมาทองเท่ียวซ้ํา       

  นักทองเที่ยวชาวไทยมีความสําคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัด

ระนอง เพราะนักทองเทีย่วในจังหวัดระนองโดยสวนใหญ  รอยละ 94 เปนนักทองเที่ยวชาวไทย  

และทํารายไดถึงปละ 948 ลานบาทหรือรอยละ  96 ของรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมด  และเปน

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีการใชจายในการซื้อบริการสูง      

  นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดระนอง  สวนใหญเปนกลุมผูสูงอายุที่

รักสุขภาพ  และมีความรูความสนใจเร่ืองน้ําแร  และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตางๆ  มากอน

แลวเปนอยางดี   นอกจากน้ัน  กลุมผูสูงอายุดังกลาว  ยังเปนผูที่มีกําลังซื้อสูง  เนื่องจากมีเงินออมที่

สามารถนํามาใชจายไดเปนจํานวนมาก  และสวนใหญจะมีการเดินทางกลับมายังจังหวัดระนองอีก 

- นักทองเท่ียวชาวยุโรปมีความสนใจเดนิทางมายังจงัหวดัระนองมากข้ึน 

  ในภาพรวมน้ัน  ภายหลังจากการเกิดเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ  (Tsunami)  

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีการเปลี่ยนรูปแบบการทองเที่ยว  จากเดิมที่เคยเดินทางไปยัง  จ.ภูเก็ต 

และ จ.พังงา มาทองเที่ยวในจังหวัดระนองมากขึ้น  โดยเฉพาะในชว งที่ตรงกับฤดูหนาวของทวีป

ยโุรป  จะมีนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดระนองเปนจํานวนมาก  โดย

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญเปนชาวฝร่ังเศส และชาวสวีเดน 

- จังหวัดระนองยังไมใชจุดหมายของการทองเท่ียว  (Tourism Destination) ของ

นักทองเท่ียวสวนใหญ         

  จากการสัมภาษณกลุมผูประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมของจังหวัดระนอง  มี

การใหขอมูลที่สอดคลองกันวา  นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดระนองน้ัน   สวนใหญไมไดมี

เปาหมายที่จะมาทองเที่ยวในจังหวัดระนองโดยตรง   แตใชจังหวัดระนอง  เปนสถานที่พักแรม หรือ

เปลีย่นพาหนะในการเดินทาง  เพื่อเดินทางตอไปยังจังหวัด  หรือประเทศใกลเคียง    เชน 

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยทางเคร่ืองบิน มักจะเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง  ซึ่งเดินทาง

มายงัจังหวัดระนอง   เพื่อจะขามตอไปยังเกาะสอง  โดยไมไดสนใจที่จะทองเที่ ยว พกัแรม หรือใช

บริการตางๆ ในจังหวัดระนองเลย 
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2.3 การวิเคราะหอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries)   

- สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดระนอง  มีความสนใจและมีแผนงานพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยูแลว        

  ในปจจุบัน สมาค มธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระนอง  ไดใหความสนใจกับการจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีแผนงานเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด

อยูแลว  แตยังอยูในชวงของการเร่ิมตน  ทําใหยังไมปรากฏผลงานที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน   

- ผูประกอบการดานการท องเท่ียวเชงิสขุภาพสวนใหญยังขาดการประสานงาน

รวมมือกัน  

  กลุมผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  เชน ธรุกจิโรงแรม

และที่พัก  ธุรกิจสปา   ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร  เปนตน  ตางใหขอมูลที่สอดคลองกันวา  ที่

ผานมาการดําเนินธุรกิจเปนไปใน ลักษณะที่ยังขาดการเชื่อมโยงในดานความรวมมือเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพรวมกัน  โดยในปจจุบันมีเพียงสมาคมการทองเที่ยวและสปาเทานั้น  ที่จัดต้ังขึ้น  

แตบทบาทของสมาคมยังมีคอนขางจํากัด มีเพียงการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและความ

คิดเห็นเปนคร้ังคร าวเทาน้ัน  ยังไมมีความรวมมือในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญและ

การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวรวมกัน  ซึ่งไมไดมีสาเหตุมาจากความขัดแยงกัน  แต

เนื่องมาจากการขาดตัวกลางที่จะเปนผูประสานความรวมมือของทุกฝายอยางตอเนื่อง   อยางไรก็

ตาม ผูประกอบการสว นใหญตางก็มีความสนใจ  และเต็มใจที่จะรวมมือกันเพื่อพัฒนาโครงขาย

วิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง ใหมีความเขมแข็งขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 นอกจากน้ัน  ยังมีการรวมตัวของชุมชนบางหมูบานหรือตําบล   เชน บานมวงกลวง

อําเภอกะเปอร  ซึ่งไดมีการรวมกลุมเชื่ อมโยงเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน    โดยการจัดใหมีที่พัก

ภายในหมูบาน หรือที่เรียกวา  โฮมสเตย  การรวมกลุมปลูกสมุนไพรเพื่อทําลูกประคบ  และการ

อบรมและนวดแผนไทย  แตอยางไรก็ตามการรวมกลุมดังกลาวยังเปนการรวมตัวกันในวงแคบและ

ยังมีขนาดเล็กมาก    

- การใหความสนับสนุนขององคกรและสถาบันท่ีเกี่ยวของยังไมเพียงพอ 

 ที่ผานมาน้ัน   หนวยงานภาครัฐตางๆ  ในจังหวัดระนอง  ไดมีการจัดกิจกรรมที่ชวย

สนับสนุน  ใหเกิดความเขมแข็งในเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  มาอยางตอเน่ือง  เชน 

โรงพยาบาลระนอง  มกีารเปดการอบรมดานการนวดใหแก บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

วิทยาลยัชมุชนจังหวัดระนอง  มีการจัดอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น  หรือในสวนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด  ก็มีการจัดงบประมาณเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  ในแหลง
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ทองเที่ยว  เปนตน  อยางไรก็ตาม  กลุมผูประกอบการดานการทอง เที่ยว ยังคงมีความตองการ  ให

หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนในลกัษณะดังกลาว เพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยู 

- ขาดแคลนบริษัทนําเท่ียว และมัคคุเทศก     

 จังหวัดระนองยังขาดแคลนบริษัทนําเที่ยว ที่ทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมมี

บริษัทนําเที่ยวที่สามารถทําการเขียนโปรแกรมก ารทองเทีย่วภายในจังหวัดระนอง และนําเสนอ

แพ็คเกจการทองเที่ยวตางๆ ใหแกนักทองเที่ยวไดเลือกใชบริการเหมือนอยางจังหวัดอ่ืนๆ รวมทั้ง

ขาดแคลนมัคคุเทศกที่จะนําเที่ยวภายในจังหวัดดวย  

- การประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง  ยังมีนอย 

และไมมคีวามโดดเดนเพยีงพอ        

  ในปจจุบัน การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวของจังหวัดระนอง  ยังไม

แพรหลายเทาที่ควร โดยยังไมมีรูปแบบการประชาสัมพันธที่ชัดเจนและสามารถใหความรูเกี่ยวกับ

กิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ แกนักทองเที่ยวได   จึงมักพบวา  บอยคร้ังที่ เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางเขา

มายงัจังหวัดระนองแลว  ยังไมทราบวามีสถานที่ใดบางที่ใหบริการดานการอาบน้ําแร หรือสปา  

2.4 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry)  

- ผูประกอบการโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดระนอง ใชวิธีการตัดราคาหองพักในการ

แขงขัน สวนผูประกอบการโรงแรมขนาดใหญ ใชการแขงขันกันในรูปแบบของการใหบริการเสริม

  บริบทของการแขงขัน  และกลยุทธทางธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดระนองในปจจุบันอยูในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางที่ดี  ยกเวนธุรกจิโรงแรมขนาด

เล็กที่มีการแขงกันทางดานราคา  โดยใชการตัดราคาเพื่อแยงลูกคา  แตโรงแรมขนาดใหญแขงขนักนั

ดวยการใหบริการเสริมโดยการใหใชบริการอางนํ้าแรสําหรับผูพักในโรงแรม   การใหบริการอาบ

นํ้าแร   ถือเปนจุดขายและกลยุทธทางการแขงขันของผูประกอบการโรงแรม ขนาดใหญและธรุกจิ  

สปาในจังหวัดระนอง จึงทําใหผูประกอบการใหความสําคัญในการพัฒนาทั้งสถานที่และบริการให

ไดมาตรฐาน การแขงขันทางคุณภาพดังกลาว  จึงเปนจุดแข็งของการพัฒนาศักยภาพทางการแขงขัน  

ของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพของจังหวัดระนองที่สําคัญ 
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- การกําหนดมาตรฐานขอ งกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมการ

บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของยังยังไมมีความชัดเจน      

  กิจกรรมตางๆ  ในการทองเที่ยว  ทั้งที่เปนเพื่อสุขภาพโดยตรง  เชน การนวด  และ

การใหบริการเกี่ยวกับการอาบน้ําแร  รานอาหารเพื่อสุขภาพและบริการที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  เชน การ

บริการขนสงยังขาดการกําหนดมาตรฐานเพื่อการรักษาและคงไวซึ่งคุณภาพ  และการปองกัน

ผูประกอบการบางรายที่ตองการเอาเปรียบหรือหลอกลวงนักทองเที่ยว  ซึ่งอาจสงผลใหเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงและเปนผลเสียตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน   

 จากการวิเคราะหปจจัยแวดล อมของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภ าพ จ.

ระนอง สามารถสรุปผลการวิเคราะหตาม Diamond Model ได ดังภาพ 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 

 

 

 

 

บริบทของการแขงขันและ               

กลยุทธทางธุรกิจ 

(-) ผูประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 

 แขงขันโดยใชการตัดราคา 

(+) ผูประกอบการโรงแรมขนาด 

ใหญ แขงขันโดยการใหบริการเสริม 

(-) การกําหนดมาตรฐานของ 

กิจกรรมการทองเที่ ยวเชิงสุขภาพ  

และกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของยังไม

ชัดเจน 

 

 

 

เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

(+) จ.ระนองมีความโดดเดนใน

เรื่องน้ําแรรอน 

(+) จ.ระนองมีกิจกรรมการทอง 

เที่ยวอ่ืนๆ อีกมากมาย 

(-) การเดินทางเขาสูจ.ระนอง 

คอนขางลําบาก 

(-) โครงสรางพ้ืนฐานดานการ 

คมนาคมภายในจงัหวัดยังไม 

เพียงพอ 

(-)ขาดแคลนบคุลากรดานการ

นวด 

(-) บคุลากรมีขอจาํกัดทางภาษา 

(-) ขาดแคลนสมุนไพรสําหรับใช 

ในกิจกรรมดานสุขภาพ 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

(+) นักทองเที่ยวไทยมีความรูดี  

มีกําลังซ้ือสูง และมีการซ้ือซํ้า 

(+) นักทองเที่ยวชาวยุโรป 

มีความสนใจมาทองเทีย่วมากขึน้ 

(-) จ.ระนองยังไมใชจุดหมาย 

ของการทองเทีย่วของ

นักทองเที่ยวสวนใหญ 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ                     

และสนับสนุนกัน 

(+) สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว  

มีแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพอยูแลว 

(-) ผูประกอบการสวนใหญยังขาด

การประสานงานรวมมือกัน 

(-) การใหความสนับสนุนของ

องคกรและสถาบันที่เก่ียวของยังไม

เพียงพอ 

(-) ขาดแคลนบริษัทนําเที่ยวและ 

มัคคุเทศก 

(-) การประชาสัมพันธยั งนอย และ

ไมโดดเดน 
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3. การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  จังหวัดระนอง 
 

การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ จะพิจารณาจาก 2 มิติ คือ มิติความ

เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเติบโตของอุตสาหกรรม  โดยในการพิจารณา จะอาศัย

ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา (Key Development Indication) และปจจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนา (Key 

Driver’s for Development) เปนเกณฑพิจารณา 

3.1 มติคิวามเขมแข็งของเครือขาย  ประเมินโดยอาศัยกรอบแนวคิด  Diamond Model  

ซึ่งประกอบดวย 

    ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา

-  ระดับของนวัตกรรม       

     ผูประกอบการมีความพยายามที่จะสราง มูลคาเพิ่มและสรางตราสินคาใหแก

สินคาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เดนชัด คือ นํ้าแรพรอมด่ืมบรรจุขวด  ถือเปนการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม  ผูประกอบการที่สามารถ

สรางมูลคาเพิ่มและสราง เอกลักษณในสินคาของตนเองไดน้ัน ยังมีอยูนอยราย   

  

- ความสามารถของเครือขายวิสาหกิจท่ีสามารถออกไปแขงขันในตางประเทศ 

 กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง  เปนกิจกรรมที่มีการ

ใหบริการอยูเฉพาะภายในอาณาเขตของจังหวัด  การพิจารณาในประเด็นน้ี จึงประยุกตพิจารณาจาก

ปริมาณของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่มีความสนใจเขามาซื้อบริการและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในจังหวัดระนอง ซึ่งปจจุบัน ยังเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณนักทองเที่ยว

ชาวไทย อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาจังหวัดระนอง มีแนวโนมที่ จะเพิ่มมาก

ขึน้ในอนาคต           

- กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ     

 ถึงแมจะมีการแขงขันดานราคาในกลุมผูประกอบการขนาดเล็ก  แตสําหรับกลุม

ผูประกอบการขนาดใหญ ซึ่งถือเปนผูกําหนดทิศทางและรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพน้ัน มีการแขงขันกันในรูปแบบของการใหบริการเสริม ซึ่งเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนา

มาตรฐานของการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางตอเนื่อง ถือเปนดัชนีที่สะทอนให

เห็นถึงการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   
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- ระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของ     

 เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ยังขาดความเชื่อมโยงที่ตอเนื่องกับ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจบริการขนสง ธุรกิจรานขายของที่

ระลึก หรือกลุมผูเพาะปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักปลอดสารพิษ โดยยังไมไดมีการกําหนดรูปแบบ

หรือชองทางของการประสานงานรวมมือกันในทางธุรกิจออกมาอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง มีเพียงการปรึกษาหารือและชวยเหลือรวมมือกันอยางหลวมๆ เทาน้ัน  

ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา 

- ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน     

 ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดระนอ ง คือ นํ้าแรรอน ทําใหจังหวัดระนองมีความ

โดดเดน และไดเปรียบจังหวัดอ่ืนๆ ในการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากน้ัน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่สวยงามภายในจังหวัด สามารถเปนปจจัย

สนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดเปนอยางดี  สําหรับ โครงสรางพื้นฐานภายในจังหวัด 

เชน การคมนาคม ไฟฟา น้ําประปา ถือวายังสามารถรองรับการทองเที่ยวที่มีอยูในปจจุบันไดใน

ระดับหนึ่ง แตยังคงตองการการพัฒนาเพิ่มเติมในบางจุด โดยเฉพาะในบริเวณแหลงทองเที่ยว  

- ทัศนคติและคุณลักษณะผูบริโภค      

 ผูบริโภคหรือนักทอ งเที่ยวสวนใหญน้ัน เปนผูที่มีความรูและความสนใจในการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยูแลว ซึ่งถือเปนปจจัยที่จะชวยผลักดันใหผูประกอบการตองใหความพิถีพิถัน

ในการใหบริการอยูเสมอ  โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทยสูงอายุ และมีกําลัง  

ซื้อสูง           

- ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในเครือขาย

วิสาหกิจ  

 เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นั้น มีความเกี่ยวของกับหลายอุตสาหกรรม 

รวมทั้งองคกร สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการ

ประสานงานและใ หความชวยเหลือกันเปนรูปธรรมอยูบางในระดับหน่ึง  แตลักษณะของการ

ปฏิสัมพันธน้ันยังไมอยูในรูปแบบที่เปนทางการหรือมีความตอเน่ืองอยางชัดเจน 
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3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม      

  ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา

- การขยายตัวของสวนแบงในตลาดโลก     

   ปริมาณผูเยี่ยมเยือนชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาในจังหวัดระนองในป 2547 มี

จํานวน 19,334 คน จากจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด 340,705 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.67 

  

- การขยายตัวในมูลคาผลผลิต      

 รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดระนอง ในป 2547 มีมูลคา 989.15 ลานบาท โด ย

เปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย 947.87 ลานบาท แล ะจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 41.28 

ลานบาท 

-  ความสําคัญท่ีมีตอการจางงาน      

 ในภาพรวม จังหวัดระนองในปจจุบันมีจํานวนแรงงานดานการทองเที่ยว เพียงพอตอ

ความตองการ  แตแรงงานโดยสวนใหญยงัขาดคณุภาพ   ความรู และทักษะในดานการบริการดาน

การ ทองเที่ยว  โดยเฉพาะในการบริการการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  เชน การนวดตัว  และดานการใช

ภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ ในจังหวัดระนองมีแรงงานเขามาจากประเทศพมาเปนจํานวนมาก 

เนื่องจากมีคาจางถูกกวาเมื่อเทียบกับแรงงานไทยโดยทั่วไป  แตแรงงานพมาโดยสวนใหญมปีญหา

ดานการสื่อสาร เพราะไมสามารถ สื่อสารภาษาไทยได      

ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา

 

       

 จากความต่ืนตัวในเร่ืองปญหาสภาพแวดลอมซึ่งสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพไดใน

ปจจุบัน ทําใหนักทองเที่ยวมีความสนใจที่จะรักษาและฟนฟูสุขภาพมากขึ้น การท องเทีย่วเชงิ

สุขภาพ จึงอาจเปนทางเลือกที่ไดรับความสนใจจา กนักทองเที่ยวมากขึ้นกวาในอดีต อุตสาหกรรม

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงนาจะเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวและเติบโตไดอยางมีอนาคต 
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ภาพที่ 3 ภาพระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

 

 จากการวิเคราะหขางตน  สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  

ตามรูปแบบของการพัฒนา และศักยภาพของเครือขายไดวา เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ นาจะอยูในกลุม New wave เนื่องจากมีการรวมตัวกันเปนสมาคมบางแลวภายในเครือขาย 

เชน สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว สมาคมสปา แมจะยังเปนเครือขายที่ไมสมบูรณนัก เนื่องจากการ

รวมมือกันยังไม ไดเปนไปอยางตอเน่ืองแตเมื่อพิจารณาศักยภาพของตัวอุตสาหกรรมแลว ถือวาอยู

ในสถานภาพที่ดี และมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด เหมาะสมที่จะทําการสงเสริมและ

พฒันาตอไป 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การทองเท่ียว 

เชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 

 จากการประเมินระดับการพัฒนาพบวา เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด

ระนอง มีศักยภาพอยูในกลุม New Wave ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูในระดับที่ดี เหมาะสม

ที่จะไดรับการพัฒนาตอไป แตจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุ ดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใชตัว

แบบ Diamond Model  พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่นําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของเครือขาย

วิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง ดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความ

ครอบคลุมและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปจจุบันภายในเครือขายมีการรวมตัวกันเปนสมาคมบาง

แลว เชน สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว สมาคมสปา แตการทํางานยังไมไดเปนไปอยางตอเนื่อง และขาดการ

เชื่อมโยงในดานความรวมมือเพื่อการพัฒนารวมกัน ดังนั้นการพัฒนาองคประกอบของเครือข ายให

สมบูรณและเขมแข็งจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งการรวมตัวของผูประกอบการหลัก ผูประกอบการที่เกี่ยวของ  

ตลอดจน การเชื่อมโยงและสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ ในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เนื่องจากปจจุบันผูประกอบการบางสวนยัง

ไมใหความสําคัญกับการรวมกลุมและการพัฒนาเครือขายอยางเปนระบบและมีทิศทาง ยังเปนลักษณะที่

ตางคนตางทํา ไมคํานึงถึงการพัฒนาการรวมกลุมเพื่อยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงจําเปนตองมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้งในระยะยาวและการวางแผนการ

ดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจนกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน  

3. การพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งในดานทักษะในการ

ทํางาน เชน การนวดรูปแบบตาง ๆ ทักษะการใหบริการ ทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนื่องจาก

บุคลากรเปนผูใหบริการที่ตองพบปะโดยตรงและสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ แตพบวาใน

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ

ดานการนวดรูปแบบตาง ๆ  มีขอจํากัดดานภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ขาดแคลนมัคคุเทศกที่จัดนําเที่ยว

ภายในจังหวัด จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง 

4. การจัดการดานวัตถุดิบที่สําคัญ ซึ่งไดแก สมุนไพรและนํ้ามันหอมระเหยชนิดตางๆ  

เนื่องจากปริมาณผลผลิตภายในจังหวัดระนองยังมีไมเพียงพอ ทําใหตองสั่งซื้อมาจากจังหวัดอ่ืน  ดังน้ัน 

เพื่อใหสามารถมีปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได ซึ่งสงผลตอคุณภาพการ

ใหบริการและการสรางประทับใจใหลูกคา จึงควรมีการสนับสนุนในการปลูกสมุนไพรที่จําเปนและการ

พัฒนานํ้ามันหอมระเหยประเภทตาง ๆ ใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  จังหวัดระนอง 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธยโสธรร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  



 

   
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง :  กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-18- 

2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  จังหวัดระนอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริกบริการองคความรูารองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยเลี้ยงสุกรคุณภาพงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แแปรรูปปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 

 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 
 

เปาหมายเครือขาย 

 พัฒนาระบบความรวมมือและการประสานสนับสนุนของเครือขายในการเสริมสราง

การประกอบการของผูประกอบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดระนองใหเขมแขง็ 
 

วิสัยทัศน 

 “ระนองผูนําเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหน่ึงในระดับประเทศ” 

 

พันธกิจ 

 สรางเมืองระนองใหเปนเมืองแหงสปา  เพื่อสุขภาพ ครบวงจร ผนวกกับการทองเที่ยว

เชงินิเวศโดยชมุชนมสีวนรวม โดยมีรายไดดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

3. ยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุก 
 

เปาหมายยุทธศาสตร 

1. เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง มีความเขมแข็ง สามารถ 

บริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 

2. ผูประก อบการในเครือขาย ฯ ที่ตองการการชวยเหลือดานเงินทุนจะไดรับการ

ชวยเหลอื 

3. เกิดแผนประชาสัมพันธเชิงรุกการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมการทองเที่ยว  

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. จังหวัดระนองเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว และมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

เที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 20 
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กลยุทธ 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมสนับสนุนในเครือขาย 

2. การพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

3. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  

4. การประชาสัมพันธเชิงรุกสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเค รือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 

ยุทธศาสตรดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป)  

และมาตรการระยะยาว  (1 - 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

ยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานประชาสัมพันธเชิงรุกการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

1.1 โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด  

ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

2. แผนงานสงเสริมและใหความชวยเหลือดานแหลงทุนแกผูประกอบการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพและผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 

2.1 โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 

ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมสนับสนุนในเครือขาย 

 ประกอบดวย  2  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 
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3. แผนงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

3.1  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการดาน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

4. แผนงานพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุน 

  4.1  โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กลยุทธการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญเพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

1. แผนงานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

1.1 โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมและสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมสนับสนุนในเครือขาย 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

2. แผนงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

2.1 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการบริการดานสุขภาพ 

ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

3. แผนงานการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

3.1 โครงการจัดหาแหลงทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูประกอบการรายยอย 
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 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง  ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาข องอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง  ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมและภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว 

2. โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด 

3. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการบริการดานสุขภาพ 

4. โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการจัดแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 

5. โครงการจัดหาแหลงทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูประกอบการรายยอย 

6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการดาน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

7. โครงการอบรมและใหคําปรึกษาในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 

 โครงการนํารอง คือ โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมและภาพภูมิทัศนบริเวณแหลง

ทองเท่ียว และ โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัด  ทั้งน้ีได

สรุปยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการใ นการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดระนอง  เปนตาราง และรายละเอียดตามลําดับดังน้ี  
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจการท

องเท่ี
ยวเชิงสุขภาพ

 จังห
วัดระน

อง   

  

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การพ
ัฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจการท
องเท่ี

ยวเชิงสุขภาพ
 

กลยุท
ธท่ี

 1 การป
รับ

ป
รุงโครงสรางพ

ื้น
ฐาน

ท่ี
สําคัญ

เพ
ื่อรองรับ

การท
องเท่ี

ยวเชิงสุขภาพ
 

แผน
งาน

ท่ี
 1  พ

ัฒ
น

าโครงสรางพ
ื้น

ฐาน
 และสิ่งอําน

วยความสะดวกเพ
ื่อสนั

บ
สนุ

น
กิจกรรมการท

องเท่ี
ยวเชิงสุขภาพ

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการป

รับ
ป

รุงเส
น

ท
างคมน

าคมและส
ภาพ

ภูมิท
ัศน

บ
ริเวณ

แห
ลงท

องเท
ี่ยว 

กลยุท
ธท่ี

 2 การพ
ัฒ

น
าศักยภาพ

บ
ุคลากรและอุตสาห

กรรมสนั
บ

สนุ
น

ใน
เครือขาย 

แผน
งาน

ท่ี
 2 พ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรใน

อุตสาห
กรรมการท

องเท่ี
ยวเชิงสุขภาพ

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าท
ักษ

ะภาษ
าอังกฤษ

 ส
ําห

รับ
บ

ุคลากรท
ี่เกี่ยวของกับ

การให
บ

ริการ

ดาน
การท

องเท
ี่ยวเชิงส

ุขภาพ
 

1 
โครงการพ

ัฒ
น

าท
ักษ

ะเพ
ื่อการบ

ริการดาน
ส

ุขภาพ
 

แผน
งาน

ท่ี
 3 พ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรใน

อุตสาห
กรรมการท

องเท่ี
ยวเชิงสุขภาพ

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการอบ

รมและให
คําป

รึกษ
าใน

การเพ
าะป

ลูกพ
ืชส

มุน
ไพ

ร 
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ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  ป
ระชาสัมพ

ัน
ธเชิงรุก 

กลยุท
ธท่ี

 1 การป
ระชาสัมพ

ัน
ธเชิงรุกสงเสริมการท

องเท่ี
ยวเชิงสุขภาพ

 

แผน
งาน

ท่ี
 1 ป

ระชาสัมพ
ัน

ธเชิงรุกการท
องเท่ี

ยวเชิงสุขภาพ
 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการจัดท

ําแผน
การป

ระชาส
ัมพ

ัน
ธการท

องเท
ี่ยวเชิงส

ุขภาพ
ของจังห

วัด 
 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 3  เสริมกําลังทุ
น

 

กลยุท
ธท่ี

 1 การพ
ัฒ

น
าศักยภาพ

ดาน
การลงทุ

น
 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การสงเสริมและให

ความชวยเห
ลือดาน

แห
ลงทุ

น
แกผูป

ระกอบ
การท

องเท่ี
ยวเชิงสุขภาพ

และผูป
ระกอบ

การใน
อุตสาห

กรรมท่ี
เกี่ยวของ

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการฝกอบ

รมและให
คําป

รึกษ
าใน

การจัดท
ําแผน

ธุรกิจส
ําห

รับ
ผูป

ระกอบ
การ 

1. 
โครงการจัดห

าแห
ลงท

ุน
ดอกเบ

ี้ยตํ่าให
กับ

ผูป
ระกอบ

การรายยอย 
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3.  ตัวอยางโครงการ 

ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กลยุทธการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญเพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

 

แผนงาน  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

  ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมและสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคการบริหารสวนจังหวัด  , สาํนักงานจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทาอากาศยาน , การบินไทย , สํานักงานพาณิชยจังหวัด ,  

    หอการคา , สมาคมธุรกิจทองเที่ยว , สมาคมสปา  ,   

    สมาคมโรงแรม 

หลักการและเหตุผล 

 เสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทอง เที่ยว  และสภาพภูมิทัศนในบริเวณแหลงทองเที่ยว   

ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีความใกลชิดกับตัวนักทองเที่ยวเปนอยางมาก  โดยเสนทางคมนาคมที่

สะดวกสบายและปลอดภยั  น้ัน  สามารถมีสวนดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดมากขึ้น  สวนสภาพภูมิทัศนในบริเวณแหลงทองเที่ยวที่มีความสะอาดสวยงาม  จะชวยสรางความ

ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว  และมีผลตอทัศนคติของนักทองเที่ยว  ตอทั้งแหลงทองเที่ยวและ

จังหวัดน้ันๆ 

 การจัดทําโครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมและสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว  

จะชวยสรางความสะดวกสบาย ค วามปลอดภัยในการเดินทาง และความประทับใจ ใหแก

นักทองเที่ยว ในระหวางที่เดินทางทองเที่ยวภายในจังหวัดระนอง ซึ่งจะสงผลดีตอปริมาณ

นักทองเที่ยว และรายไดจากการทองเที่ยวในลําดับตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อปรับปรุงเสนทางการคมนาคมที่เชื่อมตอแหลงทองเที่ยวต างๆ ใหอยูในสภาพ

ที่สมบูรณ และมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยวมากขึ้น 

2. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว ใหมีความสวยงาม และสะอาดตา 

กิจกรรมหลัก 

1. การปรับปรุงเสนทางการคมนาคมที่เชื่อมตอแหลงทองเที่ยวตางๆ  

2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอแหลงทองเที่ยวตางๆ อยูในสภาพสมบูรณมากขึ้น 

2. สภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงใหมีความสะอาด สวยงาม

มากขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมายังจังหวัดระนองไดรวดเร็ว 

2. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 20 % 

3. จํานวนนักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวระนองอีกคร้ัง 10 % 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 3  ป 

งบประมาณ 

 10,000,000  บาท 
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ยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 

แผนงาน  แผนงานประชาสัมพันธเชิงรุกการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ และททท. และ 

ประชาสัมพันธจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 

หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ   ถือเปนวิธีการหน่ึงที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสรูจักแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ  และการประชาสัมพันธที่ดีน้ัน  สามารถทําใหนัก 

ทองเที่ยวเกิดความตองการที่จะเดินทางมาทองเที่ยวได 

 การจัดทําโครงการจัดทําแผนกา รประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด  

จะทําใหจังหวัดระนองมีรูปแบบและแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางชัดเจน

เปนรูปธรรม ซึ่งจะสงผลดีตอการเผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัด และดึงดูดนัก 

ทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดระนองตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหนักทองเที่ยวไดรูจัก 

2. เพื่อจัดทําแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกกา รทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรม  

ทองเที่ยวอ่ืนที่เชื่อมโยงกัน 

 

 

 

 



 

   
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง :  กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-28- 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดทําแผนประชาสัมพันธจังหวัด

ระนองในดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว 

3. การเสนอแผนประชาสัมพันธเชิงรุกการทองเที่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอ

งบประมาณในการดําเนินงานตามแผน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักทองเที่ยวไดรับทราบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองจาก

การประชาสัมพันธ 

2. ไดแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมทองเที่ยว

อ่ืนที่เชื่อมโยงกัน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จังหวัดเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว และมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเที่ย ว 

เพิ่มขึ้น รอยละ 20 

2. เกิดแผนประชาสัมพันธเชิงรุกการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมการทองเที่ยว

อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 6 เดือน 

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท  
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ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมสนับสนุนในเครือขาย 

 

แผนงาน พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการบริการดานสุขภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และชมรมธุรกิจสปา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โรงพยาบาลระนอง , สมาคมธุรกิจทองเที่ยว , สาํนักงานจังหวัด ,  

เทศบาล , องคการบริหารสวนจังหวัด , วิทยาลัยชุมชนระนอง 

หลักการและเหตุผล 

 หนึ่งในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ที่เปนที่รูจักและไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยว  คือ  การนวดแผนไทย  และการนวดเพือ่รักษา   ซึ่งในการใหบริการดั งกลาว  จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองมีบุคลากรผูใหบริการที่มีความรูและความชํานาญโดยเฉพาะ  เพื่อที่จะใหบริการแก

นักทองเที่ยวไดอยางถูกตองและปลอดภัย   โดยในปจจุบัน  บุคลากรที่มีความชํานาญและสามารถ

ใหบริการในลักษณะดังกลาวได ยังเปนที่ตองการอยูอีกเปนจํานวนมาก 

 การจัดทําโครงการพัฒนาทักษะดานการนวดแผนไทย  และการนวดรักษา  ดวยการ

จัดการ อบรม  เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยสรางบุคลากรที่มีความสามารถในดานการนวดใหแกสถาน

ประกอบการภาคเอกชน  และหนวยงานของภาครัฐ  ที่มีการใหบริการดานการนวดแกนักทองเที่ยว   

ซึ่งจะสงผลดีตอการสรางรายไดใหแกกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มทักษะความรูและพัฒนาฝมือของพนักงานที่อยูในธุรกิจสปา 

2. เพิ่มทักษะความรูดานองครวมใหกับพนักงานและผูประกอบการ 
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กิจกรรมหลัก 

1. จัดอบรมการนวดแผนไทย 

2. จัดอบรมการนวดนํ้ามนั 

3. จัดอบรมการใชนํ้ามนัหอมระเหย 

4. จัดอบรมการประกอบธุรกิจสปา 

5. การจัดอบรมการจัดทํา Package เพื่อสุขภาพที่สามารถขายได 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ปริมาณบุคลากรที่ใหบริการดานสุขภาพ  ทั้งในสถานประกอบการภาคเอกชน  และใน

หนวยงานภาครัฐ  มีจํานวนเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีบุคลากรที่สามารถสอบเปน Spa Manager ได 

2. มีบุคลากรที่ไดรับประกาศนียบัตรดานการนวด จํานวน 80% ของสถาน

ประกอบการ 

3. มีบุคลากรที่สามารถจัดทําโปรแกรมทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและขายได 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

1. จัดอบรมการนวดแผนไทย  60   ชม. 

2. จัดอบรมการนวดนํ้ามนั   30   ชม. 

3. จัดอบรมการใชนํ้ามันหอมระเหย  30   ชม. 

4. จัดอบรมการประกอบธุรกิจสปา  60   ชม. 

5. การจัดอบรมการจัดทํา Package เพื่อสุขภาพที่สามารถขายได   30   ชม. 

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท (คอรส ละ 200,000 ทั้งหมด 5 คอรส) 
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ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

แผนงาน  สงเสริม และใหความชวยเหลือดานแหลงทุนแกผูประกอบการทองเที่ยว                    

เชิงสุขภาพและผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง , ชมรมธุรกิจสปา , สมาคมธุรกิจ 

ทองเที่ยว , หอการคา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบัน  ผูประกอบการในกิจการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  และผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชิงสุขภาพ   สวนใหญยงัอาศยัเงนิทนุสวนตัว 

ในการดําเนินกิจการซึ่งทําใหการพัฒนาสถานประกอบการและอุตสาหกรรมตองเผชิญกับขอจํากัด

ในดานเงนิทนุ ซึ่งหากผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตางๆ  ได จะทาํ

ใหขอจํากดัดานเงนิทนุลดลง  และนําไปสูการขยายตั วและการพัฒนาของเครือขายทองเที่ยวเชิง

สุขภาพไดในอนาคต 

 การจัดทําโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับ

ผูประกอบการ  เปนวิธีการหน่ึงที่สามารถชวยเหลือผูประกอบการใหเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการ

พัฒนาธุรกิจของตนเองได  ซึ่งจะสงผลดีทั้งตอความ เขมแข็งมั่นคงของธุรกิจน้ันๆ และตอเครือขาย

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพรวมดวย  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดอบรมใหความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจ ใหแกผูประกอบการในกิจการ 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

2. เพื่อใหคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุ รกิจ แกผูประกอบการในกิจการทองเที่ยวเชิง 

สุขภาพ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ที่ตองการใชแผนธุรกิจเปนเคร่ืองมือในการ

ดําเนินธรุกจิและการแสวงหาแหลงทนุจากสถาบนัการเงนิ 
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กิจกรรมหลัก 

1. การจัดอบรมใหความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจ  แกผูประกอบการในกิ จการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

2. การบริการใหคําปรึกษาดานการเขียนแผนธุรกิจ   แกผูประกอบการในกิจการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการที่เขาอบรม สามารถจัดทําแผนธุรกิจได 

2. ผูประกอบการ สามารถเขาถึงการบริการใหคําปรึกษาในการเขียนแผนธุรกิจได

โดยสะดวก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ผูประกอบการในกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของจํานวน  50  คน ไดรับการอบรมใหความรู และคําปรึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3-6 เดือน 

งบประมาณ 

 300,000  บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง :  กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-33- 

แผนงาน  สงเสริมและใหความชวยเหลือดานแหลงทุนแกผูประกอบการทองเที่ยวเชิง  

สุขภาพและผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาแหลงทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูประกอบการรายยอย  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 

ไทย  , ธนาคารพาณิชย , สํานักงานพาณิชยจังหวัด , หอการคา 

จังหวัด , สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว  

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดระนองไดรับการกลาวข านถึงจากนักทองเที่ยวกลุมหน่ึงที่รักการดูแลสุขภาพ  

วาเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยูมากมาย  ทั้งบอนํ้าแร  การนวดเพื่อสุขภาพ   สปา 

หรือแมกระทั่งกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่นาสนใจ   เพื่อสนับสนุนใหมีการลงทุนในธุรกิจที่

เกี่ยวของกับการ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจที่ตอเน่ือง ดังน้ันรัฐจึงตองมีการจัดหาแหลงทุน

ดอกเบี้ยตํ่าใหผูประกอบการรายยอย 

 การจัดทําโครงการจัดหาแหลงทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูประกอบการรายยอย โดยการให

คําปรึกษาและแนะแนวทางพรอมทั้งหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าใหผูประกอบการทั้ งระยะสั้นและ

ระยะยาวเปนวิธีการหน่ึงที่จะเสริมสรางใหผูประกอบการเขมแข็งสามารถตอสูกับกลุมเครือขาย

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคอ่ืนไดในอนาคต  ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศในลําดับ

ตอไป   

วัตถุประสงค 

1. เพือ่ใหคาํปรึกษาและแนะแนวทางในการหาแหลงเงนิทุ นดอกเบี้ยตํ่าใหกับ

ผูประกอบการ 

2. เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าใหผูประกอบการรายยอย 

กิจกรรมหลัก 

 การใหคําปรึกษาและแนะแนวพรอมทั้งหาแหลงเงินทุนใหผูประกอบการทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการไดรับคําปรึกษาและแนวทางในการหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 

2. ผูประกอบการไดแหลงกูเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้นและสามารถจัดหาเงินทุนใหผูประกอบการราย

ใหม จํานวน  5  ราย 

2. สามารถจัดหาเงินทุนใหผูประกอบการรายเกาจํานวน   10  ราย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 - 2  ป 

งบประมาณ 

 5,000,000  บาท 
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ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมสนับสนุนในเครือขาย 

 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  สาํหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ 

ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สมาคมธุรกิจทองเที่ยว , วิทยาลัยชุมชนระนอง 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด , สมาคมธุรกิจทองเที่ยว ,  

สาํนักงานจังหวัด , เทศบาล , องคการบริหารสวนจังหวัด ,  

ชมรมธุรกิจสปา , กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศมากขึ้น  ซึ่งในการใหบริการน้ัน  จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรผูใหบริการจะตองมี

ความรู พื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ  ในระดับที่สามารถพูดคุยสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ได  เพื่อใหการใหบริการเปนไปโดยสะดวกเรียบรอยมากขึ้น 

 การจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดวยการจัดการอบรมระยะสั้น เปนวิธีกา รหน่ึงที่จะชวย

เสริมสรางความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางประเทศใหแกบุคลากรผูใหบริการ ซึ่งจะสงผลดี

ตอการสรางรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และยังเปนผลดีตอภาพลักษณของบุคลากร  

ผูใหบริการอีกดวย 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหบุคลากรผูใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  มีความรูและความสามารถใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มารับบริการได 
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กิจกรรมหลัก 

 จัดการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารและการบริการใหแกบุคลากรในสถาน

ประกอบการภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรผูใหบริการในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  สามารถสื่อสารและใหขอมูล 

ดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวชาวตางประเทศได 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 บุคลากรผูใหบริการในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความรูทางดานภ าษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น 70 % ของพื้นที่ในการใหบริการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3-6 เดือน 

งบประมาณ 

 100,000   บาท 
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ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมสนับสนุนในเครือขาย 

 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุน 

ชื่อโครงการ โครงการอบรมและใหคําปรึกษาในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สาํนักงานเกษตรจังหวัด  ,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โรงพยาบาลระนอง  และสมาคมสปา 

หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  เชน การนวดประคบ  การอบตัวน้ัน   ตองอาศัย

สมุนไพรประเภทตางๆ  เปนวัตถดิุบในการจัดกจิกรรมเปนจํานวนมาก   ซึ่งในปจจุบัน  ปริมาณของ

สมุนไพรที่สามารถผลิตไดภายในจังหวัดระนอง  ยังไมเพียงพอตอความตองการใช  ทําใหตองมีการ

สั่งซื้อสมุนไพรจากจังหวัดอ่ืนๆ เขามาทดแทน 

 การจั ดทําโครงการอบรมและใหคําปรึกษาในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร จะชวยลด

ขอจํากัดทางดานวัตถุดิบของจังหวัดระนองลง ซึ่งจะสงผลใหการบริหารจัดการในกิจกรรมที่มี

ความตองการใชสมุนไพร สามารถทําไดงายขึ้น นอกจากนั้นยังเปนการชวยสรางงานและสราง

รายไดใหแกประชาชนในจังหวัดอีกดวย 

วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดอบรมใหความรู  และใหคําปรึกษาดานการเพาะปลูกพืชสมุนไพร  ใหแก

เกษตรกรที่มีความสนใจ 

กิจกรรมหลัก 

 การจัดอบรมใหความรู  และการบริการใหคําปรึกษาดานการเพาะปลูกพืชสมุนไพร  

แกเกษตรกร 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกพืชสมุนไพรไดอยางถูกวิธี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 เกษตรกรที่มีความสนใจเพาะปลูกพืชสมุนไพรรอยละ  80 ไดรับการอบรมใหความรู  

และการบริการใหคําปรึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 6 - 12 เดือน 

งบประมาณ 

 300,000 บาท 
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