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การสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวม
เพื่อยกระดับสูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ
: กรณีศึกษาเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
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อาจารยประจําสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
บทคัดยอ
การศึก ษาเรื่อง “การสรางมูล คาเพิ่ม ใหผ ลิตภั ณฑจ ากสมุนไพรไทยทอ งถิ่นแบบมี สวนรวมเพื่ อ
ยกระดับสูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยตามภูมิ
ปญญาทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 2) สรางสรรค กลั่นกรอง และประเมินความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสมุนไพรไทยทองถิ่นสําหรับนักทองเที่ยว 3) พัฒนาความคิดและทดสอบความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทยทองถิ่นสําหรับนักทองเที่ยว 4) หาแนวทางการสรางสรรคมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
ทองถิ่นสํา หรับ นัก ท อ งเที่ยว และ 5) สรางสรรคผ ลิตภัณ ฑใหมจ ากสมุนไพรไทยทอ งถิ่นแบบมีสวนรว ม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนเครื่องมือเชิงคุณภาพคือ การสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของ
ทั้ง 6 จังหวัดตามขอบเขตของงานวิจัยประกอบดวย 1) จังหวัดตาก 2) จังหวัดกาญจนบุรี 3) จังหวัดราชบุรี 4)
จังหวัดเพชรบุรี 5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ 6) จังหวัดระนอง โดยกลุมสนทนาเชิงลึกที่เกี่ยวของประดวย
1) ผู ป ระกอบการสมุ นไพรไทยท องถิ่ น 2) ผูป ระกอบการจํา หนา ยของฝาก 3) ผูป ระกอบการที่ พัก 4)
หนวยงานที่เกี่ยวของประจําจัง หวัด และ 6) นัก ทองเที่ยว รวมทั้งสิ้น 72 คน สวนที่ 2 เปนเครื่องมือเชิง
ปริมาณ เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 840 คน เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่
มีประสบการณทองเที่ยวใน 6 จังหวัดตามขอบเขตการวิจัย และรวมทดสอบสินคาในบูทวิจัยภายในงานวัน
ธรรมดานาเที่ยว จัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ ทําการทดสอบแบง เปนขั้นตอนสรางสรรคความคิด (Idea creation) กลั่นกรองความคิด (Idea
Screening) ประเมินความคิด (Evaluation of idea) พัฒนาความคิด (Concept development) และ
ทดสอบความคิด (Concept Testing) จํานวน 420 คน และขั้นตอนหาแนวทางการสรางสรรคมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นสําหรับนักทองเที่ยว จํานวน 420 คน โดยจัดใหมีสินคาตัวอยางเพื่อทําการ
ทดลองใชกอนตอบคําถามในบริเ วณบูทที่เก็บ ขอมูล ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ใชโ ปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS/FW โดยใชคาสถิติไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) โดยวิธี Stepwise
ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑที่โดดเดนที่นักทองเที่ยวมีแนวโนมการซื้อมากที่สุดในแตละหมวด ทั้ง 4
หมวดประกอบดวย 1) หมวดเสนผม ไดแกผลิตภัณฑเซรั่มอัญชันของวิสาหกิจชุมชนแมทองคํา 2) หมวดบํารุง
ผิว ไดแกผลิตภัณฑมารกหนาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนพอดีสมุนไพร 3) หมวดทําความสะอาดรางกายไดแก
สบูเหลวมะหาดของของบานแกวกลางสวนสมุนไพร และ 4) หมวดชวยใหผอนคลายไดแกบอดี้ส เปรยของ
บริษัทสยามวรดา
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ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา 1) สบูเ หลวมะหาดควรพัฒนาบรรจุภัณฑใหดูนาใชม ากยิ่งขึ้น 2) เซรั่ม
อัญชันควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหดูสมราคา และพัฒนาเรื่องกลิ่นใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 3) มารคหนา
สมุนไพรควรพัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัยใชงานงาย พัฒนาเรื่องกลิ่นใหนาใช และเพิ่ม ความเหลวเพื่อความ
สะดวกในการใช 4) บอดี้สเปรยควรพัฒนาบรรจุภัณฑใหดูทันสมัยนาซื้อเปนของฝาก และสัมผัสที่เย็นสบาย
มากกวาเดิม
คําสําคัญ การสรางมูลคาเพิ่มแบบมีสวนรวม, สมุนไพรไทย, ผลิตภัณฑทองเที่ยวไทย
Abstract
This research titled “Participative Value Creation to Thai Herbal Products to promote
Thai Health Tourism: A Case Study of Health City in Thailand’s Western Region” aimed to 1)
Study Thai herbal products from local wisdom in a western region of Thailand, 2) Create,
screen and evaluate ideas of Thai herbal products for tourists, 3) Develop and test ideas of
Thai herbal products for tourists, 4) Seek for a value creation approach of Thai herbal
products for tourists, and 5) Co-create the new products from local Thai herbs. This research
comprised of two phases. The first phase was a qualitative research which was a group
discussion of key persons from 6 provinces under the scope of research as follows : Tak,
Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi, PrachuapKhiri Khan and Ranong. The in-depth
discussion group consisted of 72 participants including 1) Thai herbal product merchants, 2)
Souvenir merchants, 3) Accommodations, 4) Key provincial government agencies, and 5)
Tourists. The second phase was a quantitative research which used a questionnaire to gather
data from a sample group of 840 Thai tourists. Those tourists had travel experience in 6
provinces under the scope of research and participated in product testing at the research
booth in Weekday Special exhibition by Tourism Authority of Thailand at Queen Sirikit
National Convention Center between May 11-14, 2017. This study asked 420 participants
regarding to idea creation, idea screening, idea evaluation, concept development and
concept testing, and asked another 420 participants about a value creation approach of Thai
herbal products for tourists. Sample products were given for trials prior to answering the
questionnaire at the booth. Data analysis used SPSS/FW software under the following
statistics: frequency distribution, percentage, average, mean, Standard Deviation, and
Multiple Regression Analysis(MRA) by Stepwise. Findings of this study revealed that
outstanding products in four categories which tourists were likely to buy most were 1)
Butterfly Pea Serum of Mae Thong Kham Community Enterprise for hair care, 2) Herbal Face
Mask of Pho Di SamunPhrai Community Enterprise for skin care, 3) Monkey Jack Liquid Soap
of Ban KaewKlangSuanSamunPhrai for body care, and 4) Body Spray of Siam Worada Co.,
Ltd. For relaxation.
Suggestions for future product development were as follows. 1) Packaging of Monkey
Jack Liquid Soap should be enhanced to make the product more attractive to use. 2)
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Butterfly Pea Serum’s packaging should be developed to show value for money. 3)
Packaging for Face Mask should be improved to be modern and easy to use, its scent should
be enriched to make the product more attractive to use, and its viscosity should be
increased to make the product easy to use. And 4) Body Spray should have a modern
packaging to make the product ideal for buying as a souvenir and also the spray should
make users feel cooler.
Keywords Participative Value Creation, Thai Herbal Products, Thai Health Tourism
บทนํา
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยเปนภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ ถาพัฒนาอยางครบวงจรจะชวย
บรรเทาความกดดันตอระบบบริการสุขภาพ ประหยัด เปนประโยชนทางเศรษฐกิจมหาศาล ทิศทางมูลคาของ
สมุนไพรไทยจากรายงานวิจัยของ รศ.ดร.วณรวิภา ปลันธนากร และคณะ เรื่องผลกระทบการประมวลผล
ประโยชนที่ไทยไดรับจากการเปดเสรีทางการคา FTA ในภาคบริการธุรกิจสุขภาพ ระบุวามูลคาการคาสมุนไพร
ไทยในตลาดโลกมีมูลคาสูงมาก คือ 4.4 ลานลานบาท แตการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
สมุนไพรในประเทศไทยมีเพียง 48,000 ลานบาท จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุวา ตลาดผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทยถูก นํามาใชเปนจํานวนมาก เรียงลําดับ ความนิยมไวดังนี้ 1) เครื่องสําอาง 2) อาหารเสริม 3)
เครื่องดื่ม 4) ยาสมุนไพร 5) ผลิตภัณฑในการนวด อบ ประคบ บํารุงผิวพรรณ และทําความสะอาดรางกาย ใน
วารสรวงการแพทย หัวขอ กูชาติดวยสมุนไพรไทยมีการกลาวอางผูบรรยายไว 3 ทาน ประกอบดวย 1) รศ.ดร.
ขุฑามณี สุทธิสีสังข 2) ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี และ 3) อ.ดร.ภก.ลือรัตน อนุรัตนพานิช ไดสรุปใจความ
สําคัญในชวงทายไววา สมุนไพรไทยจะกาวไกลไดนั้น จะตองอาศัยกลยุทธดานการตลาดที่มุงเนน ลูกคา คือ
ตองมีการวิจัยตลาดเพื่อหาความตองการของลูกคา แลวนําพฤติกรรมของผูบริโภคมาคนหาสินคา และบริการที่
ตรงตามความตองการ การจะทําใหสมุนไพรไทยยิ่งใหญในตลาดไดนั้น จะตองสรางมูลคา ในเชิงผลิตภัณฑ
สมุนไพรทั้งในประเทศและภูมิภาคจะตองเปนผูนําดานการผลิต จําหนาย และบริการสมุนไพรไทยครบวงจร
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ไมวาจะเปนแนวคิดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สื่อสารกับผูบริโภค จะชวยสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง ถือเปนเปาหมายที่ทาทายหากทําได “เราจะกูชาติ
ดวยสมุนไพร” จากใจความสําคัญ นี้สอดคลองกับแนวคิดของงานวิจัยนี้ เนื่องจากการวิจัยเรื่อง การสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับสูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิ ง
สุขภาพ กรณีศึกษาเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย กลุมผลิตภัณฑชวยผอนคลาย
บํารุงเสนผม บํารุงผิวหนังและทําความสะอาดรางกาย
ประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้น ซึ่งอุดมไปดวยพรรณพืชที่มีความหลากหลายชีวภาพสูง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสมุนไพร รัฐบาลหลายสมัยใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแตขาดการ
เชื่อมโยงสูมุมมองใหมทางการตลาด เศรษฐศาสตร และความคิดสรางสรรค บนรากฐานของภูมิปญญาอาจทํา
ใหผลิตภัณฑสมุนไพรที่ดีของคนไทยไมสามารถเขาสูตลาดการคาเชิงพาณิชยไดอยางที่ควร จากขอมูลของการ
สงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระบุวาปจจุบันมูลคาการสงออกสมุนไพรไทยอยูในหลักแสน
ลานบาท ในขณะเดียวกัน กรมพัฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
พยายามดําเนินการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสมุนไพรไทย : ในโครงการสมุนไพรไทย – สินคาโลก พ.ศ.
2556 – 2560 มุงการพัฒนาสมุนไพรไทยสูผลิตภัณฑสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือที่รูจักกันใน
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ชื่อวา Thailand Champion Herbal Product : TCHP พรอมกับผลักดันสมุนไพร 5 ชนิด ไดแก กวาวเครือ
ขาว กระชายดํ า ลู ก ประคบ ไพล และบั ว บก โดยหวั ง ให มี ก ารใช ส มุ น ไพรเหล า นี้ อ ย า งแพร ห ลายทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ และจากการทบทวนเอกสารที่เ กี่ยวของ พบวาในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศ ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีความอุดมสมบูรณ เปนแนวยาวกั้นระหวางชายแดนไทย – พมา นั้นเปนแหลง
สมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดมีการนํามาใชตามภูมิปญญาทองถิ่นมากมาย แตยังขาดการ
พัฒนายกระดับใหเปนสินคาที่สามารถสรางคุณคาและมูลคาที่สูงขึ้นเชิงพาณิชยจึงเปนประเด็นสําคัญที่ผูวิจัย
เห็นวา ควรศึกษาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวมทั้งจากชุมชนพื้นที่
ผูประกอบการ นักทองเที่ยวซึ่งเปนเปาหมาย เพื่อยกระดับสูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ อันสามารถ
สรางมูลคาใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและผูประกอบการสมุนไพรไทยในภาคการเกษตรและกระตุนการใช
สมุนไพรไทยภายในประเทศไปพรอมกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยตามภูมิปญญาทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
2. เพื่อการสรางสรรคกลั่นกรองและประเมินความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพรไทยทองถิ่นสําหรับ
นักทองเที่ยว
3. เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด และทดสอบความคิ ด เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพรไทยท อ งถิ่ น สํ า หรั บ
นักทองเที่ยว
4. เพื่อหาแนวทางการสรางสรรคมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสมุนไพรไทยทองถิ่นสําหรับนักทองเที่ยว
5. เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑใหมจากสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวม
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับสูผลิต ภัณฑ
ทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเปนงานวิจัย
ประเภทงานวิจัยเพื่อสรางงานสรางสรรคเชิงพื้นที่และถายทอดความรู มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 ประชากร ไดแก ผูประกอบการ จําหนายของฝาก จําหนายสินคาจากสมุนไพรไทย และ
นักทองเที่ยวใน 6 พื้นที่ ไดแก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง
1.2 ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูประกอบการจําหนายของฝากจําหนายสินคาจากสมุนไพร
ไทยนักทองเที่ยวใน 6 พื้นที่รวม 72 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 1 จํานวนผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุมตัวอยาง
ผูประกอบกา ผูประกอบการ ผูประกอบการ หนวยงาน นัก
รสมุนไพรไทย จําหนายของฝาก
ที่พัก
ที่เกีย่ วของ ทองเที่ยว
ตาก
2
2
2
2
4
กาญจนบุรี
2
2
2
2
4
ราชบุรี
2
2
2
2
4
เพชรบุรี
2
2
2
2
4
ประจวบคีรีขันธ
2
2
2
2
4
ระนอง
2
2
2
2
4
รวม
12
12
12
12
24
สถานที่เก็บ
ขอมูล

รวม
(คน)
12
12
12
12
12
12
72

1.3 วิธีการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non –
probability sampling) โดยวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบใช วิ จ ารญาณ (Judgment sampling) กั บ กลุ ม
ผูประกอบการและกลุมนักทองเที่ยว มีประสบการณทองเที่ยวใน 6 จังหวัดภูมิภาคตะวันตก
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากร ไดแก นักทองเที่ยว ที่มีประสบการณทองเที่ยวในจัง หวัดตาก กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยว ที่มีประสบการณทองเที่ยวในจังหวัดตาก กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 ครั้งดังนี้
การเก็บขอมูลใหนักทองเที่ยวตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพรไทย 4 ประเภท ในบูทที่
เชาพื้นที่เ พื่อเก็บ ขอมูลในงานแฟรเกี่ยวกับนักทองเที่ยงหรือผลิตภัณฑเ กี่ยวกับ สมุนไพรผลิตภัณฑทองถิ่น
ระดับประเทศโดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ครั้ง ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ
ขอมูล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

วันที่ 1
140
140

จํานวนกลุมตัวอยาง
วันที่ 2
วันที่ 3
140
140
140
140

รวม (คน)
420
420

โดยใหนักทองเที่ยวตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย 4 ประเภท ในบริเวณบูทที่
เชาพื้นที่เพื่อการวิจัยในงานแฟรระดับชาติ ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยางดังนี้
3. วิธีการสุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุม ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non – probability sampling) โดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จํานวนนักทองเที่ยวตามตารางการเก็บแบบสอบถามครั้งที่
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1 ความนิยมของนักทองเที่ยวตอรายการนั้นเพื่อนําคะแนนที่ไดไปจัดอันดับยอดนิยม 10 อันดับที่นักทองเที่ยว
ชอบผลที่ไดจ ากการคั ดเลือกรวม 40 รายการ การเก็ บ แบบสอบถามครั้ง ที่ 2 คณะผูวิจัย ไดนํารายการ
ผลิตภัณฑที่ได รับการจัดอันดับอยูใน 10 อันดับแรกมาจัดทําเปนแบบคัดกรองเชนเดียวกับครั้ง ที่ 1 เพื่อให
นักทองเที่ยวพิจารณาอีกครั้งซึ่งจะทําใหไดรับขอมูลที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวผลที่ไดจากการคัดเลือกรวม
20 รายการ
ขอบเขตดานเนื้อหา
การดําเนินโครงการวิจัยมีขอบเขตในการหาแนวทางสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
ทองถิ่น เขตการทองเที่ยวดานภูมิภาคตะวันตกของไทย ซึ่งมีนโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อันประกอบไป
ดวยจังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระนอง โดยศึกษาจากทัศนะของนักทองเที่ยว
ไทย ผูประกอบการผลิตภัณฑส มุนไพรไทย ผูประกอบการจัดจําหนายของฝาก ผูป ระกอบการที่พัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอบเขตการดําเนินงาน
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) และหรือกลุมเฉพาะ
(Focus Group) เพื่อรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรไทยทองถิ่น ผูประกอบการจัด
จําหนายของฝาก ผูประกอบการที่พัก นักทองเที่ยวชาวไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกับสังเกตพฤติกรรม
การใช – ซื้อ ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยของนักทองเที่ยว
2. วิเคราะหขอมูลจากการสัม ภาษณและการสัง เกตกลุมตัวอยางมาบูร ณาการเพื่อสรางความคิด
กลั่นกรอง และประเมินความคิดสําหรับรูปแบบผลิตภัณฑสมุนไพรไทยทองถิ่น การพัฒนาและทดสอบความคิด
เพื่อหาแนวโนมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสมุนไพรไทยทองถิ่น สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
ขอบเขตดานระยะเวลา
ใชเวลา 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวมเพื่อ
ยกระดับสูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองทองเที่ยงเชิงสุขภาพ ภูมิภาคตะวันตกของไทย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview)และ หรือกลุมเฉพาะ (Focus
Group) กับ ผูประกอบการและนักทองเที่ยวและการวิจัยเชิงปริม าณกับนักทองเที่ยวคณะผูวิจัยใชวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
2. ขั้นตอนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการวิจัย แบงเปน 8 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึก ษาขอมู ล ทุติยภู มิ พรอ มสํารวจรานจั ดจําหน ายของฝากและจัดจํา หนายผลิตภัณ ฑ
สมุนไพร 6
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พื้นที่ประกอบดวยจังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง
2. สรางแบบสัมภาษณ และตรวจสอบความถูกตอง
3. สํารวจขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูประกอบการ และนักทองเที่ยวเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพร
รวมกับการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
4. ศึก ษาคนหาความคิดเกี่ย วกับ รูป แบบผลิตภัณฑจ ากสมุนไพรไทยนัก ทองเที่ยวนิยมโดย
รวบรวมจากเว็บไซตผูประกอบการรานของฝากนักทองเที่ยว และผูเชี่ยวชาญ ประเภทละ 25 รายการ รวม
100 เมนู
5. สรางแบบคัดกรองความคิดสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อหาแนวโนมการสรางสรรคมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่น
6. นําแบบสอบถามที่มีการแสดงผลิตภัณฑแตละประเภทในบริเวณนั้นใหนักทองเที่ยวพิจารณา
ความคิด แลวนําคะแนน ความนิยมของนักทองเที่ยวจัดอันดับนิยม 10 อันดับนักทองเที่ยว ประเภทละ 10
รายการ รวม 40 รายการ
7. ขอมูลผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไดรับการจัดอันดับอยูใน 10 อันดับแรกจัดทําเปนคัดกรอง
เช นเดีย วกับ ครั้ ง ที่ 1 อีก ทั้ง ความคิ ด เห็ นเกี่ย วกับ การสร างสรรค มู ล ค าเพิ่ ม ใหกั บ แต ล ะรายการเพื่อ ให
นักทองเที่ยวพิจารณาอีกครั้งซึ่งจะทําใหไดรับขอมูลรายการผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 4 ประเภท
ประเภทละ 5 รายการ รวม 20 รายการ
8. ไดแนวโนมการสรางสรรคมูลคาเพิ่ม การสรางผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับนักทองเที่ยว 4
ประเภท การวิเคราะหผลที่ไดจะทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการสรางสรรคมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ไทยซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวประเภทละ 1 รายการ รวม 4 รายการ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องนี้แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
1.2 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (depth interview)
การสัมภาษณกลุมเฉพาะ (Focus group) กับกลุมผูประกอบการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ และกลุมนักทองเที่ยว
รวมกับการสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้อของนักทองเที่ยวใน 6 พื้นที่ ไดแก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ และระนอง รวม 72 รายการ
2. การวิจัยเชิงปริมาณมีขั้นตอนดังนี้
การเก็บขอมูลกับนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย 4
ประเภท ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยางดังนี้ ผูประกอบการสมุนไพรไทย 12 คน ผูประกอบการจําหนายของฝาก
12 คน ผูประกอบการที่พัก 12 คน หนวยงานที่เกี่ยวของ 12 คน นักทองเที่ยว 24 คน รวมเปน 72 คน
4. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อคณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและ/
หรือการสัมภาษณกลุมเฉพาะ (Focus group) รวมกับการสังเกตจากกลุมตัวอยางกับกลุมผูประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของและนักทองเที่ยวจากกลุมตัวอยางแลวจะนาขอมูลทั้งหมดมาบันทึกรายละเอียดและสรุป
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากนั้นนาขอมูลมาบูรณาการเพื่อสรางสรรคความคิดกลั่นกรองและ
ประเมินความคิดสําหรับรูปแบบผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยพัฒนาความคิดและการทดสอบความคิดเพื่อหา
แนวโนมการสรางสรรคมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสาหรับนักทองเที่ยว
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2. การวิจัยเชิงปริมาณเมื่อคณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากแบบสอบถามแลวจะนําขอมูล
ทั้งหมดมาคัดเลือกจัดระบบจัดกลุมขอมูลแลวนามาวิเคราะหประมวลดวยเครื่องคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS/FW (Statistic Package for Social Sciences for Windows) ดังนี้
2.1 สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชในการสรุปหรือบรรยาย
คุณลักษณะของสิ่งที่เราสนใจซึ่งคาสถิติที่ไดจากกลุมตัวอยางไมสามารถนําไปอางอิงถึงประชากรที่เราศึกษาอยู
ได โดยใชคาสถิติไดแกการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลสวนตัวปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นและขอแนะนําเพิ่มเติม
2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากกลุม
ตัวอยางเพื่ออางอิง ไปยัง ประชากรที่ศึก ษาการทดสอบปจ จัยที่มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรไทยทองถิ่นดวยการวิเคราะหถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) โดยวิธี
Stepwise ดวยเหตุผลที่วาเปนการทดสอบอํานาจการพยากรณของตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปรตามที่มี
ระดับการวัดระดับชวง (Interval Scale) ขึ้นไปใชไดทันทีในกรณีตัวแปรอิสระอยูในระดับชวง (Interval
Scale) ขึ้นไปสําหรับ กรณี ตัวแปรอิส ระอยูในระดับนามบัญ ญัติ (Nominal Scale) และอันดับมาตรา
(Ordinal Scale) ตองแปลงเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) เสียกอนนําไปวิเคราะหสวนวิธี Stepwise
เปนวิธีแบบขั้นตอนที่จะนํา เสนออํานาจการพยากรณโดยตัวแปรอิสระเฉพาะตัวสงผลและสามารถรวมกัน
พยากรณตัวแปรตามไดเพื่อหาแบบจําลองสมการถดถอยที่ดีที่สุด (กัลยาวานิชยบัญชา, 2550: 352-403)
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ใชในการทดสอบคือ 95 %
ผลการวิจัย
ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับ
สูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 71.67สวนใหญมี
อายุ 55-64 ปจานวนรอยละ 39.05 สมรส/อยูดวยกันคิดเปนรอยละ 78.81 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 80.95 มีรายไดตอเดือน 15,000- 30,000 บาทคิดเปนรอยละ 61.90 กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่งรอย
ละ 50.00 มียอดเงินที่ซื้อตอครั้งนอยกวา 500 บาทมักจะซื้อสินคาจากหมวดเกี่ยวกับชวยใหผอนคลายคิดเปน
รอยละ 33.10 สวนใหญซื้อผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นคิดเปนรอยละ 57.86 คนซึ่งมักจะมีประสบการณ
ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวนมากที่สุดรอยละ 25.48ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรไทยทองถิ่นแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับสูผลิตภัณฑทองเที่ยวไทยเชิงสุขภาพจําแนกไดดังนี้
1) สบูเหลวมะหาด (ผลิตภัณฑจากบานแกวกลางสวนสมุนไพร)พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นดังกลาวโดยรวมระดับมาก (  =3.42) โดย
เห็นดวยมากในดานราคา (  =3.66) และดานคุณคา (  =3.69) และเห็นดวยปานกลางในดานผลิตภัณฑ ( 
=3.02) และมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นจัดอยูในระดับ ปานกลาง (  =3.13)
2) เซรั่ ม อัญ ชัน (ผลิตภัณ ฑจ ากแม ท องคําสมุนไพร) พบวา กลุม ตัวอยางมีความคิดเห็ นปจ จัย ที่
เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นดังกลาวโดยรวมระดับมาก (  =3.46) โดยเห็นดวย
มากในดานราคา (  =3.76) และดานคุณคา (  =3.55) และเห็นดวยปานกลางในดานผลิตภัณฑ (  =3.08)
และมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นจัดอยูในระดับปานกลาง (  =3.13)
3) มารคหนาสมุนไพร (ผลิตภัณฑจากพอดีส มุนไพร) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นปจ จัยที่
เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นดังกลาวโดยรวมระดับมาก (  =3.47) โดยเห็นดวย
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มากในดานราคา (  =3.70) และดานคุณคา (  =3.57) และเห็นดวยปานกลางในผลิตภัณฑ (  =3.15) และ
มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นจัดอยูในระดับปานกลาง (  =3.14)
4) Body Spray (ผลิตภัณฑจากสยามวรดา) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นดังกลาวโดยรวมระดับมาก (  =3.51) โดยเห็นดวยมากในดาน
ราคา (  =3.74) และดานคุณคา (  =3.58) และเห็นดวยปานกลางในดานผลิตภัณฑ (  =3.21) และมีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถิ่นจัดอยูในระดับปานกลาง (  =3.34)
อภิปรายผลการวิจัย
คณะผูวิจัยไดนาขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการแจกแบบสอบถามกับนักทองเที่ยวไทยและขอมูลจากการ
สัมภาษณมาอภิปรายดังนี้
เซรั่มอัญชัน
จากผลการวิจัยพบวาควรมีการปรับปริมาณตอขวดใหมากขึ้นเนื่องจากความรูสึกของผูใชคิดวาอัญชัน
คือพืชที่มีราคาไมแพงดังนั้นนาจะเพิ่มปริมาณใหลูกคาไดมากกวานี้ที่เปนเชนนี้เพราะเปนพืชที่หาไดตามทองถิน่
มีวิธีการปลูกที่ไมซับซอนสอดคลองกับพิชานันทลีแกว,2561 กลาววาอัญชัน (butterfly pea หรือ blue pea)
มีชื่อทางวิทยาศาสตรคือClitoriaternatea Linn. จัดอยูในวงศFabaceaeซึ่งเปนวงศของถั่วในกลุมถั่วฝกเมล็ด
กลม (pea) เชนถั่วลันเตา (green pea) ถั่วแระตน (congo pea) ถั่วพู (manila pea) มีชื่อเรียกอื่นๆคือแดง
ชัน(เชียงใหม) เอื้องชัน (เหนือ) เปนตนลักษณะลาตนเปนไมเลื้อยลมลุกสามารถพบไดทั่วไปในประเทศไทย
โดยเฉพาะในปาโลงแจงหรือในที่กึ่งรมทั้งปาเบญจพรรณในพื้นลางจนไปถึงปาดิบเขาสูงในตางประเทศพบใน
ทุกประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอเชียใตและหมูเกาะแปซิฟก
สบูเหลวมะหาด
จากผลการวิจัยพบวามีลักษณะบรรจุภัณฑดูเปนสินคาราคาประหยัดควรพัฒนาใหดูรวมสมัยมาก
ยิ่ง ขึ้นเปนเชนนี้เ พราะสบูเ หลวมะหาดพัฒ นาขึ้นภายในการรวมตัวของวิสาหกิจ ชุม ชนบานแกวกลางสวน
สมุนไพรซึ่งสมาชิกไมมีความรูในดานการออกแบบผลิตภัณฑสอดคลองกับธัญญนรีจิรสกุลออนแจง,2560 กลาว
วาวิสาหกิจชุมชนสวนมากเปนการรวมตัวกันดวยวัตถุประสงคเพื่อชวยกันผลิตสินคาดวยทุนเดิมทั้งทุนความรู
ทุนทรัพยากรและอื่นๆจึงตองมีการพัฒนาความรูเพิ่มเติมอีกหลายดานเพื่อความมั่นคงของกลุมโดยเฉพาะดาน
การจัดการการเงินและการตลาดปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนในการพัฒนาแลวในแตละเขตพื้นที่
ทั้งนี้การพัฒนาจะเนนดานใดนั้นอยูที่พื้นที่นั้นมีความพรองดานใดมากที่สุดตามลําดับ
มารคหนาสมุนไพร
จากผลการวิจัยพบวาสัมผัสแรกไดกลิ่นมะขามรูสึกถึงความเปนธรรมชาติไมใชสารเคมีแตพอลองใช
แลวเนื้อมารคหนืดเกินไปเวลาคลึงทั่วไปใบติดกันเปนกอนควรพัฒนาใหเหลวกวาเดิมที่เปนเชนนี้เพราะเนื้ อ
มะขามมีความหนืดโดยธรรมชาติหากใสเนื้อมะขามเปนสารตั้งตนหลักจะทําใหผลิตภัณฑมีความขนหนืดเหนียว
เปนปกติสอดคลองกับรัชนีเพชรชาง, 2560 กลาววามะขามใชทําอาหารไดหลายสวนทั้งใบออนฝกออนฝกแก
และเมล็ดก็นามาคั่วรับประทานไดมะขามเปยกที่มาจากมะขามฝกแกเปนเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่สําคัญในอาหาร
ไทยมีลักษณะเนื้อสีนาตาลเขมเหนียวจับตัวเปนกอนสามารถนาไปใชทั้งแกงสมตมสมไขลูกเขยน้ําปลาหวาน
ยอดและใบมะขามออนนําไปทํายาหรือใสในตมเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวและยังใชทําขนมไดอีกหลายชนิดเชนมะขาม
แชอิ่มมะขามแกวมะขามคลุกมะขามกวนเปนตนยอดออนและฝกออนมีวิตามินเอมากมะขามเปยกรสเปรี้ยวทํา
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ใหชุมคอลดความรอนของรางกายไดดเี นื้อในฝกมะขามที่แกจัดเรียกวา "มะขามเปยก" มะขามเปยกอุดมดวย
กรดอินทรียอาทิกรดซิตริก (Citric Acid) กรดทารทาริก(Tartaric Acid) หรือกรดมาลิก(Malic Acid) เปนตนมี
คุณสมบัติชาระลางความสกปรกรูขุมขนคราบไขมันบนผิวหนังไดดี
บอดี้สเปรยสมุนไพร
จากผลการวิจัยพบวาราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประโยชนที่เปนเชนนี้เพราะขวดของผลิตภัณฑ
ไมไดแสดงสวนประกอบที่เปนประโยชนหรือแสดงคุณคาแกผูบริโภคสอดคลองกับ Zeithaml, 1998 กลาววา
ผูบริโภคจะรูสึกถึงคุณคาดวย 4 วิธีคือ 1) คุณคาคือราคาถูก 2) คุณคาคืออะไรบางอยางที่ผูบริโภคตองการจาก
ตัวสินคาและบริการ 3) คุณคาคือคุณภาพที่ไดมากกวาราคาที่จายไป 4) คุณคาคืออะไรบางอยางที่ผูใชบริการ
ไดในสิ่งที่ตองการสรุปไดวาคุณคาคืออรรถประโยชนที่ผูใชไดรับจากสินคาหรือบริการเปรียบเทียบกับตนทุนซึ่ง
เปนประเด็นสาคัญที่เปนจุดเริ่มตนในการแยกองคประกอบออกเปน 2 สวนคือ “ผลประโยชน” อันประกอบไป
ดวยทุกอยางที่ไดรับเชนประโยชนจากสินคาหรือบริการการยอมรับจากสังคมความพึงพอใจและอีกสวนหนึง่ คือ
“ตนทุนรวม” ประกอบดวยเงินเวลาความพยายามในการเขาถึงสินคาและบริการ
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาแนวโน ม ความต อ งการของผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสมุ น ไพรไทยในรายการใหม เ พื่ อ ให
ผูประกอบการและผูสนใจนาขอมูลไปใชเปนแนวทางในสรางผลิตภัณฑใหมที่แตกตางหลากหลายไดอยาง
นาสนใจ
2. ควรศึก ษาความเปนไปไดทางการตลาดของผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นตามผลการวิจัยตอไปเพื่อ
ผูประกอบการและผูสนใจสามารถใชเปนแนวทางในการจัดทํา แผนการขายและแผนการตลาดไดงายและ
ชัดเจน
เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. (2555). รายงานประจาป 2555.กรุงเทพฯ: อารตควอ
ลิไฟทจากัด.
กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.25602564. คนเมื่อธันวาคม 24, 2560, จาก
https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/7491.
ชลธิชาแสงเทียนสุวรรณ. (2560). กระทรวงวิทยสกัดผลงานวิจัยใชประโยชนเพิ่มมูลคาสมุนไพรไทยสูธ ุรกิจ
หมื่นลาน. คนเมื่อธันวาคม, 24, 2560, จากhttp://www.most.go.th/main/th/34-news/newsgov/4404-2015-03-11- 07-00-57 .
ปยาภรณศิริภานุมาศและคณะ. (2550). โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบภูมิ
ปญญาพื้นบานอีสานใต. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
รังสรรคชุณหวรากรณ. (2558). โลกแหงสมุนไพร.คนเมื่อกรกฏาคม 2, 2560, จาก
htpp://www.angelfire.com/ri2/rangsan/preface.html.
รุงชัยชวนไชยะกูลและคณะ. (2557). การพัฒนาทองเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษในเขต 4 จังหวัดภาค
ตะวันตก. กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
~ 546 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2“GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

รุงทิวากองสอง. (2551). ความหลากหลายชนิดของพืชสมุนไพรและการใชประโยชนของชุมชน :
กรณีศึกษาปาชุมชนโคกหินลาด อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. (2558). งานวิจัยและการพัฒนาพืชสมุนไพร.คนเมื่อ__
ธันวาคม 24, 2560, จาก htpp://www.nstda.or.th/aboutus-nstda.
สุกัญญาสุจาคา. (2559). กลยุทธการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุมกะลานา
โชคตําบลรวมจิต อําเภอทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ. อุตรดิตถ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.

~ 547 ~

