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บทคัดย่อ 

การวิจัยพบว่า ผู้ บริโภคเป็นเพศหญิง มีอายุ 61 ปีขึน้ไป มีรายได้ 10,001-15,000 บาท อาชีพ

การเกษตร การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี ซือ้ผลิตภณัฑ์ยาหมอ่ง มีระยะเวลาการใช้  6 เดือน ถึง 1 ปี ใช้ 

ผลิตภณัฑ์เม่ือมีอาการ ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ด้วยตนเอง จํานวนเงินท่ีซือ้ตอ่ครัง้ 101-200  บาท ซือ้จาก 

ผู้ ผลิต  ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ วตัถุดิบสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติท่ี

ปลอดภัย ส่วนประสมทางการตลาด บรรจุภัณฑ์สะอาด คณุภาพดีและมีเคร่ืองหมาย มาตรฐานรับรอง 

ปัจจยัด้านนวตักรรมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีสะอาด คณุภาพดีและมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรองมีผลต่อ
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การตดัสินใจซือ้ ข้อเสนอแนะ ผลิตภณัฑ์สมนุไพรควรมีการโฆษณาผ่านส่ือ ควรจดัสรรช่องทางและสถานท่ี

การจดัจําหนา่ย และการสร้างผลิตภณัฑ์สมนุไพรเพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้า 

 

คําสําคัญ:  นวตักรรม, การตลาดสมยัใหม่, การพฒันาผลิตภณัฑ์, สมนุไพรทอ้งถ่ิน 

 

Abstract 

This research found that most consumers were female, 61 years old and over, had 

10,001-15,000 baht of income, completed undergraduate degree, purchased balm product, 

had period of product usage of 6 months to 1 year, used the product when symptoms occurred, 

made decision to purchase the product by themselves, spent 101-200 baht per time for the 

product, and purchased the product directly from the manufacturer. The customers’ expectation 

that made the decision to purchase were safe natural herb product, marketing mix, clean 

packaging, good quality, and certified standard mark. Factors of marketing innovation, clean 

packaging, good quality, and certified standard mark affected purchasing decision. This 

research suggested that the producers should advertise their herbal products via media, have 

proper distribution channels, and create value added to the current herbal products.  

 

Keywords:  Innovation, Modern Marketing, Product Development, Local Herbs 

 

บทนํา 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสมุนไพรเกิดขึน้จากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน ประกอบด้วยองค์

ความรู้ท่ีสัง่สมกนัมาจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากวิถีทางวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมอาศยั

การสืบทอดพัฒนาในระยะเวลาท่ียาวนาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงภูมิปัญญาท้องถ่ินในเร่ืองของการใช้พืช

สมนุไพรเพ่ือการดแูลสขุภาพ ซึง่ใช้เป็นยาเพ่ือการรักษาหรือบรรเทาโรคตา่งๆ ของคนในชมุชนตัง้แตอ่ดีตจน

ปัจจบุนั  การส่งเสริมคณุคา่ขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสมนุไพร  สร้างให้เกิดความตระหนกัใน

คณุคา่ของป่าและพืชสมนุไพรท้องถ่ินของตนเองได้  

 การศกึษาวิจยัผลิตภณัฑ์สมนุไพรให้เป็นท่ีรู้จกัและลกูค้าตดัสินใจซือ้จะต้องใช้การตลาด ซึ่งการทํา

การตลาดและการนํานวตักรรมเข้ามาช่วยทําการตลาด เพราะนวตักรรมการตลาดเป็นกระบวนการหนึ่งท่ี

ถกูกําหนดขึน้เพ่ือทําการปรับปรุงสว่นประสมทางการตลาด เพ่ือพฒันาและสร้างความเปรียบในการแข่งขนั

อยา่งยัง่ยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษานวัตกรรมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้และความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์

สมนุไพรท้องถ่ินของชมุชนบ้านวงัไทร อําเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.  เพ่ือศกึษาแนวทางในการนํานวตักรรมการตลาดไปใช้สําหรับผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

3.  เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาสมนุไพรในท้องถ่ินสูก่ารนําไปใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 พฤติกรรมผู้บริโภคจาก Kotler and Armstrong (2012) (อ้างอิงใน กมลพร นครชยกัลุ (2557)  

วฒุิ สขุเจริญ (2559)  ชชูยั สมิทธิไกร (2553)  ปณิศา มีจินดา (2553)  และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550)) สรุป

ได้วา่ พฤตกิรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกบักระบวนการ การตดัสินใจในการเลือก การซือ้ การใช้ การกําจดัสินค้า

หรือบริการ โดยเป็นกิจกรรมของบคคุลหนึง่หรือกลุม่บคุคลท่ีมีกิจกรรมการร่วมกนั และเป็นกระบวนการท่ีมี

การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง ในการศกึษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ได้มีแบบจําลองอย่างง่ายท่ีอธิบายถึงเหตุ

จงูใจในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค วฒุิ สขุเจริญ (2559) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคจะเร่ิมจากปัจจยั

ท่ีเป็นสิ่งเร้า ทําให้เกิดความต้องการ คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีเกิดจากบริษัทหรือจากคูแ่ข่ง และ

ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สงัคม และวฒันธรรม เป็นต้น  

ส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2003) (อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550)  นารีรัตน์ ฟักเฟ่ือง

บญุ (2554)  และ ปรียานชุ แดงเดช (2559)) ได้สรุปความหมายไว้ว่า ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคมุได้ซึ่ง

บริษัท หรือองค์กร ใช้ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ ความอยากได้ การใช้หรือ 

การบริโภค ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการหรือความจําเป็น กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ เช่น ขนาด รูปร่าง

ลกัษณะ คณุสมบตั ิบรรจภุณัฑ์ และตราสินค้า เป็นต้น    

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ 

หรือ หมายถึง คณุคา่ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทนุของลกูค้า ผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่างคณุคา่

ของผลิตภณัฑ์ กบัราคาของผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคา ผู้บริโภคจะทําการตดัสินใจซือ้    

3. การจดัจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบนัและกิจกรรม 

ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด  

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา 

สินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือบุคคลโดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือนความทรงจํา

ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซือ้ หรือการติดต่อส่ือสาร
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เก่ียวกับข้อมูลระหว่าง ผู้ ขายกับผู้ ซือ้ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อส่ือสารอาจใช้

พนกังานขาย ทําการขาย และการติดตอ่สอสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดตอ่ส่ือสารมีหลายประเภท 

ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย การตลาดทางตรง การประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสริมการ

ขาย 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร 

อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทําการคํานวณหากลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สูตรของ Yamane 

(1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะได้ขนาดของจํานวนกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 400 คน  

2. วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน ดงันี ้การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น 

โดยการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มตามสดัส่วนของบุคคลท่ีเข้ามา

ท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบตาม

ความสะดวก โดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจนครบตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

สว่นท่ี 3 วิเคราะห์เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 

สว่นท่ี 4 วิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัด้านนวตักรรมการตลาด 

สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการดาํเนินการวิจัย 

แบบสอบถามโดยผู้ วิจยัได้นําเสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือตรวจความเท่ียงตรงของเนือ้หาโดยคา่

ดชันีความสอดคล้อง (IOC) > 0.75 และได้ทําการทดสอบคา่ความเช่ือมัน่มีคา่เทา่กบั 0.752 ถึง 0.983  

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ แจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 การวิเคราะห์สถิติอนมุาน ได้แก่ t-test, One way ANOVA (F-test, Welch) และเม่ือพบว่าความ

แตกตา่งจะทําการวิเคราะห์ด้วย Bonferroni หรือ Games-Howell ตามเง่ือนไขความเท่ากนัของความ

แปรปรวน ในการทดสอบสมมติฐานและทําการทดสอบส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้สถิติ Multiple 

Regression Analysis โดยกําหนดนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ขอบเขตของเนือ้หาท่ีศึกษา ได้แก่ นวตักรรมทางการตลาด ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับสมุนไพร 

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ประวตัิบ้านวงัไทร  ตําบลถํา้ใหญ่  อําเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ขอบเขตด้านพืน้ท่ีท่ีเลือกศึกษา  

   ผู้ วิจัยเลือกศึกษาพืน้ท่ีในจงัหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 23 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช  อําเภอพรหมคีรี  อําเภอลานสกา  อําเภอฉวาง  อําเภอพิปนู  อําเภอเชียรใหญ่  อําเภอชะ

อวด  อําเภอท่าศาลา  อําเภอทุ่งสง  อําเภอนาบอน  อําเภอทุ่งใหญ่  อําเภอปากพนงั  อําเภอร่อนพิบลูย์ 

อําเภอนบพิตํา  อําเภอสิชล  อําเภอขนอม  อําเภอหวัไทร  อําเภอถํา้พรรณรา  อําเภอบางขนั  อําเภอจฬุา

ภรณ์  อําเภอพระพรหม  อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ และอําเภอช้างกลาง   

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยักําหนดระยะเวลาในการศกึษาเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

       ประชากร 

ผู้ วิจยัจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร 

อําเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

       กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวงัไทร 

อําเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยจะแจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีท่ีคาดว่ามีกลุ่มตวัอย่างจนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ สอบถาม

ผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยจะแจก

แบบสอบถามให้กลุม่ตวัอยา่งในสถานท่ีท่ีคาดวา่มีกลุม่ตวัอยา่งในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจยัแบง่การเก็บรวบรวมข้อมลูออกเป็น 2 ประเภท  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยรวบรวมจากตําราทางวิชาการ หนงัสือ สืบค้น

ข้อมลูจากเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

       2. การเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ 

  2.1 ผู้ผลิตและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์สมนุไพรในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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  2.2 หน่วยงานและผู้ นําชุมชนในจังหวดันครศรีธรรมราช จดัการประชุมกลุ่มเพ่ือพูดคุย 

แลกเปล่ียนและหาแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีถูกต้องและปลอดภัย 

พร้อมการอนุรักษ์ให้คงอยู่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค  

  2.3 ผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถาม 

จํานวน 400 ชดุ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูปฐมภมูิท่ีได้จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม 

การจดัเตรียมข้อมลู 

 1. นําแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

 2. นําแบบสอบถามท่ีได้มาลงรหสั (Coding) ตามท่ีได้กําหนดรหสัไว้ 

 3. การประมวลผลข้อมลู ข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วนํามาบนัทึกโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผล

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถิตสํิาเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลิตภณัฑ์สมนุไพรท้องถ่ินของชมุชนบ้านวงัไทร อําเภอ ทุง่สง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูและนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและคําอธิบายโดยแบง่

การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 5 ตอน ตามลําดบั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจํานวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 และเพศ

ชาย จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 อายุ มี 61 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ  24.75 รองลงมาคือ อาย ุ

51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.00 และท่ีน้อยท่ีสุดคือ ต่ํากว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 2.75  รายได้ต่อเดือน มี

รายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมาคือรายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 22.00 และรายได้น้อยท่ีสดุคือ มากกว่า 35,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.00 อาชีพ มีอาชีพทําการเกษตร  

คิดเป็นร้อยละ 20.75 รองลงมาคือ อาชีพทําธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 18.75 และน้อยท่ีสดุคืออาชีพ

นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.00 ระดบัการศึกษา มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

48.25 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.50 และน้อยท่ีสุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 9.25 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 ประเภทผลิตภณัฑ์ใช้ปัจจบุนั ประเภทผลิตภณัฑ์ยาหม่อง นํา้มนัเหลืองนวด คิดเป็นร้อยละ 26.83 

รองลงมาคือ ยาสมุนไพรผงหรืออดัแคปซูล คิดเป็นร้อยละ 25.00 น้อยท่ีสดุคือ ชา หรือเคร่ืองด่ืมสมนุไพร 

คดิเป็นร้อยละ 7.50 ระยะเวลาการใช้ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่มีระยะเวลาการใช้ 6 เดือน ถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 

28.00  รองลงมาคือ ระยะเวลา 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50 และน้อยท่ีสุดคือ น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น

ร้อยละ 21.75 ความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์ เม่ือมีอาการคิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ 1-3 วนัตอ่ครัง้  

คิดเป็นร้อยละ 31.25 และน้อยท่ีสุดคือ นานกว่า 1 สปัดาห์ต่อครัง้ คิดเป็นร้อยละ13.50 การตดัสินใจซือ้

ผลิตภณัฑ์ โดยการซือ้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.50 และไม่ใช่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 44.50 ผู้ มีอิทธิพล

ตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 22.25 

และน้อยท่ีสดุ คือ ญาตพ่ีิน้อง คดิเป็นร้อยละ 16.75 จํานวนเงินท่ีใช้ซือ้ผลิตภณัฑ์ตอ่ครัง้ คือ 101-200 บาท 

คดิเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ ต่ํากวา่ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.75 และน้อยท่ีสดุ คือ มากกว่า 400 

บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 สถานท่ีซือ้ผลิตภัณฑ์ คือ จากผู้ผลิตคิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ การ

ออกแบบร้านงานแสดงสินค้า คดิเป็นร้อยละ 34.75 และน้อยท่ีสดุ คือ ไฮเปอร์มาเก็ตท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 

5.50 สาเหตกุารตดัสินใจซือ้ ผลิตภณัฑ์สมนุไพรท้องถ่ินของชมุชนบ้านวงัไทร ระดบัความคิดเห็นภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ บรรเทาอาการเจ็บปวด มีความคดิเห็นอยู ่

ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือ สนบัสนนุภมูิปัญญาท้องถ่ิน หรือผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

ท้องถ่ินมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.18) และน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการโฆษณาหรือการ 

ประชาสมัพนัธ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.01) ความคาดหวงัท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ 

ผลิตภณัฑ์สมนุไพรท้องถ่ินของชมุชนบ้านวงัไทร ระดบัความคดิเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 

4.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ด้านวตัถดุิบสกดัจากสมนุไพรธรรมชาตท่ีิปลอดภยั มีความคดิเห็นอยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ผา่นการรับรองจาก สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.38) และน้อยท่ีสดุ คือ 

ด้านตราสินค้าสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.12)   

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยพิจารณา

คา่เฉล่ีย เพ่ือให้ทราบระดบัความคิดเห็นของประชากรในงานวิจยั และคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็น

คา่ท่ีแสดงถึงการกระจายของข้อมลู การวิเคราะห์ระดบัความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างของทกุกลุ่มปัจจยั ใน

งานวิจยัครัง้นี ้ประกอบไปด้วยตวัแปรต้นและตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวม เห็น

ด้วยมากต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 และเม่ือพิจารณารายข้อ

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสุด คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีสะอาด คณุภาพดี และมีเคร่ืองหมาย มาตรฐานรับรอง มี
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คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีใช้ง่ายมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต่ําสดุ คือ สีและกลิ่นมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.04 

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเห็นด้วยมากตอ่สว่นประสมทางการตลาดด้านราคามีคา่เฉล่ียเทา่กบั 

4.18 และเม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือราคาของผลิตภณัฑ์สมนุไพรเหมาะสมกบั

ปริมาณคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.55 รองลงมา คือราคาเหมาะสมกบัคณุภาพมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้คา่เฉล่ีย

เทา่กบั 4.27 และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือราคาท่ีเป็นมาตรฐานเทา่กนัทกุร้านมีผลตอ่การ ตดัสินใจซือ้

คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเห็นด้วยมากตอ่ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีสามารถ

หาซือ้ได้สะดวกมีผล ตอ่การตดัสินใจซือ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.55 รองลงมาคือการจดัเรียงสินค้าให้ดโูดดเดน่ 

สงัเกตเห็นง่ายมีผล ต่อการตดัสินใจซือ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือมีสถานท่ี

จําหนา่ยมีการตกแตง่สวยงาม คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.25 

ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมากกับ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.23 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสุดคือ ผู้ประกอบการ 

หรือพนกังานขายมีความรู้ เช่ียวชาญ ให้คําแนะนําได้อย่างเหมาะสม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.55 รองลงมา คือ 

การโฆษณาผลิตภณัฑ์สมนุไพรผ่านส่ือตา่งๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24 และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือการแจก

แผน่พบัหรือเอกสาร เพ่ือแนะนําหรือบง่บอกประโยชน์ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.01 

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านคณุค่า

ผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดได้ทันที (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มี

เอกลกัษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากสมุนไพรท้องถ่ิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ีย 4.42)  

และน้อยท่ีสดุ คือ ผลิตภณัฑ์มีสรรพคณุในการบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีมีอยู่ในท้องตลาด 

มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.42)   

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คดิเห็นภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลกูค้าสามารถเข้าถึง

ผลิตภณัฑ์ได้จากชอ่งทางการจดัจําหน่ายท่ีหลากหลาย (คา่เฉล่ีย 4.15)  รองลงมาคือ การสํารวจสอบถาม

ความพงึพอใจ หรือความต้องการของลกูค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.13) และน้อย

ท่ีสุดคือ การอํานวยความสะดวกด้านข้อมลูผลิตภัณฑ์สําหรับลกูค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(คา่เฉล่ีย 4.07) 
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ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการทําการตลาดท่ี

ส่ือให้เห็นถึงสรรพคณุผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งแก้ปัญหาอาการเฉพาะโรค (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ มีขนาด

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.13) และน้อยท่ีสุด คือ ราคาท่ี

เหมาะสม  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.11)   

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การพฒันาสร้าง

ผลิตภณัฑ์ใหมจ่ากคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์เดมิ (คา่เฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ การพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ีย 4.35) และน้อยท่ีสุดคือ การผลิต

อปุกรณ์เสริมเพ่ือเพิ่มการใช้งานผลิตภณัฑ์หลกั (คา่เฉล่ีย 4.19)   

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจดักิจกรรมการ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา คือ การ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ทางส่ือสิ่งพิมพ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.96) และน้อยท่ีสุด 

คือ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์หลากหลายประเภท มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

(คา่เฉล่ีย 3.93)   

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด 

ความคาดหวงัท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมนุไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวงัไทร มีระดบัความ

คดิเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าท่านจะแนะนําและบอกตอ่

ผู้ อ่ืนให้ทดลองใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.89) รองลงมาคือ ท่านจะตดัสินใจซือ้ซํา้ มี

ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.88)   

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 

1.918 และคา่ sig = 0.000) โดยท่ีปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ด้านบรรจภุณัฑ์ท่ีสะอาด 

คณุภาพดี และมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรองมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรได้ร้อยละ 4.10 (Adjusted R2 = 0.041) ท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 95.9 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ได้นํามาพิจารณาเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบรรจภุณัฑ์ท่ี สะอาด คณุภาพดี และมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรอง (Beta = 
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0.204, sig = 0.033) ส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 

1.635 และคา่ sig = 0.000) โดยท่ีปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีราคาเหมาะสมกบัคณุภาพมี

ผลต่อการตดัสินใจซือ้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

สมนุไพรได้ร้อยละ 2.90 (Adjusted R2 = 0.029) ท่ีเหลืออีกร้อยละ 97.1 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านราคาเหมาะสมกบัคณุภาพมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ (Beta = 0.214, 

sig = 0.043) ส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย

กล้ามเนือ้อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัด

จําหน่ายส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 (F = 4.336 และคา่ sig = 0.000) โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจดัจําหน่าย 

ด้านผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีสามารถหาซือ้ได้สะดวกมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรได้ร้อยละ 6.30 (Adjusted R2 = 0.063) ท่ีเหลือ

อีกร้อยละ 93.7 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้าน

ผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีสามารถหาซือ้ได้สะดวกมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ (Beta = 0.232, sig = 0.012) ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ อย่างมี

นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (F = 4.665 และคา่ sig = 0.000) โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดด้านพนกังานขายท่ีมีความรู้ เช่ียวชาญ ให้คําแนะนําได้อยา่ง เหมาะสมมีผลให้ตดัสินใจซือ้ได้ง่าย

ขึน้ และด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากส่ือต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรร้อยละ 12.90 (Adjusted R2 = 0.129) 

ท่ีเหลืออีกร้อยละ 87.1 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ได้นํามาพิจารณา เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์จากส่ือต่างๆ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Beta = 0.333, sig = 0.001) ตามด้วยพนกังานขายท่ีมีความรู้ เช่ียวชาญ ให้

คําแนะนําได้อย่างเหมาะสมมีผลให้ตดัสินใจซือ้ ได้ง่ายขึน้ (Beta = 0.214, sig = 0.036) ส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือยตามลําดบั อย่างมีนยัสําคญั
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ท่ีระดบั 0.05  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานสามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมตฐิานดงันี ้ 

 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรสร้างความเช่ือมัน่ในสินค้าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ 

ไมมี่สารท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผิวหนงั รวมถึงสินค้าต้องมีคณุภาพน่าเช่ือถือไม่มีสารอนัตราย ต้องมีบรรจภุณัฑ์

สวยงามและมีสว่นผสมของสารสกดัจากธรรมชาต ิ 

2. ผลิตภณัฑ์สมุนไพรควรมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ และควรมีการบอกกล่าวเก่ียวกบัคณุสมบตัิ

ของผลิตภณัฑ์สมนุไพรให้เป็นท่ีรู้จกั  

3. ผลิตภณัฑ์สมนุไพรควรจดัสรรชอ่งทางสถานท่ีจําหนา่ย เช่น เว็บไซต์ แค็ตตาล็อก หรือร้านค้าใน

ชมุชน ร้านค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

4. ผลิตภณัฑ์สมนุไพร ควรมีการบง่บอกวิธีการใช้ให้สะดวก ง่ายตอ่การใช้งาน ประกอบกบัควรมี

การแสดงสินค้า ณ จดุขาย ให้มีความนา่สนใจ และควรมีสินค้าทดลองใช้ 

 5. การสร้างแบรนด์ผลิตภณัฑ์สมนุไพรเพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้า เช่น การรวมจดุขายด้านสขุภาพ การ

ขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีการจดัทําข้อมูลพืน้ฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างละเอียดรวมถึง

ข้อมลูคณุภาพ 

 

สรุปและอภปิรายผล 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิงจํานวน 289 คน คดิเป็นร้อยละ 72.25 อาย ุ 61 ปี 

ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ  24.75 รายได้ตอ่เดือน 10,001-15,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 24.25 อาชีพทํา 

การเกษตร  คดิเป็นร้อยละ  20.75  ระดบัการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.25 สอดคล้องกบั

งานวิจยัของวินัส  ป้านภูมิ  (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืมของ

ผู้ บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ บริโภคชาสําเร็จพร้อมด่ืมเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-30 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายได้ เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกซือ้ชา

สําเร็จพร้อมด่ืมด้วยตนเองเหตผุล ท่ีซือ้เพราะประโยชนของการบริโภค ด้านผลิตภณัฑ์และด้านช่องทางการ

จดัจําหน่ายมีผลตอการตดัสินใจซือ้ชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืมมากท่ีสุด ส่วนด้านราคาและด้านการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อ การตัดสินใจซือ้ชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืมของผู้ บริโภคในระดับมากผู้ บริโภคท่ีมีระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซือ้ชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืมใน

ช่วงเวลาท่ีซือ้แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากข้อค้นพบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า 
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ผู้บริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซือ้พืชสมนุไพรไทยเพ่ือสขุภาพ สว่นใหญ่เป็นผู้หญิงประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัซึ่ง

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีต้องคํานึงถึงมากท่ีสุด คือด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดต้องมีการ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับประโยชนท่ีได้รับจากการบริโภคสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ คณุภาพของผลิตภัณฑ์

และวางแผนการตลาดเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคเพ่ือให้ ผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้ได้รวดเร็วขึน้ และผู้ประกอบธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จ

มากย่ิงขึน้ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 ประเภทผลิตภณัฑ์ใช้ปัจจบุนั ประเภทผลิตภณัฑ์ยาหมอ่ง นํา้มนัเหลือง นวด คิดเป็นร้อยละ 26.83 

ระยะเวลาการใช้ผลิตภณัฑ์  มีระยะเวลาการใช้ 6 เดือน ถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00  ความถ่ีในการใช้

ผลิตภณัฑ์ เม่ือมีอาการคดิเป็นร้อยละ 38.75 การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยการซือ้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อย

ละ 55.50 ผู้ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ สว่นใหญ่ คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 24.50 จํานวนเงินท่ี

ใช้ซือ้ผลิตภณัฑ์ตอ่ครัง้ คือ 101-200 บาท คดิเป็นร้อยละ 24.50 สถานท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์คือ ผู้ผลิตคดิเป็นร้อย 

ละ 38.75 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธรณสั ทองชชูว่ย (2556) รายงานผลของการศกึษา ความเช่ือ 

เก่ียวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคของหมอพืน้บ้าน  อําเภอบางกล่ํา จงัหวดัสงขลา รายงานวิธีการ

การรักษาโรคด้วยการใช้สมนุไพรท่ีแตกตา่งกนัไปตามชนิดและลกัษณะอาการของโรคหรือความเจ็บป่วยท่ี

ปรากฏ มีการใช้คาถารวมถึงพิธีกรรมตามความเช่ือมาใช้ในกระบวนการของการบําบดัรักษา มีข้อห้าม

ข้อแนะนําสําหรับการปฏิบตัิตนของผู้ ป่วยในระหว่างการรักษา และมีการติดตามผลของการรักษาเป็น

ระยะๆ ประกอบกบัรายงานการศกึษาของ เสาวนีย์ กลุสมบรูณ์ และ รุจินาถ อรรถสิษฐ (2550) สรุปผลการ

ทบทวนวรรณกรรมการศึกษาสถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพืน้บ้านด้านสุขภาพไว้ว่า 

การแพทย์พืน้บ้านหรือการดแูลรักษาสุขภาพแบบพืน้บ้านเป็นองค์ความรู้และแบบแผนการดแูล สุขภาพ

และรักษาโรคของกลุม่ชนหรือชาตพินัธุ์ เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนท่ีสืบทอดรุ่นสู่รุ่นมีอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ิน

และมีความสมัพนัธ์กบัโลกทศัน์และระบบ นิเวศน์ของท้องถ่ินการแพทย์พืน้บ้านมีหมอพืน้บ้านเป็นผู้ รักษา

โรคท่ีมีความชํานาญเฉพาะและไม่ใช่การประกอบอาชีพท่ีเป็นทางการการศกึษาการแพทย์ พืน้บ้านมีการ

จําแนก2 สว่นคือการแพทย์พืน้บ้านท่ีมี รากฐานแบบประสบการณ์เชน่ การใช้สมนุไพรการรักษากระดกูการ

นวดเป็นต้น และการแพทย์พืน้ บ้านท่ีมีรากฐานแบบพิธีกรรมและศาสนา เช่น คนทรงหมอผีหมอไสย

ศาสตร์เป็นต้นซึ่งหมอพืน้บ้านใน สงัคมไทยมกัมีแนวคิดและวิธีการรักษาโรคแบบผสม ผสานทัง้สองส่วน

เชน่ การใช้สมนุไพร การนวด และ การเป่ามนต์ประกอบกนั 

สาเหตุการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดับความคิดเห็น

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บรรเทาอาการเจ็บปวด มีความ

คดิเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.23) ความคาดหวงัท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สมนุไพร มีระดบั
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ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านวตัถดุิบ

สกดัจากสมนุไพรธรรมชาติท่ีปลอดภยั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.50) สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ สุพฒัน์ ศรีสวสัดิ์ และคณะ (2556) ได้ทําการศึกษาเร่ือง พืชสมนุไพรประจําถ่ินและภูมิ

ปัญญาการประยุกต์ใช้สําหรบการแพทย์พืน้บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า พืช

สมุนไพรหลายชนิดท่ีนิยมนํามาใช้ในการรักษาโรค หรือกลุ่มอาการผิดปกติของร่างกาย และแต่ละชนิดท่ี

นํามาใช้จะมีสรรพคุณหลายอย่าง และยังพบว่ามีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีนํามาใช้กับโรคหรือกลุ่มอาการท่ี

เหมือนกัน ประชาชนมีความรู้เร่ืองการใช้พืชสมนุไพรรักษาโรคอยู่ในเกณฑ์ดี และสนใจในเร่ืองการใช้

สมนุไพรภูมิปัญญา การใช้พืชสมนุไพรมกัเป็นเร่ืองการบําบดัรักษาอาการป่วยพืน้ฐานในชีวิตประจําวนัซึ่ง

เป็นอาการกลุ่มอาการและโรคท่ีไม่รุนแรงนกัคือ ท้องผกู ท้องเสีย แผลในกระเพาะอาหาร ไอ เจ็บคอ หรือ

ขบัเสมหะ องค์ความรู้วิธีการปรุงยาของปราชญ์ชาวภูไทส่วนมากเป็นการนําสมนุไพรไปต้มนํา้เรียกว่ายา

ต้มหรือยาหมอ ถ้าเป็นบาดแผลภายนอกหรือฟกชํา้ก็จะนําสมนุไพรมาฝนและคลกุเคล้าให้เข้ากนัแล้วนําไป

ประคบ ส่วนของพืชสมุนไพรท่ีนํามาใช้ในการรักษาขึน้อยู่กับชนิดของสมนุไพรซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ 

แก้วชิณ และคณะ (2558) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองการศกึษาภูมิปัญญาการแพทย์พืน้บ้านในเขตอําเภอวงันํา้

เขียว จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ การใช้ยาสมนุไพรเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการรักษาผู้ ป่วย การเตรียมยา

มีทัง้การต้ม การนํามาบด การฝน ร่วมกับการรักษาโดยการเป่า พ่น การใช้นํา้มนัทา การบีบนวด การ

ประคบสมนุไพร 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยพิจารณา

คา่เฉล่ีย เพ่ือให้ทราบระดบัความคิดเห็นของประชากรในงานวิจยั และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซึ่งเป็น

คา่ท่ีแสดงถึงการกระจายของข้อมลู การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งของทกุกลุม่ปัจจยั  

ระดับความคิดเห็นโดยรวม เห็นด้วยมากต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยมี

คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.22 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ บรรจภุณัฑ์ท่ีสะอาด คณุภาพ

ดี และมีเคร่ืองหมาย มาตรฐานรับรอง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.75 สอดคล้องกบังานวิจยัของ องัวรา อรรถเจริญ

พร (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางตราสินค้าหนึ่งของ

ไทยสําหรับผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญั

กบัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดบัมากเช่นกนั และสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสม

การตลาดของ Kotler and Armstrong (2012) ซึ่งกล่าวถึง การพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจและรักษาคุณค่าของสินค้าให้อยู่ในใจลูกค้า โดยผู้ ประกอบการควรมีการพัฒนาและ

คํานึงถึงคณุภาพ ส่วนประกอบ สี กลิ่น ของยาสีฟัน รวมถึง รูปแบบผลิตภัณฑ์ ปริมาณท่ีบรรจุและควรมี
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หลากหลายชนิดและขนาดให้ลกูค้าได้เลือกซือ้ตาม ความต้องการและตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย

และคํานงึถึงผลตอบแทนอนัแท้จริงท่ีลกูค้าต้องการจากการซือ้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ 

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมากตอ่ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.18 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือราคาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหมาะสมกับ

ปริมาณคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.55 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุาสินี โชคงาม (2554) ท่ีศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัด้านราคาอยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีสว่นประสมทาง 

การตลาด ของ Kotler and Armstrong (2012) ท่ีกลา่วว่า ราคาเป็นสิ่งท่ีกําหนดถึงคณุลกัษณะของ 

ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจําหน่าย ช่องทางการส่ือสาร และยงัเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงคณุคา่ของตราสินค้าหรือ

ตัวสินค้า โดยผู้ ประกอบการควรกําหนดราคายาสีฟันให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มีราคาท่ี

มาตรฐาน แน่นอนและชดัเจน และมีราคาไม่สูงจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกัน และมีหลากหลายราคาให้

เลือกซือ้รวมถึงการชําระด้วยเงินสดหรือบตัรเครดิตได้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการชําระสินค้า 

ระดบัความคดิเห็นโดยรวม เห็นด้วยมากตอ่สว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย

มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือผลิตภณัฑ์สมนุไพรท่ีสามารถ

หาซือ้ได้สะดวกมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.55 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุาสินี โชคงาม 

(2554) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายอยู่ในระดบัมาก

และสอดคล้องกบัทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ Kotler and Armstrong (2012) ท่ีกล่าวถึง ช่องทางการ

นําเสนอบริการโดยผู้ประกอบการมีการวางยาสีฟันให้เห็นอยา่งชดัเจนบนชัน้วางสินค้า ความสะดวกในการ

เลือกซือ้ยาสีฟันเห็นได้ง่าย และมีช่องทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย รวมถึงสามารถซือ้ยาสีฟันได้ใน

รูปแบบออนไลน์ได้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วซึ่งจะต้องคํานึงวิธีการขนส่งให้มีเหมาะสมกับสินค้า มี

ประสิทธิภาพ และบริการได้ทนัเวลาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ระดับความคิดเห็นโดยรวม เห็นด้วยมากกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผู้ประกอบการหรือ

พนกังานขายมีความรู้ เช่ียวชาญ ให้คําแนะนําได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ วิลาสินี ยนต์วิกยั (2559) ท่ีศกึษาปัจจยัทางการตลาดกบัการเลือกซือ้ ผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของ

ชาวพมา่ในประเทศไทย ผลการศกึษา  พบว่า ปัจจยัการตลาดส่งผลตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของ

ชาวพมา่ในประเทศไทยด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบังานวิจยัของ องัค์วรา อรรถเจริญ

พร (2558) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางตราสินค้าหนึ่งของ

ไทยสําหรับผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญั
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler and Armstrong (2012) การติดตอ่ส่ือสารระหว่างกิจการและ

ผู้บริโภคเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้สามารถทําได้โดยผ่านเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน เช่น การ

ติดต่อส่ือสารโดยการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ หรือป้าย

โฆษณาท่ีเห็นได้ง่าย เป็นต้น ควรมีโปรโมชั่นต่างๆ เช่น คปูองส่วนลด การแจกรางวลั หรือ ชิงโชค แจก

ผลิตภณัฑ์ทดลองใช้ และมีพนกังานขายให้คําแนะนําในการเลือกซือ้ยาสีฟันเพ่ือให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมทัง้

ทางตรงและทางอ้อมโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า 

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจยัด้านคณุค่า

ผลิตภัณฑ์มีสรรพคณุในการบรรเทาอาการปวดได้ทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.55) สอดคล้องกบังานวิจยัของรุ้งทอ

แสง ขัน้สุวรรณ (2559) พบว่า ผู้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ คือ แพทย์ เภสชักร  ปัจจยัย่อย

ด้านทัศนคติและความเช่ือ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักับสมุนไพรมีประโยชน์นานบัปการมาก

ท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ สมนุไพรมีผลข้างเคียงน้อย และการใช้เป็นประจําสามารถป้องกนัโรคได้ ตามลําดบัซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ มาลยั กมลสกลุชยั และ พงศ์ศริภพ ทองดีรวิสรุเกต ุ(2559) พบว่า ความเช่ือของ

ผู้บริโภคท่ีมีตอ่สมนุไพรไทยมีความเช่ือมัน่วา่ สมนไุพรไทยบางชนิดสามารถรักษาโรคได้ 

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลกูค้าสามารถเข้าถึง

ผลิตภณัฑ์ได้จากชอ่งทางการจดัจําหนา่ยท่ีหลากหลาย (คา่เฉล่ีย 4.15) สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธันยมยั 

เจียรกลุ (2557) ท่ีทําการศกึษาเร่ืองปัญหาและแนวทางการปรับตวัของผลิตภณัฑ์โครงการ หนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) เพ่ือพร้อมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการ OTOP 

ต้องเร่งพฒันา สินค้า ทัง้ด้านคณุภาพและมาตรฐานสินค้าหรือบริการให้ได้การยอมรับในระดบัสากล โดย

ผสมผสาน วฒันธรรม ภมูิปัญญากบัเทคโนโลยีนวตักรรมและพฒันารูปแบบต้องสร้างความเป็นเอกลกัษณ์

ของสินค้าหรือบริการของตนเอง สร้างการรับรู้ในตราสินค้าของไทยต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคณุค่า

หรือมลูคา่เพิ่มในตวัสินค้า 

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการทําการตลาดท่ี

ส่ือให้เห็นถึงสรรพคณุผลิตภณัฑ์ท่ีมุง่แก้ปัญหาอาการเฉพาะโรค (คา่เฉล่ีย 4.17) สอดคล้องกบังานวิจยัของ

ปรียานชุ แดงเดช (2559) ท่ีพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสดุในเร่ืองผลิตภณัฑ์ คือ บรรจุ

ภัณฑ์ สะอาด คุณภาพดีและมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรอง ส่วนเร่ืองราคาท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญัมากท่ีสดุ คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพ 
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ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การพัฒนาสร้าง

ผลิตภณัฑ์ใหม่จากคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์เดิม (คา่เฉล่ีย 4.38) สอดคล้องกบังานวิจยัของ พชัรี  สวุรรณ

เกิด (2556) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จําหนา่ยตามลําดบั 

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจดักิจกรรมการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ดวงกมล ศิริยงค์ (2555) ท่ีศกึษาวิจยัเร่ืองรูปแบบและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของไทยเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน ศึกษาเฉพาะ 4 

ธุรกิจ เอสเอ็มอี ท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพ่ือชิงรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งปี 

ประจําปี 2554 ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ท่ีใช้เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน คือ การมุ่งเน้น

สร้างความแตกตา่งในด้านการพฒันา ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัด้านนวตักรรมการตลาด 

ความคาดหวังท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ินของชุมชนบ้านวังไทร ระดบัความ

คดิเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3. 89) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าท่านจะแนะนําและบอกตอ่

ผู้ อ่ืนให้ทดลองใช้ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.89) สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภทัรกานต์    

วรยศ และวลัลภ ศพัท์พนัธุ์ (2558) ท่ีศกึษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัสว่นประสมทาง 

การตลาดท่ีมีตอ่โครงการตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบรีุ พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นใน

ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยอนัดบัท่ี 1 คือ การโฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน์ 

และสิ่งตีพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ อนัดบัท่ี 2 คือ ร้านท่ีมีการโชว์สินค้าอย่างเด่นชดั 

สามารถมองเห็นได้ง่าย สะดวกตอ่การเลือกซือ้สินค้าและสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิตตินนัท์ วรรณศภุผล 

(2552) ท่ีได้ทําการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือความงามของผู้บริโภค

สตรีในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑ์สมนุไพรเพ่ือความงามของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร และบคุลิกภาพมีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ สมนุไพรเพ่ือความงามของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครอีกทัง้ยงัสอดคล้อง

กบังานวิจยัของ Barsky and Labagh (1992) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกับ กลยทุธ์เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า พบว่า ระดับความพึงพอใจท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ ประสบการณ์การบริการท่ีได้รับนัน้ 

เก่ียวเน่ืองกับคุณค่าหรือความสําคญัท่ีลูกค้ามีต่อ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการนัน้สมทบกับความคาดหวัง
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ของลกูค้าวา่สินค้าควรจะมีคณุภาพแคไ่หน ขึน้อยู่กบัปัจจยัสําคญั 2 ประเภท คือ ความคาดหวงัของลกูค้า

และคณุลกัษณะของสินค้า สอดคล้องกบังานวิจยัของ Cockerell (1996) ท่ีได้ศกึษาธุรกิจสปาและรีสอร์ท 

โดยมุ่งเน้นท่ีตลาดยุโรปเป็นสําคญั ซึ่งการตลาดการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพมีเหตผุลเพ่ือการรักษาสุขภาพ 

อยา่งไรก็ตามปัจจบุนันี ้การเติบโตของสปาและรีสอร์ทสขุภาพสามารถตอบสนองความต้องการด้านตลาด

การทอ่งเท่ียวเพ่ือสขุภาพได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการผลิต ควรกําหนดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการจําหนา่ยหรือมาตรฐานการให้บริการ

ภายใต้มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ตามท่ีสอดคล้องกบัธุรกิจ  

2. ด้านการตลาด ควรวางแผนกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงการตลาดจากต้นนํา้ กลางนํา้ และ

ปลายนํา้ อยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน คือ ผู้ปลกูสมนุไพร ผู้แปรรูปและผู้ จําหนา่ย  

3. ด้านการเงิน ควรมีการพฒันาความรู้ด้านการเงินโดยใช้แนวคิดแผนธุรกิจในการบริหารการเงิน  

4. ด้านการบริหารจดัการ ควรพฒันาความรู้ด้านการจดัการธุรกิจ เช่น การจดัทําแผนธุรกิจ การ

สร้างกลุม่เครือขา่ยสมนุไพรเพ่ือเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมลู ความรู้ และสินค้า 
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