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บทคััดย่่อ
บทความวิิจัยั นี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษา 1. สถานการณ์์ปััจจุบัุ นั ของการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ และ 2. ปััจจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ล
ต่่อการกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม โดยใช้้แบบสอบถามในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล สถิิติิ
ที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ได้้แก่่ ค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่าเฉลี่่ย� และค่่าเฉลี่่ย� ถ่่วงน้ำำ��หนััก ผลการ
วิิจัยั พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงอายุุระหว่่าง 51-60 ปีี มีีทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวทั่่�วไป และนัักทััศนาจร
มีีการค้้นหาข้้อมููลแหล่่งท่่องเที่่�ยวจากสื่่�อออนไลน์์และคนรู้้�จััก เดิินทางท่่องเที่่�ยวพร้้อมครอบครััว ส่่วนใหญ่่ท่อ่ งเที่่�ยวเพื่่อ�
พัักผ่่อนและไหว้้เคารพบููชาสิ่่�งศัักดิ์์ �สิิทธิ์์ กิิ� จกรรมด้้านสุุขภาพที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวสนใจ ได้้แก่่ การนวด อาหารพื้้�นบ้า้ น การใช้้ผลิิตภััณฑ์์
สมุุนไพรและกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับอาหารสุุขภาพ รวมถึึงนัักท่่องเที่่�ยวคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััยและคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
จากพืืชสมุุนไพรมาเป็็ นอันดั
ั บั แรก ซึ่่�งเมื่่อ� นัักท่่องเที่่�ยวมีีความพอใจในการที่่�จะบอกเล่่าประสบการณ์์หลัังจากที่่�ได้้เดิินทาง
ท่่องเที่่�ยวต่่อคนอื่่น� ๆ ย่่อมเป็็ นปััจจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��ดังั กล่่าว
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. การกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว 2. นัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ 3. การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
4. จัังหวััดมหาสารคาม
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Abstract
The objective of this research article is to study 1. the current situation of health tourism and 2. factors
affecting revisiting of health tourists in Maha Sarakham Province. Used for a sample group included 400 Thai
tourists, and questionnaires. The statistical methods used for data analysis were frequency, percentage, standard
deviation, mean and weighted average. The findings revealed that most of the health tourists were adults aged
between 51-60 years old. They were both general tourists and short stay tourists. Most of them traveled for
recreational purposes and to worship sacred things. The health-related activities included massage, eating local
food, using herbal products, and eating healthy food. Most of the tourists took safety and quality of herbal products
as priority. When the tourists are satisfied with the trips and happy to share their experiences after their traveling
to other people, it will cause the factors that influence on the revisiting.
Keywords: 1. Revisiting of tourists 2. Health tourist 3. Health tourism 4. Maha Sarakham province
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ปัั จจััยที่่มี� อิี ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่ย� วซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม

ชััยธวััช ศิิริบิ วรพิิทักั ษ์์

นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่เ� ดิินทางมาเที่่�ยวประเทศไทย ทำำ�ให้้
หน่่ วยงานภาครััฐในหลายประเทศ รวมทั้้�งประเทศไทย
ต่่างให้้การสนัับสนุุ นธุุรกิจิ เอกชนที่่�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
เพื่่อ� ขยายตลาดในต่่างประเทศ โดยครอบคลุุมทั้้�งกลุ่่�มประเทศ
ที่่�กำ�ลั
ำ งั พััฒนา (ยัังขาดความพร้้อมของบริิการด้้านสุุขภาพ
ในประเทศ) และกลุ่่�มประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ว ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีี
ค่่าบริิการด้้านสุุขภาพอยู่่�ในระดัับสููง รวมทั้้�งยัังต้้องรอคิิวการ
ใช้้บริิการนาน (Kasikorn Research Center, 2016)
โอกาสหนึ่่�งของการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
ของประเทศไทย คืือ กระทรวงสาธารณสุุขได้้ร่ว่ มกัับหน่่วยงาน
ที่่�เ กี่่�ย วข้้อ ง สร้้า งเมืืองสมุุ น ไพรเพื่่�อ ให้้เ กิิด การพััฒ นา
สมุุนไพรอย่่างครบวงจร มีีการเพาะปลููก การแปรรููปและการ
ผลิิตเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่ใ� ช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างกว้้างขวาง สร้้าง
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจของประเทศ สร้้างต้้นแบบตามข้้อสั่่�งการ
ของนายกรััฐมนตรีีที่่�มอบหมายให้้กระทรวงสาธารณสุุข
ร่่ ว มกัับ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้อ งพััฒ นาพืืชสมุุ น ไพรไทย
ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่�อเป็็ น
ที่่�ยอมรัับ และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจาก
สมุุนไพรไทยภายใต้้โครงการ “พััฒนาเมืืองสมุุนไพร” (herbal
city) เพื่่�อเป็็ นรููปแบบ (model) การพััฒนาสมุุนไพรไทย
ที่่�เ ป็็ นรูู ป ธรรมในระดัับ จััง หวััด ให้้ส ามารถใช้้ป ระโยชน์์
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและยั่่�งยืืนต่่อไป โดยดำำ�เนิินการ
นำำ�ร่อ่ ง 4 จัังหวััด ครอบคลุุม 4 ภาค 4 เขตสุุขภาพ ได้้แก่่
จัังหวััดเชีียงราย จัังหวััดปราจีีนบุุรีี จัังหวััดสกลนครและ
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยปลายปีี 2560 ได้้กำ�ำ หนดพื้้�นที่่�
(mapping) เพิ่่�ม 9 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดพิิษณุุโลก จัังหวััด
อุุทัยั ธานีี จัังหวััดสระบุุรีี จัังหวััดนครปฐม จัังหวััดจัันทบุุรีี
จัังหวััดมหาสารคาม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ ์ จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ และ
จัังหวััดสงขลา เพื่่อ� วางแผนเป็็ นเมืืองสมุุนไพรส่่วนขยาย โดย
มีีการดำำ�เนิิ นการ คืือ 1. ส่่งเสริิมการปลููกพืืชสมุุนไพร
2. นำำ�สมุุนไพรไปสู่่�การแปรรููปผลิิตภััณฑ์์เด่่น (OTOP)
ประจำำ�พื้้นที่่
� � 3. นำำ�สมุุนไพรมาใช้้ในระบบบริิการสุุขภาพ
ทดแทนยาแผนปัั จจุบัุ นที่่
ั ใ� ช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน และ 4. ส่่งเสริิม
การวิิจั ยั ร่่ว มกัับ มหาวิิท ยาลััย และกระทรวงสาธารณสุุข
โดยจัังหวััดมหาสารคาม นัับเป็็ น 1 ในพื้้�นที่่� (mapping) ที่่�เพิ่่�ม 9
จัังหวััด ในการส่่งเสริิมพััฒนาให้้เป็็ นเมืืองสมุุนไพร ตามแผน
แม่่บทแห่่งชาติิว่า่ ด้้วยการพััฒนาสมุุนไพรไทย (Phiwat Thai
Public Health Foundation, 2017)
อย่่างไรก็็ตาม ก่่อนที่่�จะเข้้าสู่่�แผนยุุทธศาสตร์์เมืือง
สมุุนไพรระยะที่่� 2 ของประเทศ จัังหวััดมหาสารคามมีีการ

บทนำำ�
สถานการณ์์ของการท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย พบว่่ามีี
ปัั จจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงการท่่องเที่่�ยว จากการ
ท่่องเที่่�ยวมวลชนเป็็ นการท่่องเที่่�ยวที่่�กลุ่่�มเล็็กลงมา เนื่่�องจาก
สภาวะโรคระบาด COVID-19 (United Nations World Tourism
Organization’s World Tourism Barometer, 2020) รวมไปถึึง
การท่่องเที่่�ยวตามความสนใจพิิเศษที่่�จำ�ำ แนกได้้หลายประเภท
หรืือเปรีียบเสมืือนการจำำ�แนกส่่วนแบ่่งตลาดของการท่่องเที่่�ยว
เฉพาะทาง เช่่น การท่่องเที่่�ยวเชิิงธรรมชาติิ เชิิงวััฒนธรรมและ
เชิิงสุุขภาพ เป็็ นต้น้ (Chuaybumrung, 2009: 9) สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของแต่่ละส่่วนแบ่่งตลาดได้้อย่่างถููกต้้อง
และเหมาะสม ส่่งผลให้้พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคจะปรัับเปลี่่ย� นไป
ตามสภาพเศรษฐกิิจ เมื่่อ� สภาพเศรษฐกิิจตกต่ำำ�� จะส่่งผลให้้
นัักท่่องเที่่�ยวใช้้จ่า่ ยด้้านการท่่องเที่่�ยวอย่่างระมััดระวััง โดย
คำำ�นึึงถึึงความคุ้้�มค่่ามากขึ้้น� แม้้นักั ท่่องเที่่�ยวยัังคงต้้องการ
เดิินทางท่่องเที่่�ยว แต่่อาจตััดสิินใจเดิินทางท่่องเที่่�ยวในระยะใกล้้
เช่่น เดิินทางท่่องเที่่�ยวภายในประเทศหรืือภายในภููมิภิ าค
เดีียวกัันมากขึ้้น� (Isichaikul, 2014: 37)
อย่่างไรก็็ตาม พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวในอนาคต
มีีแนวโน้้มที่่�จะใส่่ใจและรัักสุุขภาพมากขึ้้น� ทำำ�ให้้ในปัั จจุุบันั
ตลาดการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพเป็็ นตลาดที่่�มีีศักั ยภาพและ
ทั่่�วโลกให้้ความสนใจ การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)
จึึงตั้้�งเป้้ าหมายที่่�จะเจาะกลุ่่�มตลาดนัักท่่องเที่่�ยวในกลุ่่�มนี้้�
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ด้้วยการมุ่่�งเน้้ นในการสร้้างการรัับรู้้�ให้้แก่่
นัักท่่องเที่่�ยว การสร้้างภาพลัักษณ์์การบริิการด้้านสุุขภาพ
และการแพทย์์ของประเทศไทย การมีีอััตลัักษณ์์ ของการ
บริิการที่่�มีีความเป็็ นไทย ซึ่่�งการทำำ�งานจะสอดคล้้องกัับ
นโยบายในการส่่งเสริิมประเทศไทยให้้เป็็ นศููนย์ก์ ลางด้้าน
การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพในระดัับภููมิภิ าค (Ministry of
Tourism and Sports, 2019) ด้้วยกระแสความใส่่ใจ
ในสุุขภาพที่่�มีีมากขึ้้น� ตามลำำ�ดับั ทำำ�ให้้โรงพยาบาลเอกชน
ของไทย ซึ่่�งเดิิมเน้้นบริิการด้้านการรัักษาโรคต่่าง ๆ เปลี่่ย� นมา
พััฒนาบริิการด้้านส่่งเสริิมสุุขภาพ รวมทั้้�งบริิการเสริิมความงาม
เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้น� โดยอาศััยความได้้
เปรีียบจากความน่่ าเชื่่�อถืือในการให้้คำ�ำ ปรึึกษาของแพทย์์
ขณะที่่� บ ริิก ารด้้ า นแพทย์์ ท างเลืือก ซึ่่� ง เน้้ นด้้ า นการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพเป็็ นหลัักและพััฒนาบริิการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ในหลากหลายรููปแบบ (Chaisen, 2019: 262) เพื่่อ� ตอบสนอง
ความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้น� โดยมีีบริิการนวดแผนไทยและสปา
เป็็ นที่่ย� อมรัับอย่่างกว้้างขวางในต่่างประเทศ สามารถดึึงดููด
39
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ปลููกสมุุนไพร แต่่เป็็ นเพีียงการเริ่่ม� ต้้นพัฒ
ั นาต่่อยอดเท่่านั้้�น
ยัังต้้องการการพััฒนาด้้านอื่่น� ๆ อีีกหลายด้้าน ทั้้�งด้้านการ
พััฒนาพืืชที่่�นำำ�มาใช้้ทำ�ำ สมุุนไพร การปลููกสมุุนไพร การ
พััฒนาทางวิิทยาศาสตร์์ในการนำำ�ไปใช้้ส่่งเสริิมและรัักษา
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการตลาด รวมไปถึึงการพััฒนา
ปลายน้ำำ��ซึ่่ง� คืือการท่่องเที่่�ยวที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้
สมุุนไพรในเชิิงพาณิิชย์์ ดัังนั้้�นจากโอกาสดัังกล่่าวและการ
แข่่งขัันที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� เนื่่�องจากประเทศต่่าง ๆ ในกลุ่่�มอาเซีียน
ประกาศตััว เป็็ น แหล่่ ง ท่่อ งเที่่�ย วเชิิง สุุข ภาพ ด้้ว ยเหตุุ นี้�้
เมื่่�อ อุุ ต สาหกรรมการท่่อ งเที่่�ย วมีีอััต ราการเติิบ โตสููง ขึ้้�น
ผนวกกัับนโยบายการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพด้้าน
การส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ชัดั เจน (Sukonthasap et al., 2013:
167) รวมถึึงจัังหวััดมหาสารคามมีีฐานทรััพยากรการท่่องเที่่�ยว
ที่่�สามารถรองรัับกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพด้้วยสมุุนไพรได้้
ผู้้�วิิจัยั จึึงเลืือกศึึกษาเรื่่�อง ปัั จจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมา
เที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม
โดยมีีเป้้ าหมายที่่�จะได้้ข้อ้ มููลอุุปทานของนัักท่่องเที่่�ยว และ
เกิิดชุุดข้้อมููลพฤติิกรรมนำำ�ไปสู่่�การสร้้างตราสิินค้้าเมืือง
สมุุนไพร (herbal city branding) ที่่�น่่าจดจำำ�ต่อ่ นัักท่่องเที่่�ยว
ประกอบกัับหน่่วยงานภาครััฐบาลได้้ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั เรื่่อ� ง
การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ รวมถึึงจัังหวััดมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ที่่�น่่าสนใจทั้้�งทางธรรมชาติิ วััฒนธรรม ที่่�สามารถดึึงดููด
นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทย และโอกาสการขยายตััวสู่่�นักั ท่่องเที่่�ยว
ชาวต่่างชาติิได้้

จากการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ทำำ�กิจิ กรรมส่่งเสริิมสุุขภาพและ/หรืือ
การบำำ�บัดั รัักษาฟื้้� นฟููสุขุ ภาพ เช่่น การรัับคำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�
ด้้านสุุขภาพ การออกกำำ�ลังั กายอย่่างถููกวิิธีี นวด/อบ/ประคบ
สมุุนไพร การฝึึ กปฏิิบัติั สิ มาธิิ ตลอดจนการตรวจร่่างกาย
การรัักษาพยาบาล และอื่่�น ๆ โดยเป็็ นการท่่องเที่่�ยวที่่�มีี
จิิตสำำ�นึึกต่่อการส่่งเสริิมและรัักษาสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม
โดยทั่่�วไป (Global Spa Summit, 2011) การท่่องเที่่�ยว
เชิิง สุุข ภาพ (wellness tourism) จึึง มีีการจััด รายการ
ท่่องเที่่�ยวพัักผ่่อนท่่ามกลางธรรมชาติิ เพื่่�อเรีียนรู้้�วิิธีีใช้้
พลัังงานจากธรรมชาติิ มาบำำ�บัดั รัักษาและสร้้างเสริิมสุุขภาพกาย
และสุุขภาพจิิตให้้สดชื่่นผ่
� อ่ งใส (Rodrigues, Kastenholz, &
Rodrigues, 2010) เพื่่อ� เป็็ นการเพิ่่�มพููนพละกำำ�ลังั ให้้สมบููรณ์์
แข็็งแรง ปรัับสภาพจิิตใจและร่่างกายให้้สมดุุล และภายหลััง
จากการท่่ อ งเที่่�ย วก็็ส ามารถนำำ� กลัับ ไปปรัับ ประยุุ ก ต์์ใ ช้้
ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ (Kelly, 2010, Rodrigues et al., 2010)
ดัังนั้้�นการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจึึงเป็็ นที่่ยั่่� �งยืืน (Voight, &
Pforr, 2014) เพื่่อ� ให้้เกิิดการบริิหารและจััดการทรััพยากรการ
ท่่องเที่่�ยวอย่่างรอบคอบชาญฉลาดบัังเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ต่่ อ เนื่่� อ งยาวนานในการพิิทั ัก ษ์์ รั ัก ษาเอกลััก ษณ์์ ท าง
ธรรมชาติิและวััฒนธรรมไว้้ได้้อย่่างยั่่�งยืืน และก่่อให้้เกิิด
ผลดีีต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม
ของประเทศชาติิและประชาคมโลกในระยะยาว (Fredrickson,
2000) ประเภทของการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ (wellness
tourism) อาจแบ่่งออกได้้ตามจุุดมุ่่�งหมายและวััตถุุประสงค์์ของ
โปรแกรมกิิจ กรรมการท่่องเที่่�ยวและความต้้องการของ
นัักท่่องเที่่�ยวเป็็น 2 ประเภทหลััก ดัังนี้้�
1.1 การท่่ อ งเที่่�ย วเชิิง ส่่ ง เสริิม สุุ ข ภาพ (health
promotion tourism) เป็็ นการเดิินทางไปท่่องเที่่�ยวเยี่่�ยมชม
สถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวที่่�สวยงามในแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิและ
วััฒนธรรมเพื่่อ� การเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิติ และพัักผ่่อนหย่่อนใจ โดย
แบ่่งเวลาจากการท่่องเที่่�ยวส่่วนหนึ่่�งมาทำำ�กิจิ กรรมส่่งเสริิม
สุุขภาพในที่่�พักั แรมหรืือนอกที่่�พักั แรมอย่่างถููกวิิธีี ตามหลััก
วิิชาการและมีีคุุณภาพมาตรฐานอย่่างแท้้จริิง เช่่น การนวด
อบ ประคบสมุุ น ไพร อาหารสมุุ น ไพร การบริิก าร
สุุวคนธบำำ�บัดั (aroma therapy) และวารีีบำำ�บัดั (water therapy)
การอาบน้ำำ��แร่่หรืือน้ำำ��พุรุ้ อ้ น การฝึึกกายบริิหารท่่าฤาษีีดััดตน
การฝึึ กปฏิิบัติั สิ มาธิิแนวพุุทธศาสน์์ การบริิการอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพและอื่่�น ๆ (Durie, 2003; Walton,
1983) โดยทั่่�ว ไปจึึง มััก นิิ ย มการเดิินท างไปท่่ อ งเที่่�ย ว
ในชนบท ที่่�มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิและวััฒนธรรมที่่�

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่�อศึึกษาสถานการณ์์ปััจจุุบันั ของการท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพ จัังหวััดมหาสารคาม
2. เพื่่อ� ศึึกษาปัั จจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��
ของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การศึึ ก ษาวิิ จั ั ย นี้้� ผู้้�วิิ จั ั ย ได้้ ศึึ ก ษาเอกสารและ
งานวิิจัยั ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาใช้้เป็็ นพื้้น� ฐานในการวิิเคราะห์์
และสนัับสนุุนผลการศึึกษาวิิจัยั ดัังนี้้�
1. แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
(wellness tourism) หมายถึึง การเดิินทางเยี่่ย� มชมสถานที่่�
ท่่องเที่่�ยวที่่�สวยงาม ในแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิและ
วััฒนธรรม ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� เรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิติ และพัักผ่่อน
หย่่อนใจเพื่่อ� ฟื้้� นฟูสุู ขุ ภาพ (Isichaikul, 2014: 37) โดยแบ่่งเวลา
40

ปัั จจััยที่่มี� อิี ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่ย� วซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม

สวยงาม โดยจััด กิิจ กรรมส่่ง เสริิม สุุข ภาพที่่�ห ลากหลาย
บรรจุุไว้้ในโปรแกรมการท่่องเที่่�ยวนั้้�นด้ว้ ย และเลืือกพัักแรม
ในสถานที่่�พักั ตากอากาศประเภทโรงแรม หรืือรีีสอร์์ทที่่มีี�
ศููนย์์สุุขภาพหรืือศููนย์์กีีฬาให้้บริิการส่่งเสริิมสุุขภาพ เพื่่อ�
เข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพในสถานที่่�พักั แรมนั้้�น ๆ จััดไว้้
ให้้บริิการแก่่นักั ท่่องเที่่�ยว ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้บริิการ
จึึงต้้องดำำ�เนิินการพััฒนาบริิการ จััดโปรแกรมการท่่องเที่่�ยว
และกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ถูกู ต้้องตามหลัักวิิชาการและได้้
มาตรฐานคุุณภาพที่่�เหมาะสม การท่่องเที่่�ย วเชิิง ส่่ง เสริิม
สุุขภาพจึึงถืือเป็็ นรููปแบบการท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รับั ความนิิยม
แพร่่หลาย (Chen, Hang, & Petrick, 2016; Konu, 2015,
Pyke, Hartwell, & Blake, 2016; Rutty, & Scott, 2014)
1.2 การท่่องเที่่�ยวเชิิงบำำ�บัดั รัักษาสุุขภาพ (heath
healing tourism) เป็็ นการเดิินทางไปท่่องเที่่�ยวเยี่่�ยมชม
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�สวยงามในแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ
และวััฒนธรรมเพื่่�อการเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิติ และพัักผ่่อนหย่่อนใจ
โดยแบ่่งเวลาส่่วนหนึ่่�งจากการท่่องเที่่�ยวไปรัับบริิการบำำ�บัดั
รัักษาสุุขภาพ การรัักษาพยาบาล และการฟื้้� นฟููสุขุ ภาพใน
โรงพยาบาลหรืือสถานพยาบาลที่่�มีีคุณ
ุ ภาพมาตรฐานอย่่าง
แท้้จริิง เช่่น การตรวจร่่างกาย การรัักษาโรคต่่าง ๆ การ
ทำำ�ฟัันและการรัักษาสุุขภาพฟัั น การผ่่าตััดเสริิมความงาม
การผ่่าตััดแปลงเพศ เป็็ นต้น้ (Brooker, & Joppe, 2014;
Rodrigues et al., 2010)
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้บริิการต้้องดำำ�เนิินการ
พััฒนาบริิการจััดโปรแกรมการท่่องเที่่�ยวและกิิจกรรมบำำ�บัดั
รัักษาสุุขภาพที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการและได้้มาตรฐาน
คุุณภาพที่่�เหมาะสม ด้้วยเหตุุนี้�้ การท่่องเที่่�ยวเชิิงบำำ�บัดั รัักษา
สุุขภาพจึึงเป็็ นรูปู แบบการท่่องเที่่�ยวที่่�มุ่่�งประโยชน์์ต่อ่ การรัักษา
ฟื้�้ นฟูสุู ขุ ภาพนัักท่่องเที่่�ยวเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั ซึ่่�งจุุดประสงค์์หลัักของ
การท่่องเที่่�ยวทั้้�ง 2 ประเภทนี้้� คืือ การส่่งเสริิมบำำ�รุุงรัักษา
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต การบำำ�บัดั รัักษาพยาบาล และ
การฟื้้� นฟููสุุขภาพ ตลอดจนการได้้มีีโอกาสได้้แลกเปลี่่ย� น
ประสบการณ์์ แ ละสััง สรรค์์ท างสััง คมเพื่่�อ การสร้้า งเสริิม
สุุขภาพที่่�ดีีกับั ผู้้�อื่่น� ในระหว่่างการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรม ทััศนคติิ และค่่านิิยมในการส่่งเสริิม
และรััก ษาฟื้้� นฟููสุุขภาพให้้ส มบููรณ์์ ด้้วยตััวเองมากยิ่่�ง ขึ้้�น
การสร้้างเสริิมสุุขภาพด้้วยตนเองนั้้�นสามารถแสดงออกมา
ในรููปแบบของการออกกำำ�ลังั กายและการเล่่นกีีฬา การ
ควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว การนิิยมเลืือกรัับประทานอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มสมุุนไพรที่่�มีีประโยชน์์ ต่่อสุุขภาพ การทำำ�จิติ ใจ

ชััยธวััช ศิิริบิ วรพิิทักั ษ์์

ให้้สงบด้้วยการฝึึกปฏิิบัติั สิ มาธิิตามแนวพุุทธศาสน์์ และการใช้้
ยารัักษาโรคจากสมุุนไพรที่่�มีีผลข้้างเคีียงน้้อย (Kirsten, van
der Walt, & Viljoen, 2009)
2. แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ พฤติิ ก รรมและความตั้้�ง ใจ
เชิิงพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว (behavior tourist and
behavioral intention) พฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยว คืือ การกระทำำ�
ทุุกอย่่างของนัักท่่องเที่่�ยว ไม่่ว่า่ การกระทำำ�นั้้นนั
� กั ท่่องเที่่�ยว
จะรู้้�ตััวหรืือไม่่รู้้�ตัวก็
ั ต็ าม และบุุคคลอื่่นจ
� ะสัังเกตการกระทำำ�นั้้น�
ได้้หรืือไม่่ก็ต็ าม ก็็เพื่่อ� มุ่่�งตอบสนองสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งในสภาพการณ์์
ใดสภาพการณ์์หนึ่่�ง โดยพฤติิกรรมภายนอกของนัักท่่องเที่่�ยว
(tourist’s overt behaviors) เป็็ นพฤติิกรรมที่่�ผู้้�อื่นสั
�่ งั เกตได้้
โดยอาศััยประสาทสััมผััส ส่่วนพฤติิกรรมภายในของนัักท่่องเที่่�ยว
(tourist’s covert behaviors) เป็็ นการทำำ�งานของอวััยวะต่่าง ๆ
ภายในร่่ า งกาย รวมทั้้�ง ความรู้้�สึึก นึึ ก คิิด และอารมณ์์ ที่่�
ถููกควบคุุมอยู่่�ภายในจะมีีความสััมพัันธ์กั์ นั โดยพฤติิกรรม
ภายในจะเป็็ นตัวกำ
ั �ำ หนดพฤติิกรรมภายนอก เพราะการ
ท่่องเที่่�ยวในยุุคปัั จจุุบันมุ่่�
ั งสู่่�การทำำ�ความเข้้าใจ และรู้้�ถึึง
ความต้้อ งการของนััก ท่่ อ งเที่่�ย ว เพื่่�อ พััฒ นาผลิิต ภััณ ฑ์์
ให้้เหมาะสมกัับนัักท่่องเที่่�ยวแต่่ละกลุ่่�มที่่�เป็็ นกลุ่่�มลููกค้้า
เป้้ าหมายของตน และต้้องโดดเด่่นไปจากคู่่�แข่่งขััน เพื่่อ� ให้้
ผู้้�โดยสารสนใจและประทัับใจในผลิิตภััณฑ์์ของตนมากที่่�สุดุ
(Kotler, & Armstrong, 1996) ทั้้�งนี้้� ในอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวมีีนัักวิิชาการหลายคนได้้ให้้ความหมายไว้้ดังั นี้้�
พฤติิก รรมนััก ท่่อ งเที่่�ย ว คืือ กระบวนการใด ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลืือก ซื้้�อ ใช้้ และการจััดการหลัังการใช้้กับั
สิินค้า้ บริิการ และความคิิดหรืือประสบการณ์์เพื่่อ� ตอบสนอง
ความต้้องการของบุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลใด การใช้้ การ
ประเมิินผล การใช้้สอยผลิิตภััณฑ์์ และการบริิการ ซึ่่�งคาดว่่า
จะสนองความต้้องการของเขาหรืือ การตััดสิินใจ และการกระทำำ�
(Schifman, & Kanuk 1994; Solomon, 1996) พฤติิกรรม
นัักท่่องเที่่�ยว คืือ กระบวนการหรืือพฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�แสดงออกถึึงการเลืือก ซื้้�อ ใช้้ และ
การจััดการหลัังการใช้้สินค้
ิ า้ และบริิการ รวมไปถึึงความคิิด
หรืือประสบการณ์์ เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของตััวเอง
(Isichaikul,2014: 37) มนุุ ษย์์ทุุกคนมีีเหตุุผลและมีีการ
ใช้้ข้้อมููลอย่่า งเป็็ นร ะบบ เราไม่่ย อมรัับ ในความคิิด ที่่�ว่่า
พฤติิก รรมของมนุุ ษย์์ เ ป็็ นพฤติิก รรมที่่� ถูู ก ควบคุุ ม โดย
แรงจููงใจที่่�ไม่่รู้้�สึกึ ตััว หรืือเกิิดจากความอยากที่่�ไม่่จบสิ้้�น
ในทางตรงกัันข้า้ ม มนุุษย์เ์ ราจะพิิจารณาไตร่่ตรองนััยยะต่่าง ๆ
ของการกระทำำ� ก่่อนการตััดสิินใจที่่�จะแสดงหรืือไม่่แสดง
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พฤติิกรมของเขา (Paranasakul, 2010: 121) รวมทั้้�ง
กระบวนการต่่าง ๆ ในการตััดสิินใจเดิินทางท่่องเที่่�ยว หรืือ
ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้นหาและการซื้้�อ
บริิการด้้านการท่่องเที่่�ยวหรืือการตััดสิินใจท่่องเที่่�ยว เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของตน (Chitangwattana, 2005:
109)
สำำ� หรัับ แนวคิิด เกี่่�ย วกัับ ความตั้้�ง ใจเชิิง พฤติิก รรม
ความตั้้�งใจดัังกล่่าวได้้มีีการนำำ�มาศึึกษากัันอย่่างกว้้างขวาง
ซึ่่�งเป็็ นการส่่งสััญญาณถึึงความภัักดีีของนัักท่่องเที่่�ยว โดย
ในการวิิเคราะห์์ทางด้้านการตลาดและการท่่องเที่่�ยว การ
กลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��หรืือการเยี่่�ยมชมที่่�ช่ว่ ยบ่่งบอกถึึงความ
พึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยว ด้้วยสาเหตุุประการแรกคืือ ปัั จจััย
ด้้านค่่าใช้้จ่่ายเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ดึงึ ดููดนัักท่่องเที่่�ยวให้้เดิินทางมายััง
สถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวปลายทาง เนื่่อ� งจากค่่าใช้้จ่า่ ยในการท่่องเที่่�ยว
ที่่�ต่ำ��ำ ลงทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวต้้องการที่่�จะเข้้าถึึงและเยี่่�ยมเยืือน
เป็็ นครั้้�งแรก ประการที่่�สองคืือ ผลตอบรัับกลัับมาในเชิิงบวก
เป็็ นตัวบ่
ั ่งชี้้ค� วามพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยว ประการที่่�สาม
คืือ เพิ่่�มโอกาสสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวมีีทััศนคติิที่่ไ� ม่่แน่่ นอน
ลัังเลที่่�จะกลัับมาเยี่่ย� มเยืือนให้้เดิินทางท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ในโอกาส
ต่่อ ๆ ไป และนัักท่่องเที่่�ยวจะมีีการแนะนำำ�กับั เพื่่อ� น/คนรู้้�จััก
(Oppermann, 2000) ในงานวิิจัยั ของ Kuo (2011) กล่่าวว่่า
ความตั้้�งใจเชิิงพฤติิกรรม คืือ ความยิินดีีหรืือเต็็มใจที่่�จะ
กลัับ มาท่่ อ งเที่่�ย วสถานที่่�ป ลายทางที่่�นััก ท่่ อ งเที่่� ย วเคย
เดิินทางมา และอาจจะมีีแนวโน้้มเดิินทางไปสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว
จุุดอื่่�น ๆ ภายในพื้้�นที่่ห� รืือในประเทศปลายทาง ดัังนั้้�น การ
พััฒนารููปแบบการท่่องเที่่�ยวควรคำำ�นึึงถึึงความพึึงพอใจและ
ความประทัับใจของนัักท่่องเที่่�ยว 1. การกลัับมาท่่องเที่่�ยวสถาน
ที่่�เดิิม การแนะนำำ�บอกต่่อ มีีความประทัับใจในการเดิินทาง
ความภููมิใิ จในการบอกเล่่าประสบการณ์์ที่่ดีี� และมีีความภัักดีีต่่อ
การเดิินทาง อัันเป็็ นผลมาจากประสบการณ์์ในการเดิินทาง
ซึ่่�งในการเดิินทางครั้้�งต่่อไป นัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่จะนึึกถึึง
สถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวที่่�ตนปรารถนาที่่�จะกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��อีีก
ครั้้�ง สำำ�หรัับ Chen, & Tsai (2007) กล่่าวว่่า การแสดงออก
ด้้านพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่อ่ สถานท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่
การเลืือกสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�จะเดิินทางไปเยี่่ย� มชม การ
ประเมิินผลภายหลัังการท่่องเที่่�ยวเป็็ นประสบการณ์์ในการ
ท่่องเที่่�ยวหรืือคุุณค่า่ การรัับรู้้�และความพึึงพอใจในภาพรวม
ของผู้้�เยี่่�ยมชม ส่่วนพฤติิกรรมความตั้้�งใจกลัับมาท่่องเที่่�ยว
ในอนาคตเป็็นการตััดสิินใจของผู้้�เยี่่�ยมชมเกี่่�ยวกัับความชื่่นช
� อบ
ที่่�จะกลัับมาท่่องเที่่�ยวในสถานที่่�ปลายทาง และเต็็มใจที่่�จะ

แนะนำำ�ให้้ผู้้�อื่น�่ เดิินทางมาท่่องเที่่�ยว ในการศึึกษาจากนัักวิิจัยั
หลายท่่านระบุุว่า่ ความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อประสบการณ์์ในการ
เดิินทางเป็็ นปััจจััยแรกที่่�สำ�คั
ำ ญที่่
ั เ� กิิดขึ้้นก่
� อ่ นความตั้้�งใจกลัับมา
ท่่ อ งเที่่�ย ว อย่่ า งเช่่ น โมเดลความตั้้�ง ใจเชิิง พฤติิก รรม
ประกอบด้้วย การรัับรู้้� แรงจููงใจ ภาพลัักษณ์์ และความภัักดีี
ต่่อแหล่่งท่่องเที่่�ยว การกลัับมาท่่องเที่่�ยวสถานที่่�เดิิม การ
กลัับมาท่่องเที่่�ยวแต่่ไปสถานที่่�ใหม่่ ความตั้้�งใจกลัับมาอีีกใน
อนาคต การแนะนำำ�กับั ครอบครััว การแนะนำำ�กับั เพื่่อ� น/คน
รู้้�จักั มีีความประทัับใจในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยว มีีความ
ภููมิใิ จในการบอกเล่่าประสบการณ์์ที่่ดีี� มีีความภัักดีีต่่อการ
เดิินทางท่่องเที่่�ยว (Sadeh, Asgari, Mousavi, & Sadeh,
2012)
วิิ ธีีการดำำ�เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจั ัย นี้้� ไ ด้้กำ�ำ หนดขอบเขตการวิิจั ัย เชิิง ปริิม าณ
(quantitative research) โดยใช้้ระยะเวลาวิิจัยั ตั้้�งแต่่เดืือน
ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ถึึง เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 กัับกลุ่่�ม
ประชากรตััวอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
ด้้วยสมุุนไพรและแพทย์์แผนไทยในจัังหวััดมหาสารคาม
จำำ�นวน 400 คน โดยใช้้วิธีีิ การสุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้�นภููมิ ิ
(stratified random sampling) และในแต่่ละชั้้�นภูมิู จิ ะทำำ�การ
สุ่่�มตััวอย่่างแบบสััดส่่วน (proportional stratified random
sampling) (Wanichbancha, 2011: 31) ในพื้้�นที่่อำ� �ำ เภอกุุดรััง
อำำ�เภอนาดููน อำำ�เภอโกสุุมพิิสัยั อำำ�เภอกัันทรวิชัิ ยั อำำ�เภอ
วาปีีปทุุม อำำ�เภอเชีียงยืืน และชุุมชนบ้้านหนองหิิน อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดมหาสารคาม รวม 7 แห่่ง เพื่่อ� ให้้สามารถแจกแจงและ
กระจายการลงภาคสนามเก็็บข้้อมููลได้้อย่่างทั่่�วถึึง โดยได้้แบ่่ง
กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยที่่�เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวในจัังหวััด
มหาสารคามในรูู ป แบบ/กิิจ กรรม และทรััพ ยากรการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพด้้วยสมุุนไพร และได้้กระจายแบบสอบถาม
สำำ�หรัับกลุ่่�มตััวอย่่างไว้้จำ�นวน
ำ
58 คนต่่อแห่่ง รวมถึึงการใช้้
วิิธีีวิจัิ ยั เอกสาร (documentary research) ซึ่่�งรวบรวมและ
เรีียบเรีียงเอกสาร วรรณกรรมและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งใน
และต่่างประเทศ ผ่่านหนัังสืือ ตำำ�รา บทความวิิชาการ
นิิตยสาร สื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ข้้อมููลสถิิติต่ิ า่ ง ๆ ทั้้�งจากหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชน เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่�งความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพด้้วยสมุุนไพร ตลอดจนการวิิจัยั เชิิง
สำำ�รวจ (survey research) โดยการลงเก็็บข้้อมููลภาคสนาม
สำำ�รวจข้อ้ มููลพื้้�นฐาน การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของคนในชุุมชน
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ต่่อการพััฒนาให้้เป็็ นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
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เชิิงสร้้างสรรค์์ ตลอดจนวิิธีีวิจัิ ยั เชิิงคุุณภาพ (qualitative
research) โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (in-depth interview)
จากผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำำ�คัญ
ั (key informants) สำำ�หรัับสถิิติที่่ิ ใ� ช้้
ในการวิิจัยั ผู้้�วิิจัยั ใช้้การแจกแจงความถี่่� (frequency) ค่่าร้้อยละ
(percentage) ค่่าเฉลี่่ย� (mean) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ในการวิิเคราะห์์ ส่่วนข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ ใช้้วิธีีิ การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
(content analysis)

ชััยธวััช ศิิริบิ วรพิิทักั ษ์์

อภััยภููเบศร จัังหวััดปราจีีนบุุรีี และเนื่่�องจากเกษตรกร
มีีความสนใจที่่�จ ะปลููก สมุุ น ไพร จึึง ได้้ส อบถามกัับ ทาง
โรงพยาบาลอภััยภููเบศรซึ่่�งมีีการผลิิตยาสมุุนไพรควบคู่่�กัับ
การรัักษาแผนปัั จจุุบันั จนมีีการตกลงระหว่่างกัันว่า่ จะเป็็ น
แหล่่งผลิิตสมุุนไพรเพื่่อ� ป้้ อนให้้กับั โรงพยาบาลอภััยภููเบศร
วััต ถุุ ดิิบ ที่่�ส่่ง ให้้กั ับ โรงพยาบาล เป็็ น สมุุน ไพรที่่�มีีความ
ต้้องการมาก ได้้แก่่ บััวบก มะระขี้้น� ก ขมิ้้�นชััน โดยเริ่่ม� ทำำ�
สวนสมุุนไพรเมื่่อ� 5 - 6 ปีีที่่�ผ่า่ นมาบนพื้้�นที่่� 15 ไร่่ โดยการ
ขุุดเจาะบ่่อบาดาล 2 บ่่อ และบ่่อน้ำำ��ผิวดิ
ิ นอีี
ิ ก 1 บ่่อ ทำำ�ให้้
ไม่่มีีปััญหาเรื่่อ� งน้ำำ�� แต่่ผลผลิิตในพื้้�นที่่� 15 ไร่่ ยัังไม่่เพีียงพอ
จึึงต้้องสร้้างเครืือข่่ายผู้้�ปลููกสมุุนไพรแทบทุุกพื้้�นที่่� โดยเน้้น
การปลููกสมุุนไพรเป็็ นแปลงเกษตรอิินทรีีย์์ ซึ่่�งแปลงสมุุนไพร
ของชาวบ้้านในเครืือข่่ายบ้้านหััวดงมีีทั้้�งหมด 33 ราย ได้้รับั
การรัับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอิินทรีีย์์ และมีีการตรวจ
ประเมิินเกษตรอิินทรีีย์ทุ์ กุ ปีี เน้้นในเรื่่อ� งของความหลากหลาย
ทางระบบนิิ เ วศ ไม่่ทำ�ำ เกษตรเชิิง เดี่่�ย ว ใช้้พื้้�นที่่�ใ ห้้เ กิิด
ประโยชน์์สูงู สุุด ไม่่ใช้้สารเคมีี และทำำ�ตามแนวทางปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง ลัักษณะแปลงปลููกเป็็ นการปลููกป่่ า 3
ระดัับ ประกอบด้้วยไม้้สููง ไม้้กลาง และไม้้ล่่าง เป็็ นการ
จััดการแปลงปลููกแบบองค์์รวม เลีียนแบบธรรมชาติิ และมีี
โรงอบที่่�ได้้มาตรฐาน ถึึงแม้้จังั หวััดมหาสารคามจะเป็็ นเมืือง
สมุุนไพร แต่่ก็ยั็ งั ขาดปััจจััยหลายด้้านที่่�จะผลัักดัันให้้เกิิดการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ อาทิิเช่่น ด้้านนโยบาย ด้้านกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยว รวมไปถึึงด้้านการพััฒนาสิ่่�งดึึงดููดใจของการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพของจัังหวััด เป็็ นต้น้ (Senalad, 2020: 2)
สำำ�หรัับผลการศึึกษาข้้อมููลเชิิงปริิมาณของนัักท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพด้้วยสมุุนไพรและแพทย์์แผนไทยของจัังหวััด
มหาสารคาม พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศชาย
ร้้อยละ 53.3 อายุุระหว่่าง 51 - 60 ปีี ร้้อยละ 39.3
มีีสถานภาพสมรสร้้อยละ 53.3 ระดัับการศึึกษาปริิญญาตรีี
ร้้อยละ 28.2 รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน 10,001 - 15,000 บาท
มีีอาชีีพธุุรกิจส่
ิ ่วนตัวั /ผู้้�ประกอบการ ร้้อยละ 27.3 และมีี
ภููมิลำิ �ำ เนาอยู่่�ภาคอีีสาน ร้้อยละ 61.0 อย่่างไรก็็ตาม จากการ
สำำ�รวจพ ฤติิก รรมของนัั ก ท่่ อ งเที่่�ย วเชิิง สุุ ข ภาพจััง หวััด
มหาสารคาม ปรากฏข้้อค้้นพบดัังตารางที่่� 1 และ 2 ดัังนี้้�

ผลการวิิ จัยั
จากการศึึก ษาข้้อ มููล เชิิง คุุณ ภาพ ข้้อ มููล ทั่่�วไปและ
สถานการณ์์ปััจจุบัุ นั ของการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพของจัังหวััด
มหาสารคาม พบว่่าจัังหวััดมหาสารคามได้้มีีการวางแผน
พััฒนาเมืืองสมุุนไพรและมีีความพร้้อมในด้้านการปลููกและ
การผลิิตมาก่่อนรัับนโยบายแผนแม่่บทเมืืองสมุุนไพรแห่่งชาติิ
เนื่่�องจากมีีโรงงานผลิิตยาจากพืืชสมุุนไพรที่่�ได้้รับั มาตรฐาน
GMP ภายใต้้การควบคุุมของโรงพยาบาลมหาสารคาม เช่่น
การใช้้ยาจากพืืชสมุุนไพรมะขามแขก ซึ่่�งมีีฤทธิ์์ �ช่่วยระบาย
โดยเริ่่�ม มีีการถอดทดแทนยาปฏิิชีีวน ะในกลุ่่�มสรรพคุุณ
เดีียวกััน เป็็ นต้น้ รวมไปถึึงได้้รับั การสนัับสนุุนและผลัักดััน
จากผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด ซึ่่�งสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
มหาสารคามมีีบทบาทที่่�สำ�คั
ำ ญคืื
ั อการเป็็ นศูนย์
ู ก์ ลางข้้อมููล
และประสานงานเครืือข่่ายระหว่่างผู้้�ปลููกสมุุนไพร ผู้้�ผลิิตสมุุนไพร
และผู้้�ประกอบการ รวมถึึงหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่�
เกี่่�ยวกัับสมุุนไพร จัังหวััดมหาสารคามมีีสมุุนไพรที่่�โดดเด่่น
คืือ พืืชประเภทล้้มลุุกและพืืชหััวประกอบไปด้้วย เสลด
พัังพอนตััวเมีีย ไพร ขมิ้้�นชััน และมัันแกว โดยในอำำ�เภอเมืือง
มีีหมู่่�บ้้านหนองหิินปลููกพืืชสมุุนไพรออแกนิิคส์์และกำำ�ลังั จะ
มีีการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวโดยการทำำ� Video Tape Recorder
(VTR) เร็็ว ๆ นี้้�
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ปลููกสมุุนไพร อำำ�เภอนาดููน
จัังหวััดมหาสารคาม แต่่เดิิมมีีอาชีีพเกษตรกรรมทำำ�นาเป็็ นหลััก
แต่่มักั จะประสบปััญหาราคาข้้าวตกต่ำำ�� จึึงมองหาทางเลืือกใหม่่
คืือ การทำำ�เกษตรแบบผสมผสานและปลููกพืืชสมุุนไพร โดย
เริ่่�ม จากปลูู ก เพื่่�อ เป็็ นร ายได้้เ สริิม ส่่ ง ให้้กั ับ โรงพยาบาล

43

ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 2 (มีีนาคม - เมษายน) พ.ศ. 2564

ตารางที่่ � 1 ข้้อมููลพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม
ข้้อมูลู พฤติิ กรรมของนัักท่่องเที่่�ยว

N

%

ท่่องเที่่�ยว/เยี่่�ยมชมสถานที่่�

295

73.9

กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการศึึกษา

55

13.8

ร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ/เทศกาล

24

6.0

เยี่่�ยมญาติิ/พบปะเพื่่อ� น

17

4.3

อบรม/ประชุุม/สััมมนา/ศึึกษาดููงาน/ติิดต่่อเกี่่�ยวกัับงานบริิษัทั หรืือหน่่วยงานราชการ

8

2.0

เดิินทางนาน ๆ ครั้้�ง

269

67.4

1 ครั้้�ง/เดืือน

55

13.8

2 ครั้้�ง/เดืือน

48

12.0

3 ครั้้�ง/เดืือน

8

2.0

4 ครั้้�ง/เดืือนขึ้้�นไป

19

4.8

เดิินทางมาคนเดีียว

68

9.8

เดิินทางมากัับญาติิหรืือคนในครอบครััว

125

18.0

เดิินทางมากัับกลุ่่�มเพื่่อ� น/เพื่่อ� นร่่วมงาน

157

22.6

เดิินทางมากัับบริิษัทั ทััวร์์ เดิินทางมากัับแฟนหรืือคู่่�รััก

17

2.4

เดิินทางมากัับแฟนหรืือคู่่�รััก

31

4.5

ไม่่มีีผู้้�ร่ว่ มเดิินทาง

38

9.5

1 คน

22

5.5

2 คน

100

25.1

3 คน

110

27.6

4 คน

57

14.3

5 คน ขึ้้น� ไป

72

18.0

วััตถุุประสงค์์ในการเดิิ นทาง

ความถี่่�ในการเดิิ นทางต่่อเดืือน

ลัักษณะการเดิิ นทาง

จำำ�นวนผู้้�ร่่วมเดิิ นทางในครั้้�งนี้้�

44

ปัั จจััยที่่มี� อิี ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่ย� วซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม

ชััยธวััช ศิิริบิ วรพิิทักั ษ์์

ตารางที่่ � 1 ข้้อมููลพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม (ต่่อ)
ข้้อมูลู พฤติิ กรรมของนัักท่่องเที่่�ยว

N

%

รถยนต์์ส่วนตั
่ วั

258

64.7

เครื่่อ� งบิินโดยสาร

26

6.5

รถโดยสารประจำำ�ทาง

52

13.0

รถบริิษัทนำ
ั ำ�เที่่�ยว

43

10.8

รถต้้นสังั กััด/บริิษัทั /องค์์กร

9

2.3

รถจัักรยานยนต์์

11

2.8

น้้อยกว่่า 1 วััน

204

51.1

1 วััน

85

21.3

2 วััน

67

16.8

3 วััน

12

3.0

4 วััน

31

7.8

1,000 บาทหรืือต่ำำ��กว่่า

171

42.9

1,001 - 5,000 บาท

132

33.1

5,001 - 10,000 บาท

38

9.5

มากกว่่า 10,001 บาทขึ้้�นไป

58

14.5

โทรทััศน์์/วิิทยุุ

70

17.5

หนัังสืือพิิมพ์์/นิิตยสาร

32

8.0

อิินเทอร์์เน็็ต/เว็็บไซต์์/โซเซีียลเน็็ตเวิิร์ค์ เช่่น FACEBOOK, LINE เป็็ นต้น้

161

40.4

เพื่่อ� น/ญาติิ

89

22.3

อื่่น� ๆ

43

10.8

ชนิิ ดของพาหนะที่่�ท่่านใช้้ในการเดิิ นทางครั้้�งนี้้�

ระยะเวลาที่่�เดิิ นทางมาในครั้้�งนี้้�

ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิิ นทางครั้้�งนี้้�

นัักท่่องเที่่�ยวทราบข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวจัังหวััดนี้้� จากสื่่�อใด
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ตารางที่่ � 1 ข้้อมููลพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม (ต่่อ)
ข้้อมูลู พฤติิ กรรมของนัักท่่องเที่่�ยว

N

%

ไม่่เคยทราบมาก่่อน

220

55.1

ทราบ

136

34.1

นัักท่่องเที่่�ยวทราบข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับเมืืองสมุุนไพรบ้้างหรืือไม่่

นัักท่่องเที่่�ยวเคยบริิ โภค/ใช้้สิินค้้า หรืือผลิิ ตภัณ
ั ฑ์์ทางการเกษตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสมุุนไพรประเภทใดบ้้าง
ประเภทดอก

68

17.0

ประเภทหััว/เหง้้า

111

27.8

ประเภทใบ

53

13.3

ประเภทลำำ�ต้น้

86

21.6

ประเภทแปรรููป เช่่น ยาหม่่อง หรืือ ยาเม็็ดสมุุนไพร เป็็ นต้น้

81

20.3

ตารางที่่ � 2 ปัั จจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวจัังหวััดมหาสารคาม
ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิ พลต่่อการกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ�� ของนัักท่่องเที่่�ยว
เชิิ งสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม

ค่่าเฉลี่่�ย
(X̅)

ส่่วนเบี่่�ยงเบน ระดัับความคิิดเห็็น
มาตรฐาน
(SD)

1. การกลัับมาท่่องเที่่�ยวสถานที่่�เดิิม

3.21

1.11

ปานกลาง

2. การกลัับมาท่่องเที่่�ยวแต่่ไปสถานที่่�ใหม่่

4.01

1.02

มาก

3. ความตั้้�งใจกลัับมาที่่�เดิิมอีีกในอนาคต

2.81

.84

ปานกลาง

4. การแนะนำำ�กับั ครอบครััว

3.21

1.11

ปานกลาง

5. การแนะนำำ�กับั เพื่่อ� น/คนรู้้�จััก

4.51

1.05

มาก

6. มีีความประทัับใจในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวเมืืองสมุุนไพร
(herbal city)

3.20

1.11

ปานกลาง

7. มีีความภููมิใิ จในการบอกเล่่าประสบการณ์์ที่่ดีี�

4.63

1.12

มากที่่�สุดุ

8. มีีความภัักดีีต่่อการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวเมืืองสมุุนไพร
(herbal city)

2.98

1.04

ปานกลาง

3.57

1.05

ปานกลาง

รวม
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ปัั จจััยที่่มี� อิี ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่ย� วซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพจัังหวััดมหาสารคาม

นัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่มีีวััตถุุประสงค์์ในการเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยว/เยี่่ย� มชมสถานที่่� ร้้อยละ 73.9 มีีความถี่่�ในการเดิิน
ทางนาน ๆ ครั้้�ง ร้้อยละ 67.4 มีีลัักษณะเดิินทางมากัับกลุ่่�ม
เพื่่อ� น/เพื่่อ� นร่่วมงาน ร้้อยละ 22.6 มีีจำำ�นวนผู้้�ร่ว่ มเดิินทางใน
ครั้้�งนี้้� 3 คน ร้้อยละ 27.6 ใช้้รถยนต์์ส่วนตั
่ วั ในการเดิินทาง
ร้้อยละ 64.7 เดิินทางน้้อยกว่่า 1 วััน ร้้อยละ 51.1 มีีค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการเดิินทาง 1,000 บาทหรืือต่ำำ�� กว่่า ร้้อ ยละ 42.9
ส่่วนใหญ่่ทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวจัังหวััดนี้้�จาก
อิินเทอร์์เน็็ต/เว็็บไซต์์/โซเซีียลเน็็ตเวิิร์ค์ เช่่น Facebook,
Line, Twitter เป็็ นต้น้ ร้้อยละ 40.4 ทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเมืือง
สมุุนไพรมาบ้้าง ร้้อยละ 55.1 สำำ�หรัับปัั จจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ลต่่อ
การกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพจัังหวััด
มหาสารคามและความตั้้�งใจเชิิงพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ประเด็็นการกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยวหลัังจากที่่�
ได้้เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวจัังหวััดมหาสารคาม พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยว
มีีความภููมิใิ จในการบอกเล่่าประสบการณ์์ที่่ดีี� ในการเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยวต่่อคนอื่่น� ๆ ค่่าเฉลี่่ย� มากที่่�สุดุ (X̅̅ = 4.63) รองลงมา
คืือ นัักท่่องเที่่�ยวจะมีีการแนะนำำ�กับั เพื่่�อน/คนรู้้�จััก (X̅̅ =
4.51) และปัั จจััยที่่�น้้อยที่่�สุุดคืือความตั้้�งใจกลัับมาที่่�เดิิมอีีก
ในอนาคต (X̅̅ = 2.81) ซึ่่�งจัังหวััดมหาสารคามมีีความพร้้อม
ต่่อการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพอยู่่�ระดัับกลาง มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยว
รองรัับนัักท่่องเที่่�ยว รวมไปถึึงมีีทรััพยากรการท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพที่่�เพีียงพอ ถึึงแม้้จะเป็็ นเมืืองสมุุนไพรระยะที่่�สอง
เมื่่อ� ไม่่นานก็็ตาม แต่่ก็ยั็ งั ขาดปัั จจััยหลายด้้านที่่�จะผลัักดััน
ให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ประกอบด้้วย 1. ด้้านนโยบาย
จัังหวััดมหาสารคามจะต้้องพััฒนาวิิสาหกิิจชุมุ ชน/ผู้้�ประกอบการ
รายย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพที่่�จะ
เพิ่่�มขึ้้น� ในอนาคต 2. ด้้านกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว และ 3. ด้้าน
การพััฒนาสิ่่�งดึึงดููดใจของการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพของ
จัังหวััด

ชััยธวััช ศิิริบิ วรพิิทักั ษ์์

(ร้้อยละ 70) เป็็ นนักั เรีียนนัักศึึกษาและนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย
(ร้้อยละ 35) และมีีรายได้้ 8,001 - 15,000 บาท (ร้้อยละ 43)
สำำ�หรัับพฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยว สรุุปได้้ว่า่ นัักท่่องเที่่�ยว
ส่่วนใหญ่่มีีวััตถุุประสงค์์ในการเดิินทางท่่องเที่่�ยว/เยี่่ย� มชม
สถานที่่� มีีความถี่่�ในการเดิินทางนาน ๆ ครั้้�ง มีีการเดิินทาง
มากัับ กลุ่่�มเพื่่�อ น/เพื่่�อ นร่่ ว มงาน โดยมีีจำำ�นวนผู้้�ร่่ ว ม
เดิินทาง 3 คน และเดิินทางด้้วยรถยนต์์ส่วนตั
่ วั ระยะเวลา
เดิินทางน้้อยกว่่า 1 วััน ค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทาง 1,000 บาทหรืือ
ต่ำำ�� กว่่า ส่่วนใหญ่่ทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวจัังหวััดนี้้�
จากอิินเทอร์์เน็็ต/เว็็บไซต์์/โซเซีียลเน็็ตเวิิร์ค์ เช่่น Facebook
Line Twitter เป็็ นต้น้ ร้้อยละ 40.4 โดยนัักท่่องเที่่�ยวไม่่เคย
ทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเมืืองสมุุนไพรมาก่่อน สอดคล้้องกัับ
Thaotrakool (2019: 72) ซึ่่�งกล่่าวถึึงผลการศึึกษาพฤติิกรรมของ
นัักท่่องเที่่�ยว พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่เดิินทางโดยรถยนต์์
ส่่วนตัวั และมากัับเพื่่�อน มีีวััตถุุประสงค์์ของการเดิินทาง
มาท่่องเที่่�ยว และปัั จจััยการสื่่อ� สารการตลาดที่่�มีีผลต่่อการ
ตััดสิินใจท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ พบว่่า การได้้คำ�ำ แนะนำำ�จาก
ครอบครััวและคนใกล้้ชิดิ เป็็ นปััจจััยการที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพมากที่่�สุดุ
สำำ�หรัับปัั จจััยที่่�มีีอิทธิ
ิ พิ ลต่่อการกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��ของ
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วเชิิง สุุ ข ภาพจััง หวััด มหาสารคาม พบว่่ า
นัักท่่องเที่่�ยวมีีความภููมิใิ จในการบอกเล่่าประสบการณ์์ที่่ดีี� ใน
การเดิินทางท่่องเที่่�ยว รองลงมาคืือ นัักท่่องเที่่�ยวจะมีีการ
แนะนำำ�กับั เพื่่อ� น/คนรู้้�จักั สอดคล้้องกัับ Chancharat (2016: 55)
ที่่�พบว่่าความประทัับใจในธรรมชาติิสิ่่ง� แวดล้้อมภููมิลำิ �ำ เนา
ของนัักท่่องเที่่�ยว และจำำ�นวนครั้้�งที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวเคยเดิินทาง
มาท่่องเที่่�ยว มีีความสััมพัันธ์กั์ บั อุุปสงค์์การกลัับมาเที่่�ยวซ้ำำ��
ในรอบ 12 เดืือนในทิิศท างบวก รวมถึึง สอดคล้้อ งกัับ
Oppermann (2000) ที่่�ศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับความตั้้�งใจเชิิงพฤติิกรรม
โดยพบว่่า ปัั จจััยด้้านค่่าใช้้จ่า่ ยเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ดึงึ ดููดนัักท่่องเที่่�ยว
ให้้เดิินทางมายัังสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวปลายทาง เนื่่�องจากค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการท่่องเที่่�ยวที่่�ต่ำ��ำ ลงทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวต้้องการที่่�จะเข้้าถึึง
และเยี่่ย� มเยืือนเป็็ นครั้้�งแรก ประการที่่�สอง คืือ ผลตอบรัับ
กลัับมาในเชิิงบวกเป็็ นตัวบ่
ั ง่ ชี้้ค� วามพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยว
ประการที่่�สามคืือ เพิ่่�มโอกาสสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีทัศน
ั คติิ
ไม่่แน่่นอน ลัังเลที่่�จะกลัับมาเยี่่�ยมเยืือนให้้เดิินทางท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��
ในโอกาสต่่อ ๆ ไป และนัักท่่องเที่่�ยวจะมีีการแนะนำำ�กับั
เพื่่�อน/คนรู้้�จััก รวมทั้้�งงานวิิจัยั ของ Kuo (2011) ที่่�พบว่่า
ความตั้้�งใจเชิิงพฤติิกรรม คืือ ความยิินดีีหรืือเต็็มใจที่่�จะกลัับ
มาท่่องเที่่�ยวสถานที่่�ปลายทางนั้้�น ๆ ที่่�นัักท่่องเที่่�ยวเคย

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
จากข้้ อ มูู ล ของนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง สุุ ข ภาพจััง หวััด
มหาสารคาม พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศชาย อายุุ
ระหว่่าง 51 - 60 ปีี ระดัับการศึึกษาปริิญญาตรีี รายได้้เฉลี่่ย�
ต่่อเดืือน 10,001 - 15,000 บาท ขััดแย้้งกัับงานของ
Luekveerawattana (2019: 40) ที่่�ได้้ทำ�ำ การศึึกษาแล้้ว
พบว่่านัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศหญิิง (ร้้อยละ 56)
นัักท่่องเที่่�ยวอายุุ 20 - 30 ปีี (ร้้อยละ 43) เกี่่�ยวกัับระดัับการ
ศึึกษานัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่มีีวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษาต่ำำ�� กว่่าปริิญญาตรีี
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เดิินทางมาและอาจจะมีีแนวโน้้มเดิินทางไปสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว
จุุดอื่่น� ๆ ซึ่่�งในการเดิินทางครั้้�งต่่อไปนัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่จะ
นึึกถึึงสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวที่่�ตนปรารถนาที่่�จะกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��
อีีกครั้้�ง และยัังใกล้้เคีียงกัับการศึึกษาของ Chen, & Tsai
(2007) ที่่�กล่่าวว่่า การแสดงออกในพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�มีีต่่อสถานท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ การเลืือกสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวที่่�จะ
เดิินทางไปเยี่่�ยมชม การประเมิินผลภายหลัังการท่่องเที่่�ยวเป็็ น
ประสบการณ์์ในการท่่องเที่่�ยวหรืือคุุณค่า่ การรัับรู้้�และความ
พึึงพอใจในภาพรวมของผู้้�เยี่่�ยมชม รวมทั้้�งการศึึกษาของ
Sadeh, Asgari, Mousavi, & Sadeh, (2012) ที่่�พบว่่า
พฤติิกรรมความตั้้�งใจกลัับมาท่่องเที่่�ยวในอนาคตเป็็ นการ
ตััดสิินใจของผู้้�เยี่่ย� มชมเกี่่ย� วกัับความชื่่�นชอบที่่�จะกลัับมา
ท่่องเที่่�ยวในสถานที่่�ปลายทาง และเต็็มใจที่่�จะแนะนำำ�ให้้ผู้้�อื่น�่
เดิินทางมาท่่องเที่่�ยว
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บทความวิิจัยั นี้้ไ� ด้้รับั ทุุนอุดุ หนุุนการวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏมหาสารคาม ร่่วมกัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม (สกสว.) ประจำำ�ปีี งบประมาณ
2563 ผู้้�วิิจั ัย ขอขอบพระคุุ ณสำ�นั
ำ ั ก งานเกษตรจััง หวััด
มหาสารคาม เกษตรอำำ�เภอนาดููน วาปีีปทุุม โกสุุมพิิสัยั
กุุดรััง กัันทรวิชัิ ยั สำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดมหาสารคาม
เกษตรกรผู้้�ปลููก สมุุน ไพรและผู้้�ที่่�มีีส่่วน เกี่่�ย วข้้อ งในการ
ทำำ�วิจัิ ยั ครั้้�งนี้้�ให้้สำ�ำ เร็็จ
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