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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่เคยซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพร ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี จ านวน 400 คน การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ( ̅ = 61.25) มีอายุ 21-30 ปี ( ̅ = 28.50) มีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ( ̅ = 62.25) มีสถานภาพโสด ( ̅ = 46.67) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ( ̅ = 25.25) และมี
รายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ( ̅ = 37.50) ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน
จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า พบว่า ด้านคุณประโยชน์ (ß =
0.283) ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (ß = 0.237) ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (ß = 0.125)
และด้านทัศนคติ (ß = 0.111) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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ABSTRACT
The objective of this research were following (1) To study the difference of personal characteristics factors
will result to difference of buying decision on herbal products in Pathum Thani Province. (2) To study the brand
image factors affecting the buying decision on herbal products in Pathum Thani Province. A survey questionnaire was
used as a tool for data collection with random sample technique with resulted to amount 400 peoples, Especially they
must bought herbal products. The statistics used for data analysis were Percentage, Frequency, Average and Standard
deviation. The inferential statistic analyze by t-test, F-test and Multiple Regression Analysis
The study showed that most of the responded were female ( ̅ = 61.25), aged 21-30 years old ( ̅ = 28.50),
Bachelor Degrees Education level ( ̅ = 62.25), single ( ̅ = 46.67), Company employee career ( ̅ = 25.25) and
average income is 25,001-35,000 bath ( ̅ = 37.50). The research results stated that the difference of personal
characteristics factors such as gender, age, education level, marital status, occupation and average income were
differenced provided same of buying decision on herbal products. For the brand image factors found that benefit,
favorability of brand associations, uniqueness of brand association and attitude affect to the buying decision on herbal
products in Pathum Thani Province with statistical significance at the level of 0.05
Keywords: Brand Image, Buying Decision, Herbal Products
1. บทนา
ปั จจุบนั การบริ โภคของคนรุ่ นใหม่ มีความนิ ยมใช้สมุนไพรเป็ นทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ และมีนโยบาย
การสนับสนุ นการใช้สมุนไพรจากภาครัฐบาล ในแม่บทการพัฒนาสมุนไพรปี 2560-2564 (มีสมุนไพรที่เป็ น Product
Champion 4 ชนิ ด คือ ขมิ้นชัน บัวบก ไพล กระชายดา) และการดาเนิ นงานของกระทรวงสาธารณสุ ขที่ส่งเสริ มให้
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ใช้สมุนไพรทดแทนการนาเข้ายาแผนปั จจุบนั โดยการเพิ่มรายการสมุนไพรเข้าไว้ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ จากปั จจัยดังกล่าวทาให้ในปี ที่ผา่ นมาตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (อาทิ อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม ยาสมุนไพร) โดยในปี 2562 มูลค่าทางตลาด
สมุนไพรเติบโตกว่า 18,200 ล้านบาท และพุง่ ขึ้น 20,000 ล้านบาท ได้ในปี 2563
ทั้งนี้ สมุนไพรขมิ้นชันที่ ภาครัฐพยายามผลักดันและส่ งเสริ มให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ขมิ้นชันสามารถนามาใช้เป็ น
เครื่ องเทศในการประกอบอาหาร เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์สปา (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,2562)
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องสวนกระแสเศรษฐกิจ ซึ่ งมีอตั รา
การเติบโตเฉลี่ย 6.2% ต่อปี โดยตลาดยาไทยปี 2562 ที่ผา่ นมามีมูลค่ารวมโดยประมาณอยูท่ ี่ 177,000 ล้านบาท และไทย
เป็ นตลาดเวชภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพสู งสุ ดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ คาดว่าปี 2563 มูลค่าของอุตสาหกรรมยาจะ
เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า มีปัจจัยบวกมาจากสัดส่ วนประชากรสู งอายุของคนไทยที่เพิ่มขึ้น โครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วน
หน้าของภาครัฐ ประกอบกับการท่องเที่ยวเชิ งพาณิ ชย์ซ่ ึ งตลาดยาและเวชภัณฑ์ในปั จจุบนั มี สัดส่ วนเกือบ 20% ของ
ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพทั้งหมด นอกจากนี้ ไทยยังส่ งออกยาและเวชภัณฑ์อยูท่ ี่ 428 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งคิดเป็ นเงินไทย
12,840 ล้านบาท (กรุ งเทพธุรกิจ, 2563)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1025

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

สมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติของประเทศไทย จะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้อุตสาหกรรม
เครื่ องสาอาง 77% อาหารเสริ ม 17% และยารั กษาโรค 4% ส่ วนมากประเทศไทยจะเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกสารสกัด
สมุนไพร ยังไม่สามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมยาได้มาก เนื่ องจากกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ยงั ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ จึงทาได้เพียงแค่ส่งออกสารสกัดไปยังต่างประเทศ
ปั จจุบนั คนรุ่ นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็ นทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้ตลาดสมุนไพรที่ใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้นมาก โดยมีปัจจัยหนุนจากเทรนด์การบริ โภคของคนรุ่ นใหม่ที่นิยม
ใช้ส มุ น ไพรเป็ นทางเลื อ กในการดู แ ลสุ ข ภาพ และนโยบายส่ ง เสริ ม การใช้ส มุ น ไพรของรั ฐ ได้มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
โรงพยาบาล สถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการนาเข้ายาแผนปั จจุบนั ทั้งนี้ ตลาดรองรับที่มีความต้องการสู งในระยะ
ข้างหน้า ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจด้านการแพทย์และความงาม รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและตลาดส่ งออก จึงทาให้มูลค่าตลาด
สมุนไพรในปี ที่ผา่ นเติบโตอยูท่ ี่ประมาณ 18,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มพุง่ สู งขึ้นเป็ น 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2563
ภาพลักษณ์ที่ดีทาให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การส่ งผลให้ตราสิ นค้านั้นๆ เป็ นที่นึกถึงอันดับแรกหาก
ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีความต้องการที่จะใช้สินค้าหรื อบริ การ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสอดคล้องกับสิ นค้าที่มีความเกี่ยวพันสู งตาม
แนวคิดของ Keller (1998) กล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีบทบาทสาคัญในการสร้างคุณค่าให้กบั สิ นค้า โดยเฉพาะ
สิ นค้าที่มีความเกี่ยวพันสู ง (High Involvement) เป็ นสิ นค้าประเภทที่ผบู้ ริ โภคต้องมีแรงจูงใจและต้องมีความสามารถ
เพียงพอที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าเพื่อทาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
การแข่งขันในธุ รกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการแข่งขันในหลากหลายบริ ษทั การวางแผนกลยุทธ์การตลาด และ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน สร้ างความแตกต่างในองค์กร จึ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจ ดังนั้นถ้าธุ รกิจสามารถนา
ข้อมูลภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ ด้านความชื่นชอบ และด้านเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้าให้ความสนใจ หรื อเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้ จะทาให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อมัน่ ยอมรับ และเกิดความจงรักภักดีต่อร้านที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรั บการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทาให้เข้าใจถึ งพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสามารถบริ หารจัดการภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าอันเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีศกั ยภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแตกต่างในตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้เป็ นที่ยอมรับ และครองใจผูบ้ ริ โภคบริ โภคได้ในระยะยาว
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานี
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3. สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
ด้านคุณลักษณะ
ด้านคุณประโยชน์
ด้านทัศนคติ
ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
Keller (1993)

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานี

5. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า หมายถึ ง กลุ่มรู ปภาพและความคิ ดในจิ ตใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ สรุ ปเกี่ ยวกับความรู ้ และทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้า และสามารถนาไปสู่ การเกิ ดพฤติ กรรม การกระทาของ
ผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าได้ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั ความประทับใจ และการตี ความที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับมาผ่าน
ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ มากกว่าการได้รับจากตัวสิ นค้าเพียงอย่างเดียว (Levy, 1994)
การเชื่อมโยงของผูบ้ ริ โภคสอดคล้องกับแนวคิดของ Keller (1993) โดยสามารถจาแนกตามการสร้างความ
เชื่ อมโยงภาพลักษณ์กบั ตราสิ นค้า เพื่อให้อยู่ภายในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค ได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1. การสร้ างความ
เชื่อมโยงตามคุณลักษณะของสิ นค้า (Attribute) 2. การสร้างความเชื่อมโยงตามคุณประโยชน์ของสิ นค้า (Benefit) 3. การ
สร้ างความเชื่ อ มโยงตามทัศ นคติ ต่ อ ตราสิ นค้า (Brand Attitude) 4. ความชื่ น ชอบของการเชื่ อมโยงตราสิ น ค้า
(Favorability of Brand Associations) 5. เอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (Uniqueness of Brand Associations)
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision) เป็ นแนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่
จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดย Kotler (2003) กล่าวว่าการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ผบู้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกแล้ว ในการประเมินทางเลือกผูบ้ ริ โภคจะทาการเลือกจากสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้มากที่ สุด โดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาจากด้านต่างๆ ดังนี้ ตราสิ นค้าที่ ซ้ื อ
(Brand Decision) ร้านค้าที่ซ้ื อ (Vendor Decision) ปริ มาณที่ซ้ื อ (Quantity Decision) เวลาที่ซ้ื อ (Timing Decision) และ
วิธีการในการชาระเงิน (Payment-Method Decision) นอกจากนี้ Schiffman and Kanuk (2010, p.565) ได้กล่าวถึงนิ ยาม
กรตัดสิ นใจซื้ อ คือ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลของความคิด (Cognitive) และอารมณ์ (Emotional) เช่น แรง
กระตุน้ ครอบครัว เพื่อน การโฆษณา บุคคลที่เป็ นตัวอย่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสิ่ งแวดล้อม
6. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้วิธีการศึกษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Method) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือผูท้ ี่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งไม่ทราบ
ประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 คน ผูว้ ิจยั จึ งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 400 คน เพื่อลด
อัตราความคลาดเคลื่อน ทาการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีแบบการสุ่ มตามความสะดวก (Convenience Sampling) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งลักษณะของข้อคาถามปลายปิ ด (Close-end Question) โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูพ้ ฒั นา
แบบสอบถามด้วยตนเอง การกาหนดกรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งประกอบด้วย 4
ส่ วน 1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close-end Question)
คาตอบให้เลือก (Multiple Choice) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 2. แบบสอบถามปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นคาถามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ
ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อ มโยงตราสิ นค้า 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส มุ นไพร ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี 4. ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ เป็ นลัก ษณะค าถาม
ปลายเปิ ด (Open-end Questionnaire) โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบบสอบถามการวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดให้ค่าความ
น่าเชื่อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า จากการดาเนิ นการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุดแรก ได้ผลการ
วิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha รวมมีค่า 0.936
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การหาจานวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไป ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่
การหาความแตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยวิธีการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ
Enter 1 ครั้ง
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7. ผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 245
คน (ร้อยละ 61.25) มีอายุ 21-30 ปี จานวน 114 คน (ร้อยละ 28.50) มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 249 คน
(ร้อยละ 62.25) มีสถานภาพโสด จานวน 187 คน (ร้อยละ 46.67) มี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 101 คน (ร้อย
ละ 25.25) และมีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จานวน 150 คน (ร้อยละ 37.50)
ผลจากการวิจยั ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.287) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านคุณลักษณะมีค่ามาก
ที่สุด ( ̅ = 4.336) รองลงมา คือด้านคุณประโยชน์ ( ̅ = 4.298) และน้อยที่สุด คือ ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้า ( ̅ = 4.229)
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.267) เมื่อพิจารณาเป็ นข้อ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยความมัน่ ใจมากที่สุด ( ̅ = 4.393) รองลงมา คือ มีความสนใจ
และตั้งใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( ̅ = 4.330) และน้อยที่สุด คือ แนะนาให้ญาติหรื อเพื่อนซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากร้านที่ท่านซื้ อ ( ̅ = 4.095)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อ
เดื อนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร ในจังหวัดปทุ มธานี ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1-7
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
ในจังหวัดปทุมธานี ด้านเพศ
ส่ วนเบี่ยงเบน
Sig.
เพศ
จานวน
ค่าเฉลี่ย
t
มาตรฐาน
(2-tailed)
ชาย
155
4.194
0.527
-2.194
0.572
หญิง
245
4.313
0.53
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน
จังหวัดปทุมธานี ด้านอายุ
ส่ วนเบี่ยงเบน
Sig.
อายุ
จานวน
ค่าเฉลี่ย
F
มาตรฐาน
(2-tailed)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
31
4.161
0.845
21-30 ปี
114
4.336
0.601
31-40 ปี
97
4.286
0.470
1.126
0.344
41-50 ปี
98
4.202
0.472
มากกว่า 50 ปี
60
4.267
0.453
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
ในจังหวัดปทุมธานี ด้านระดับการศึกษา
ส่ วนเบี่ยงเบน
Sig.
ระดับการศึกษา
จานวน
ค่าเฉลี่ย
F
มาตรฐาน
(2-tailed)
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
79
4.364
0.630
ปริ ญญาตรี
249
4.243
0.535
1.564
0.211
สู งกว่าปริ ญญาตรี
72
4.243
0.469
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
ในจังหวัดปทุมธานี ด้านสถานภาพสมรส
ส่ วนเบี่ยงเบน
Sig.
สถานภาพสมรส
จานวน
ค่าเฉลี่ย
F
มาตรฐาน
(2-tailed)
โสด
187
4.314
0.596
สมรส
163
4.235
0.528
1.426
0.241
หย่า/หม้าย
50
4.195
0.361
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
ในจังหวัดปทุมธานี ด้านอาชีพ
ส่ วนเบี่ยงเบน
Sig.
อาชีพ
จานวน
ค่าเฉลี่ย
F
มาตรฐาน
(2-tailed)
นักเรี ยน/นักศึกษา
54
4.338
0.671
อาชีพอิสระ
45
4.250
0.581
รับราชการ
68
4.287
0.500
พนักงานบริ ษทั เอกชน
101
4.292
0.504
1.564
0.156
ธุรกิจส่ วนตัว
85
4.123
0.526
รับจ้างทัว่ ไป
43
4.366
0.513
อื่นๆ
4
4.500
0.456
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
ในจังหวัดปทุมธานี ด้านรายได้ต่อเดือน
ส่ วนเบี่ยงเบน
Sig.
รายได้ต่อเดือน
จานวน
ค่าเฉลี่ย
F
มาตรฐาน
(2-tailed)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
81
4.345
0.651
15,001-25,000 บาท
107
4.301
0.474
1.426
0.235
25,001-35,000 บาท
150
4.231
0.424
มากกว่า 35,000 บาท
62
4.186
0.733
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล
ตัวแปร
สถิติ
ค่าสถิติ
เพศ
t-test
-2.194
อายุ
F-test
1.126
ระดับการศึกษา
F-test
1.564
สถานภาพสมรส
F-test
1.426
อาชีพ
F-test
1.564
รายได้ต่อเดือน
F-test
1.426
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ ด้านความ
ชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี ในขณะที่ดา้ นคุณลักษณะไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis
Unstandardized Coefficients
Collinearity Statistics
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
t
Sig.
B
Std. Error
ß
Tolerance VIF
(ค่าคงที่)
0.387
0.184
2.103 0.036
ด้านคุณลักษณะ
0.104
0.056 0.093 1.862 0.063
0.458
2.182
ด้านคุณประโยชน์
0.305
0.060 0.283 5.073 0.000*
0.371
2.699
ด้านทัศนคติ
0.117
0.059 0.111 2.000 0.046*
0.376
2.657
ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
0.250
0.062 0.237 4.034 0.000*
0.335
2.989
ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
0.128
0.055 0.125 2.135 0.021*
0.393
2.547
R = 0.739
R2 = 0.546
Adj.R2 = 0.540
SEest = 0.36974
F = 94.671
Sig. = 0.000
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัด
ปทุ มธานี อย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านคุ ณประโยชน์ ด้านความชื่ นชอบการเชื่ อมโยงตรา
สิ นค้า ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า และด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน
จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณอยูใ่ นระดับดี (R=0.739) มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 54.0 (Adjusted.
R2) และค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.36974 (SEest = 0.36974) มีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.335 และค่า
VIF สู งสุ ดอยูท่ ี่ 2.989 ซึ่ งไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด จึงถือว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ร่วมเส้นตรงพหุ คูณ
โดยด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากที่สุด คือ ด้านคุณประโยชน์ (ß = 0.283)
รองลงมา คือ ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (ß = 0.237) ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (ß =
0.125) และด้านทัศนคติ (ß = 0.111) ตามลาดับ
โดยสามารถเขียนอยูใ่ นรู ปสมการคะแนนดิบ และสมการมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนดิบ
Y = 0.387 + 0.305(X2) + 0.250(X4) + 0.128(X5) + 0.117(X3)
สมการคะแนนมาตรฐาน
ZY = 0.283(X2) + 0.237(X4) +0.125(X5) + 0.111(X3)
สัญลักษณ์คะแนนสมการ
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Y หมายถึง การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี
X2 หมายถึง ด้านคุณประโยชน์
X3 หมายถึง ด้านทัศนคติ
X4 หมายถึง ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
X5 หมายถึง ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
ตารางที่ 9 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
ด้านคุณลักษณะ
MRA
0.063
ด้านคุณประโยชน์
MRA
0.000*
ด้านทัศนคติ
MRA
0.046*
ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
MRA
0.000*
ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
MRA
0.021*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. กรอบแนวคิดการวิจัยใหม่
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปัจจัยภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
1. ด้านคุณประโยชน์
2. ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
3. ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
4. ด้านทัศนคติ

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในจังหวัดปทุมธานี

9. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็ นสิ นค้าที่สามารถหาซื้ อได้ง่าย หลากหลายตราสิ นค้าให้เลือกซื้ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผูบ้ ริ โภคจึงมักตัดสิ นใจจากคุณประโยชน์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศิวา บุญเทพ (2562) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่าง
กัน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
ด้านเอกลักษณ์ ข องการเชื่ อ มโยงตราสิ นค้า ด้านทัศ นคติ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ส มุ นไพร ในจังหวัด
ปทุมธานี แต่ดา้ นคุณลักษณะไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จากผลวิจยั นี้ พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี มากที่สุด
ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้า และด้านทัศนคติ ตามลาดับ
1) ด้านคุณประโยชน์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคมักคานึ งถึงในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เพราะผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อว่าการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการรักษาอาการต่างๆ เป็ นวิธีการเดียวกับการรักษาไทยสมัย
โบราณ อีกทั้งคนไทยมีความเชื่อว่าการใช้สมุนไพร เป็ นสิ่ งที่คนในสมัยก่อนใช้รักษาจริ ง ใช้รักษากันมาอย่างยาวนาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายพิณ รานอก (2562) ศึกษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ไข่แปรรู ปของผูบ้ ริ โภค
โดยการวิเคราะห์เชิ งลาดับขั้น” พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ในห้าอันดับแรก ได้แก่
คุณประโยชน์ ราคาถูก ปริ มาณ อายุการเก็บ และหาซื้ อง่าย
2) ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี
อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 เนื่ อ งจากผลิ ตภัณฑ์ส มุ นไพร เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ตอ้ งมี การใช้กับ ร่ างกายของ
ผูบ้ ริ โภค จึ งต้องการความมัน่ ใจในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นการที่ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหรื อ พนักงานขายมี การบอก อธิ บาย
วิธีการใช้วิธีการรับประทานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ย่อม
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา
อ่อนเนี ยม (2562) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื่ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ูงอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยง
ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตรา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มองเห็ นได้ง่าย เพราะ
สิ นค้าที่มองเห็นได้ง่าย รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น น่าดึงดูด ย่อมทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกหา เลือกซื้ อ เป็ นที่จดจาได้ง่าย และ
เกิดความพึงพอใจจากการซื้ อ การใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรภัทร กิตติวรากูล (2563) ศึกษาเรื่ อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการปรับภาพลักษณ์ โดยการใช้สมุนไพรในการเพิ่มมูลค่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ
จังหวัดลาพูน” พบว่า ความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแปรรู ป โดยสร้างความแตกต่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และงานวิจยั ของโญษดา
อ่อนเนี ยม (2562) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื่ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ูงอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
4) ด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่ องจากทัศนคติ ที่ดีเป็ นสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดการรั บรู ้ ที่ดี ทาให้มีแนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้ น และ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายในการเลือกซื้ อ กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรในร้านจาหน่ายเพียง
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ร้านเดียว แต่ได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่าง ดังนั้นการที่ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบ
วงจร ย่อมทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีในการเลือกซื้ อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของโญษดา อ่อนเนี ยม (2562) ศึกษา
เรื่ อง “พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื่ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
จากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ด้านความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากสมุนไพรของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
10. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล เนื่ องจากปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการสมุนไพรไทย สามารถจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดแบบมวลชน (Mass
Market) เพราะปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชี พ และมีรายได้ต่อเดื อน
อย่างไร สามารถเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุ นไพร ที่ จาหน่ ายในจังหวัดปทุมธานี ได้อย่างทัว่ ถึ ง จึ งไม่จาเป็ นต้องจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบเจาะกลุ่มเป้ าหมาย
2) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
2.1) ด้านคุณประโยชน์ ผูป้ ระกอบการสมุนไพรควรสื่ อสารให้คนเชื่อว่าการรักษาด้วยสมุนไพร เป็ น
การรั กษาที่ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่สามารรักษา แก้อาการต่างๆได้ โดยอาจสื่ อสารทางสื่ อออนไลน์ เช่น Website,
Facebook Fan page ของตนเอง หรื อที่ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ อีกทั้งควรสื่ อสารว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จาหน่ายเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้อาการได้ตรงจุด โดยอาจทาเป็ นผลแสดงหลังการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิ ดนั้นๆ ประกอบใน
การสื่ อสาร และสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภคให้รับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถทดแทนการใช้ยาแผนปั จจุบนั บางกลุ่ม
ได้ โดยเสนอขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็ นตารับยาสมุนไพร ที่สามารถใช้แทนยาแผนปั จจุบนั บางกลุ่มได้ หรื อทางผูจ้ ดั
จาหน่ ายสามารถนาสิ นค้าของตนเองจาหน่ ายในโรงพยาบาลที่ เป็ นส่ วนของแพทย์แผนไทยได้ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นระดับมาก
2.2) ด้านความชื่นชอบการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการสมุนไพรควรมีการให้ขอ้ มูล หรื อ
อบรมพนักงานขายให้มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้ หรื อ วิธีการรับประทานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นั้นๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในการเลือกซื้ อ ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจภายหลังจากการใช้ และเป็ น
ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด อีกทั้งผูป้ ระกอบการควรมีการให้ขอ้ มูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นสรรพคุณของสมุนไพร ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิ ดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง มัน่ ใจ และปลอดภัยจากผลข้างเคียง
ของสมุนไพรชนิดนั้นนั้นๆ
2.3) ด้านเอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการสมุนไพรควรออกแบบผลิตภัณฑ์
หรื อ คัดเลื อ กผลิ ต ภัณฑ์ที่ มี การใช้ง านโดดเด่ นมาจ าหน่ า ยในร้ านของตน อี กทั้งควรจัดวางผลิ ตภัณฑ์ส มุ นไพรใน
ต าแหน่ ง ที่ ม องเห็ น ได้ง่ า ย หยิ บ ซื้ อ สะดวก ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถสะท้อ นถึ ง เอกลัก ษณ์ ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญ และยังทาให้เกิดความพึงพอใจ และการซื้ อซ้ าได้อีกด้วย
2.4) ด้านทัศนคติ ผูป้ ระกอบการสมุนไพรควรมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในร้านของตนให้หลากหลายครบ
วงจร ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวกับยารักษาทั้งแบบเม็ด แบบน้ า แบบชาชง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสปา อีกทั้ง
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่ องสาอางรู ปแบบครี ม สเปรย์ เจล อย่างครบถ้วน เพื่อเป็ นจุดที่ผบู ้ ริ โภคมาซื้ อได้ในจุดๆ เดียว (One
Stop Shopping) ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดี ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านทัศนคติ
11. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรที่จะกาหนดประเภทตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เฉพาะเจาะจง เพื่อเป็ น
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ให้ตอบสนองความต้องการ ครองใจผูบ้ ริ โภคให้กบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกิดขึ้นใหม่ใน
ปัจจุบนั
2) ในการวิจยั เรื่ องนี้ อาจมีผลเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นจึงควรทาการศึกษาวิจยั ซ้ า เพื่อให้ทราบถึง
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในด้านของปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
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