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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
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แสดงความพึ งพอใจและไม่พึ ง พอใจต่อคุ ณ ลักษณะที มี ผ ลต่ อการซื อ
ยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
สรุ ปการให้ความสําคัญและระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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สารบัญภาพ
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1.1
2.1
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

หน้ า
แผนแม่บทแห่ งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที
พ.ศ.
ตัวอย่างกราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะ
กราฟแสดงความพึ งพอใจและไม่พึงพอใจต่อ คุณลักษณะที มีผลต่ อ
การซือยาดมสมุนไพรหอม
กราฟแสดงความพึ งพอใจและไม่พึงพอใจต่อ คุณลักษณะที มีผลต่ อ
การซือยาดมสมุนไพรหอมของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างป้ ายโฆษณาสําหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา
ตัวอย่างป้ ายโฆษณาสําหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน
ตัวอย่างป้ ายโฆษณาสําหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที 3 กลุ่มเน้นใช้งาน
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
ยาดมทัว่ ไปในปัจจุบนั คือ ยาน้ าสาหรับสู ดดมบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก เวียนหัว เป็ นลม
หรื อบางยี่ห้อสามารถใช้ทารั กษาอาการคัน บวม แดงจากแมลงกัดต่อย ซึ่ งมี 2 ชนิ ด ได้แก่ ยาน้ า
แอมโมเนีย และยาน้ าที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยหลายชนิ ด เช่น การบูร เมนทอล เมทิลซาลิซีเลต
เป็ นต้น ในขณะที่ ย าดมสมุ นไพรหอมเองก็ จะคล้า ย ๆ กับ ยาดมทัว่ ไป คื อประกอบด้วยการบู ร
เมนทอล พิมเสน และจะมีเพิ่มเติมในส่ วนของสมุนไพร ได้แก่ การพลู ดอกจันทร์ เทศ พริ กไทยดา
โกศหัวบัว และกระวาน ทาให้กลิ่นและสรรพคุณที่ได้มีความโดดเด่น แตกต่างขึ้นมา ใช้สูดดมเพื่อ
บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็ นหวัด คัดจมูก ช่ วยบรรเทาความเครี ยดระหว่างวัน
แต่ก็มีหลายคนที่ชอบพกยาดมติดตัวและหยิบมาดมอยูต่ ลอดเวลาถึงจะไม่มีอาการดังกล่าวก็ตาม
รู ปแบบการตลาดยาดมของประเทศไทยในอดี ต ส่ วนใหญ่จะเป็ นการใช้อย่างต่อเนื่ องใน
ชีวติ ประจาวัน ผูบ้ ริ โภคติดกับกลิ่นที่คุน้ เคย และมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าสู ง เรื่ องกลยุทธ์การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ก็เน้นอาศัยการบ่อก่อแบบปากต่อปาก หรื อ Word of mouth เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพของสิ นค้า ช่ องทางการจัดจาหน่ ายก็จากัดเฉพาะอยู่ในช่องทาง
ร้านขายยาเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิเรื่ องช่องทางการจาหน่ายและกลยุทธ์การสื่ อสาร
ทางการตลาดต่าง ๆ เริ่ มเข้ามามีบทบาทในปั จจุบนั เช่ นการโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึ ง
การขยายช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าสู่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรื อร้านสะดวกซื้ อ ได้แก่ Sever Eleven,
Boots, Watsons, Drug care, Siam Drug เป็ นต้น กลุ่มร้านค้า Hyper mart เช่น Big-C และ Tesco Lotus
และกลุ่ม Supermarket เช่น TOP, The Mall และ Central เป็ นต้น
ปั จจุบนั ประเทศไทย มีสินค้าประเภทยาดมมากมายหลายยี่ห้อ ตั้งแต่แบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง
ตลอดจนไปถึงแบรนด์ประเภทหนึ่งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และจากผลสารวจของบริ ษทั นีลเส็ น
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ให้ขอ้ มู ลและประเมิ นผลชั้นนาของโลก ให้ขอ้ มู ลว่า ตลาดของยาดมในประเทศ
ผูบ้ ริ โภคคนไทยจะซื้ อเพียงไม่กี่ยหี่ อ้ แล้วก็จะเลือกซื้ อเพียงยีห่ ้อที่มีชื่อเสี ยงเท่านั้น โดยมีพฤติกรรม
การใช้ของผูบ้ ริ โภค คือ ใช้มานานจนติดกลิ่น ตลอดจนการใช้งานแล้วเห็นผล ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้
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มีไม่กี่ยี่ห้อที่สร้างยอดขายได้ดี (ลงทุนแมน, 2560) และในปั จจุบนั นี้ เอง ยาดมสมุนไพรหอมเริ่ มมี
การแพร่ หลายมากขึ้ น มี ผูป้ ระกอบการผลิ ตยาดมสมุ นไพรหอมเพิ่ ม มากขึ้ นทั้ง ในรู ป แบบของ
อุตสาหกรรม และธุ รกิจ SME รายย่อย ด้วยจากการที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีข้ นั ตอนการผลิตไม่ยงุ่ ยาก
และมีตน้ ทุนที่ไม่สูง ประกอบกับเทรนการใช้สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพที่สูงขึ้นด้วย ซึ่ งการใช้สมุนไพร
เพื่อรักษาหรื อบรรเทาอาการของโรคเป็ นความรู ้ ด้ งั เดิ มที่ สืบทอดกันมานานจากรุ่ นสู่ รุ่น แต่เมื่ อ
การแพทย์แผนปั จจุ บนั เริ่ มเข้ามาในประเทศไทย การใช้ยาสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยเริ่ ม
ลดน้อยลง แต่ในปั จจุบนั แนวโน้มการใช้สมุ นไพรเริ่ มกลับมามี บทบาท เนื่ องจากผูค้ นเริ่ มหันกลับมา
สนใจสุ ขภาพกันมากขึ้น การใช้สมุนไพรมีผลข้างเคียงที่นอ้ ยกว่ายาปฏิชีวนะ ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อ
ร่ างกาย มีความปลอดภัยสู ง สามารถใช้ได้โดยไม่ตอ้ งกังวลกับโอกาสที่จะเกิดความเป็ นพิษ อาการ
ไม่พึงประสงค์ หรื อผลข้างเคียงต่าง ๆ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการใช้สมุ นไพรยังมี พ้ืนฐานโดย
อ้างอิงตามหลังของวิทยาศาสตร์ เช่นกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโรค อาการอย่างถูกต้อง และ
ยังคงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากการใช้สมุนไพรที่ผดิ ประเภท ผิดอาการ ผิดขนาด และผิดวิธี ทาให้รักษา
หรื อบรรเทาอาการได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และอาจนาไปสู่ อาการไม่พึงประสงค์ และการแพ้ยา
แต่ท้ งั นี้สมุนไพรก็ยงั คงมีความน่าเชื่อถือและมัน่ ใจต่อการใช้มากกว่ายาแผนปั จจุบนั
อี กทั้งยังเป็ นที่ ยอมรั บกันอย่างแพร่ หลายว่าสมุนไพรของไทยมีชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บมาก
ในระดับนานาชาติ ทาให้สมุนไพรกลายเป็ นสิ นค้าที่รัฐบาลพยายามส่ งเสริ มให้เกิ ดการส่ งออกสาคัญ
ในการเพิ่ม ตัวเลขทางเศรษฐกิ จให้ก ับ ประเทศ โดยส่ ง เสริ มให้เกิ ดอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
สมุ นไพรไทยมากขึ้ น เช่ น การผลัก ดันให้ประเทศไทย กลายเป็ นศู น ย์ก ลางด้านสมุ นไพรของ
อาเซี ย น ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 รวมถึ งคณะรั ฐมนตรี ไ ด้เห็ นชอบแผนแม่บ ท
แห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ เพื่อให้พืชสมุนไพรเป็ นที่ยอมรับ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิ ตภัณฑ์
แปรรู ปจากสมุนไพรไทย เนื่ องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายสาหรับการส่ งเสริ ม หรื อควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ น
การเฉพาะ การควบคุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าแผนโบราณและยาแผนไทยที่ เป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน จะอาศัย
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติย า พ.ศ. 2510 และการควบคุ มผลิ ตภัณฑ์ส มุ นไพรที่ ใ ช้เพื่ อการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงมีขอ้ จากัดและไม่เหมาะสม
กับ ผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพรดัง กล่ า ว ท าให้ไ ม่อาจก ากับ ดู แลผลิ ตภัณฑ์ไ ด้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ น
อุปสรรคต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผูบ้ ริ โภคไม่มีทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
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ด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรอย่ า งกว้า งขวางและสะดวกโดยเห็ น ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรจะเป็ น
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ (สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ, 2560)
ภาพที่ 1.1 แผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564

ที่มา: สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (2560)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า ตาบลไทรม้า อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เป็ นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2545 มี กิ จ กรรมกลุ่ ม ประเภทยาแผนโบราณ
สมุนไพร และแพทย์แผนโบราณที่ หลากหลาย ได้แก่ ยาดมสมุ นไพรหอม สมุ นไพรลู กประคบ
ยานวดสมุนไพร นามันเหลื อง น้ ามันเขียว ฯลฯ รวมถึงการให้บริ การนวดแผนโบราณ ช่องทางตลาด
ของวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า คือการจาหน่ายตามงานที่หน่วยงานรัฐสนับสนุ น
ที่ทาการกลุ่ม และจากงานบุญ หรื องานศพเป็ นครั้งคราว
โดยสาเหตุสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าสิ นค้าต่าง ๆ ของวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า ยังไม่ได้เป็ นที่ นิ ยม และแพร่ หลาย สิ นค้าไม่ได้มีการตอบรับที่ต่อเนื่ อง
ตามที่คาดหวัง ประกอบกับทางกลุ่ม ฯ เองแม้ว่าจะได้มีการพัฒนาเสริ มทักษะด้านต่าง ๆ เช่ น การ
ประกอบการ การจัดการองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง และ
การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐอยูต่ ลอดเวลาแต่ก็ยงั ไม่เคยได้มีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
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การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของกลุ่มอย่างชัดเจน ทาให้ไม่ทราบแนวทางและทิศทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างแน่ชดั
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผูว้ ิจยั เห็ นโอกาสและแนวทางในการพัฒนาเพื่อการสร้างความ
เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าดมสมุ นไพรหอม และมี ค วามสนใจในการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอม เนื่ องจากคนกลุ่มนี้
คื อ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคเป้ า หมายที่ สามารถอธิ บ ายความต้อ งการ และเหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อ ยาดม
สมุนไพรหอมของคนกลุ่ มดังกล่าว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการซื้ อ
เพื่อให้วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า หรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป มีความเข้าใจในปั จจัยที่มี
ผลต่อการบริ โภคมากยิง่ ขึ้น สามารถกาหนดรู ปแบบการพัฒนายาดมสมุนไพรหอมที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ สภาพทัว่ ไปทางสังคม และพฤติกรรมการเลือกซื้ อยาดม
สมุนไพรหอมของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม ที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึง
พอใจสู งสุ ด
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุ มชน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า โดยจัดลาดับความสาคัญด้วยวิธี Kano’s Model และแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ด้วยวิธี Cluster Analysis กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา จานวน 200 ตัวอย่าง เนื่องจากคนกลุ่มนี้ คือกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูบ้ ริ โภคยาดม
สมุนไพรหอม ทาให้เราสามารถทราบถึงความต้องการ และเหตุผลในการเลือกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ของคนกลุ่ มดัง กล่ าว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ปัจจัยด้า นคุ ณลักษณะของยาดมสมุ นไพรหอม
ที่สามารถดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ ปั จจัยที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ และสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ไม่พอใจ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า หรื อผูป้ ระกอบการรายอื่น ทราบถึงคุณลักษณะ
สาคัญที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ สามารถนาผลการศึ กษาที่ ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ยาดมสมุ นไพรหอมให้ตรงตามความต้องการของตลาด ส าหรั บผูบ้ ริ โภค เมื่ อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า หรื อผูป้ ระกอบการรายอื่นนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ย่อมส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่
ตรงตามความต้องการ และเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
นิยามศัพท์
วิสาหกิจชุมชน คือกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า การให้บริ การ ที่ดาเนินการโดย
คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มี วิถีชีวิตร่ วมกันประกอบกิ จการดังกล่ าว ไม่ว่าจะเป็ นนิ ติบุคคลหรื อ
ไม่เป็ นนิติบุคคล เพื่อการสร้างรายได้ และการพึ่งหาตนเองของครอบครัว ชุ มชนและระหว่างชุ มชน
มีความมัน่ คง ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ซึ่ งในปั จจุบนั มีการรวมกลุ่มในชุ มชนมาจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนมากมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว และชุมชน ตามการสนับสนุนของภาครัฐ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร คื อสตรี ที่ทางานในภาคเกษตร รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปั ญหาความเป็ นอยู่
และการประกอบอาชี พเกษตร ได้แก่ การหัตถกรรมเกษตร เช่ น การจักรสาน การทอผ้า การประดิ ษฐ์
ดอกไม้แห้ง และ การแปรรู ปผลผลิตเกษตร เช่น การถนอมอาหาร การดอง การกวน การบรรจุขวด
มีเป้ าหมายเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน สามารถพึ่งพาตนเองได้
ยาดม คือ ยาน้ าสาหรับสู ดดมบรรเทาอาการคัดจมูก เวียนหัว เป็ นลม หรื อบางยีห่ ้อสามารถ
ใช้ทารักษาอาการคัน บวม แดงจากแมลงกัดต่อย จัดอยูใ่ นประเภทยาสามัญประจาบ้าน
ยาดมสมุนไพรหอม เป็ นยาที่จดั อยูใ่ นประเภทยาสมุนไพรประจาบ้าน ใช้สูดดมเพื่อบรรเทา
อาการวิ ง เวี ย นศี ร ษะ หน้ า มื ด ตาลาย เป็ นหวัด คัด จมู ก ช่ ว ยบรรเทาความเครี ย ดระหว่ า งวัน
มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ การบู รเกล็ด เมนทอล พิมเสน การพลู ดอกจันทร์ เทศ พริ กไทยดา
โกศหัวบัว และกระวาน
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรไทรม้า ผูศ้ ึกษานาเสนอแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาดังนี้
1. แนวความคิดด้านส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 4Ps)
2. แนวความคิดการศึกษาความพึงพอใจด้วยโมเดลของคาโน (Kano’s Model)
3. การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Cluster Analysis
4. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด SMEs และวิสาหกิจชุมชน
5. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับยาดมสมุนไพรหอม
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดการศึกษา
แนวความคิดด้ านส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 4Ps)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวถึงส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการทาธุ รกิจมีองค์ประกอบสาคัญก็คือ สิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งถือ
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ทาให้เกิ ดรายได้หรื อผลตอบแทนให้กบั องค์กร หลักการวางแผนจึงต้องคานึ งถึ ง
ปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ความต้องการของลู กค้า คุ ณภาพของสิ นค้า รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย
และสามารถเปรี ยบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรื อไม่
2. ราคา (Price) การตั้งราคาขายถื อเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ ซึ่ งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่ งที่ทาให้ต่อสู ้กบั คู่แข่งขันได้ใน
ธุ รกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น กาหนดให้มีส่วนลดเมื่อซื้ อตามจานวน กาหนดราคาตามขนาดและ
ปริ มาณของสิ นค้า
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3. ช่ องทางการจัดจาหน่าย (Place) ก็คือการนาสิ นค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลัก
ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ ว วิธีขายหรื อกระจายสิ นค้าที่
สามารถทาให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสิ นค้าให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หัวใจสาคัญของการส่ งเสริ มการตลาดก็คือทาอย่างไร
ให้สามารถขายสิ นค้าหรื อบริ การให้ได้มากที่สุด การส่ งเสริ มการขายจึงมีบทบาทสาคัญและมีอยู่
หลายวิธี เช่น การโฆษณาผ่านสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ การทากิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขาย การบริ การ
หรื อ ขายตรงโดยการนาเสนอของพนักงาน
ตารางที่ 2.1 ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาด
สิ นค้ า (Product)

ช่ องทางตลาด (Place)

ส่ วนส่ งเสริม

ราคา (Price)

(Promotion)
คุณภาพ

ช่องทางการจาหน่าย

โฆษณา

ราคาขาย

คุณสมบัติ

ความครอบคลุม

พนักงานขาย

ส่ วนลด

ตัวเลือก

ตาแหน่ง

การส่ งเสริ มการขาย

รอบชาระหนี้

รู ปแบบ

คลังสิ นค้า

การแพร่ ข่าว

ส่ วนสิ นเชื่อ

ชื่อการค้า

การขนส่ ง

บรรจุภณั ฑ์
ขนาด
บริ การ
การรับประกัน
ผลตอบแทน
ที่มา: ณัฐนันท์ รวมทรัพย์ทวี (2557)
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แนวความคิดการศึกษาความพึงพอใจด้ วยโมเดลของคาโน (Kano’s Model)
โดยทัว่ ไประดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จะถูกพิจารณาเพียงด้านเดียว ว่าผูบ้ ริ โภคชอบ
แบบใดมากกว่ากัน แต่ในบางครั้งความพึงพอใจเหล่านั้นอาจไม่ตรงจุดประสงค์ของผูบ้ ริ โภค ทาให้
การพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การที่เกิ ดขึ้นอาจไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อาจไม่เกิ ดความพึงพอใจแก่
ผูบ้ ริ โภคได้สูงสุ ด ดังนั้น ในการทราบถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภค อาจกล่าวถึงโมเดลหนึ่ ง
ที่เรี ยกว่า โมเดลของคาโน (Kano’s Model) ซึ่ งถู กสร้ างขึ้นโดย ดร.โนริ อากิ คาโน ในปี 2523 ซึ่ ง
เป็ นโมเดลที่กล่าวถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลู กค้ากับปริ มาณการตอบสนองทาง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถบอกคุ ณลักษณะต่างๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลู กค้าที่มีผลต่อผลิ ตภัณฑ์ โดยข้อมูลที่ ได้จะถู กแบ่งออกเป็ น 3 คุณลักษณะ ซึ่ งจะระบุ
คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างออกไป ดังนี้
1. สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ (Dissatisfiers, Must-be Requirement)
คุณสมบัติน้ ี เป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานของสิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าคาดหวังและต้องการให้มี
และจะเกิ ดความไม่พ อใจ และร้ องเรี ย น เมื่ อสิ นค้าหรื อบริ ก ารไม่มี คุณสมบัติ ด้า นนี้ และหากมี
คุณสมบัติดา้ นนี้มากขึ้น ก็ไม่ได้ทาให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีมากขึ้นตาม เช่น เบอร์ โทรติดต่อ
2. สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ (Satisfiers, One-dimensional Requirement)
คุณสมบัติน้ ี เป็ นคุณสมบัติที่มีทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ถ้าคุณสมบัติ
ด้านนี้มีมากขึ้น จะก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น และถ้าคุณสมบัติดา้ นนี้ มีนอ้ ยลง ผูบ้ ริ โภคจะเกิด
ความพึ ง พอใจน้อ ยลงเช่ น กัน และจะเกิ ด ความไม่ พ อใจ เมื่ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารไม่ มี คุณ สมบัติ
ดังกล่าว จึงทาให้คุณสมบัติน้ ี ถูกนามาใช้ในการเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าหรื อบริ การของคู่แข่งรายอื่น
เช่น การใช้งานที่ง่ายขึ้น ความจุที่มากขึ้น เป็ นต้น
3. สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าเบิกบาน (Delighters, Attractive Requirement)
คุณสมบัติน้ ี เป็ นคุณสมบัติที่ลูกค้าไม่ได้คาดหวัง แต่ถา้ หากมีคุณสมบัติดา้ นนี้ แล้วผูบ้ ริ โภค
จะเกิดความยินดีดว้ ยความประหลาดใจ เกิดความเบิกบานใจ และประทับใจ เป็ นคุณสมบัติที่ทาให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และหากไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว ก็ไม่ได้ทาให้ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคลดลง เช่น ของสมนาคุณพิเศษ เป็ นต้น
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ ตามแบบจาลองคาโน
1. ศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็ นความต้องการ หรื อมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อนาเป็ นคุณลักษณะไปใช้ในแบบสอบถาม
2. นาคุณลักษณะดังกล่าวที่ได้มาสอบถามผูบ้ ริ โภค โดยถามทั้งคาถามเชิ งบวก (กรณี เป็ น
เช่นนั้น) และคาถามเชิ งลบ (กรณี ไม่เป็ นเช่นนั้น) ให้ผูบ้ ริ โภคประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ดังนี้
2.1 ชอบมาก คือ ความรู ้สึกที่ชอบมาก ถ้ามีคุณลักษณะดังกล่าว
2.2 ควรเป็ นเช่นนี้ คือ ความรู ้สึกที่คุณลักษณะดังกล่าวควรจะต้องเป็ นเช่นนั้น ไม่ควร
จะขาดหายไป
2.3 เฉย ๆ คือ ความรู ้สึกที่จะมีหรื อไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวก็ได้
2.4 ยอมรับได้ คือ ความรู ้สึกที่ไม่ได้ชอบคุณลักษณะดังกล่าว แต่ทนได้ หรื อยอมรับได้
2.5 ไม่ชอบเลย คือ ความรู ้สึกที่ไม่ชอบคุณลักษณะดังกล่าว มีความรู ้สึกติดลบ
3. น าค าตอบที่ ไ ด้ม าแปรผลโดยเที ย บกับ ตารางการแปรผลตามแบบจ าลองคาโน
ดังตารางที่ 2.2 และหาความถี่ เป็ นร้อยละของแต่ละผลลัพธ์ เพื่อดูวา่ ในแต่ละคุ ณลักษณะ ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญอย่างไรบ้าง โดยที่
3.1 A (Attractive) เป็ นคุณลักษณะที่ดึงดูดใจ
3.2 O (One - Dimensional) เป็ นคุณลักษณะที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
3.3 M (Must Be) เป็ นคุณลักษณะที่เป็ นความต้องการขึ้นพื้นฐาน
3.4 R (Reverse) เป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการ
3.5 I (Indifferent) เป็ นคุณลักษณะที่ไม่ได้ทาให้รู้สึกแตกต่าง/เฉย ๆ
3.6 Q (Questionable) เป็ นคุณลักษณะที่ตอ้ งตระหนักเพราะอยูใ่ นส่ วนที่ไม่พอใจ
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ตารางที่ 2.2 การแปรผลตามแบบจาลองคาโน
คาถามเชิงลบ
ชอบมาก ควรเป็ นเช่นนี้ เฉยๆ ยอมรับได้ ไม่ชอบเลย
คาถาม ชอบมาก
เชิงบวก ควรเป็ นเช่นนี้

Q

A

A

A

O

R

I

I

I

M

เฉยๆ

R

I

I

I

M

ยอมรับได้

R

I

I

I

M

ไม่ชอบเลย

R

R

R

R

Q

4. นาค่าความถี่ของผลลัพธ์มาคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความพึงพอใจ และค่าความไม่
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจากสมการ ดังนี้
ค่าความพึงพอใจ (Satisfaction)
= (A+O)/(A+O+M+I)
ค่าความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) = (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
5. นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจ มาสร้างกราฟแสดงความพึง
พอใจและไม่ พึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะเพื่ อ ดู ผ ลกระทบของแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะ และสรุ ปผล
(รายละเอียดดังภาพที่ 2.1)
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างกราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะ
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ข้ อดีของการศึกษาความพึงพอใจด้ วยโมเดลของคาโน
1. สามารถจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การได้ โดยควรพัฒนา
คุณสมบัติที่ทาให้ลูกค้าพอใจเป็ นลาดับแรก แทนที่จะพัฒนาคุณสมบัติที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่พอใจ
2. สามารถลดภาระการพัฒนาในคุณสมบัติที่ไม่จาเป็ น
3. สามารถสร้างความแตกต่างและพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การให้เกิดความพึงพอใจมากกว่า
ของคู่แข่ง
4. สามารถหาคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การอย่างเหมาะสมได้
ตรงตามจุดประสงค์ (ลภาภรณ์ เล็กล้วน, 2553)
การวิเคราะห์ กลุ่มข้ อมูลด้ วยเทคนิค Cluster Analysis
กัลยา วานิ ชย์บญั ชา. (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิ ค Cluster Analysis
เป็ นการจัด Case (หมายถึง คน สัตว์ สิ่ งของ หรื อ องค์กร ฯลฯ) หรื อเป็ นการจัดตัวแปรออกเป็ น
กลุ่มย่อย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป Case ที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันจะมีลกั ษณะที่เหมือนกันหรื อคล้ายกัน
ส่ วน Case ที่อยูต่ ่างกลุ่มกันจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ประเภทของเทคนิค Cluster Analysis
เทคนิค Cluster Analysis แบ่งเป็ นหลายประเภทหรื อเทคนิ คย่อย โดยเทคนิ คที่ใช้กนั มาก
มี 2 เทคนิค คือ
1. การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis)
2. การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis หรื อบางครั้ง
เรี ยกว่า K – Means Cluster Analysis )
นอกจากนี้ ยังมีเทคนิค 2 Step Cluster Analysis และเทคนิคดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ และ
วิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะได้กล่าวถึงเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis
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เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis
เป็ นเทคนิคที่นิยมใช้กนั มากในการจัดกลุ่ม Case หรื อจัดกลุ่มตัวแปร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ในกรณี ที่ใช้ในการแบ่ง Case นั้น จานวน Case ต้องไม่มากนัก (จานวน Case ควรต่ากว่า
200 ถ้าตั้งแต่ 200 ขึ้นไปใช้ K-Means Cluster) และจานวนตัวแปรต้องไม่มากเช่นกัน
2. ไม่จาเป็ นต้องทราบจานวนกลุ่มมาก่อน
3. ไม่จาเป็ นเป็ นต้องทราบว่าตัวแปรใดหรื อ Case ใดอยูก่ ลุ่มใดก่อน
เทคนิคการวิเคราะห์ กลุ่มแบบไม่ เป็ นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis หรื อบางครั้ง
เรียกว่า K – Means Cluster Analysis )
การจาแนกกลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis หรื อที่เรี ยกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์
กลุ่มแบบไม่เป็ นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรื อ การแบ่งส่ วน (Partioning) ซึ่ ง
เป็ นวิธีที่แตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์แบบเป็ นขั้นตอนคือ เทคนิคHierarchical Cluster Analysis
โดยวิธีน้ ี ผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดเองว่าจะต้องแบ่งเป็ นกี่ กลุ่ม เช่ น k กลุ่ม จึ งเรี ยกวิธีน้ ี ว่า K-Means
Clustering โดย Hartigan (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552) ได้ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธี
K-Means สามารถสรุ ปขั้นตอนการจัดกลุ่มได้ โดยจัดสิ่ งของออกเป็ น K กลุ่มคร่ าว ๆ ก่อนแล้วจึงหา
Centroid (ในที่น้ ีคือค่าเฉลี่ย) ของแต่ละกลุ่ม เราจะจัดสิ่ งของลงในกลุ่มที่อยูใ่ กล้ Centroid มากที่สุด
ในกรณี ที่กลุ่มที่จดั ได้ไม่เป็ นไปตามนี้ เราต้องกลับไปเริ่ มที่จดั สิ่ งของใหม่ และหา Centroid อีกครั้ง
หลักการของเทคนิค K-Means Clustering
เป็ นเทคนิคการจาแนก Case ออกเป็ นกลุ่มย่อย จะใช้เมื่อมีจานวน Case มาก โดยจะต้อง
กาหนดจานวนกลุ่มหรื อจานวน Cluster ที่ตอ้ งการ เช่น กาหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิ ค K-Means จะมี
การทางานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม Cases ให้ไปอยูใ่ นกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ ง โดยเลือกกลุ่มที่ Case นั้นมีระยะห่ างจากค่ากลางของกลุ่มน้อยที่สุด แล้วคานวณค่ากลางของ
กลุ่มใหม่ จะทาเช่นนี้จนกระทัง่ ค่ากลางของกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง หรื อครบจานวนรอบที่กาหนดไว้
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ชนิดของตัวแปรทีใ่ ช้ ในเทคนิค K-Means Clustering
ตัวแปรที่ใช้ในเทคนิค K-Means Clustering จะต้องเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ คือ เป็ นสเกล
อันตรภาค (Interval Scale) หรื อสเกลอัตราส่ วน (Ration Scale) โดยไม่สามารถใช้กบั ข้อมูลที่อยูใ่ น
รู ปความถี่ หรื อ Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical
ข้ อแตกต่ างระหว่างเทคนิค Hierarchical กับวิธี K-Means
กัลยา วานิชย์บญั ชา (25452) ได้จาแนกข้อแตกต่างระหว่างเทคนิ ค Hierarchical กับวิธี
K-Means ไว้ดงั นี้
1. เทคนิค K-Means ใช้เมื่อมีจานวน Case หรื อจานวนข้อมูลมาก โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้เมื่อ
n ≥ 200 เพราะเมื่อ n มาก เทคนิค K-Means จะง่ายกว่า และใช้ระยะเวลาในการคานวณน้อยกว่าการ
ใช้เทคนิค Hierarchical หรื อกล่าวได้วา่ เมื่อมีจานวน Case ไม่มากควรใช้เทคนิค Hierarchical
2. เทคนิ ค K-Means นั้น ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดจานวนกลุ่มที่แน่ นอนไว้ล่วงหน้า กรณี ที่
ผูว้ เิ คราะห์ยงั ไม่แน่ใจว่าควรมีกี่กลุ่มจึงจะเหมาะสม ผูว้ เิ คราะห์อาจจะใช้วธิ ี ใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
- ทาการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means หลายๆ ครั้ ง แต่ละครั้งกาหนดจานวนกลุ่ ม
แตกต่างกันไป เช่น เป็ น 3, 4 หรื อ 5 กลุ่ม แล้วพิจารณาหาจานวนกลุ่มที่เหมาะสม แต่เมื่อมีขอ้ มูลมาก
วิธีน้ ีจะทาให้เสี ยเวลามาก
- ใช้ขอ้ มูลบางส่ วนทาการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical เพื่อหาจานวนกลุ่มที่ควรจะ
เป็ นจากนั้นจึงใช้เทคนิค K-Means กับข้อมูลทั้งหมดที่มี
3. เทคนิค Hierarchical นั้น ผูว้ ิเคราะห์จะ Standardized ข้อมูลหรื อไม่ก็ได้ แต่โดยวิธี
K-Means จะต้องทาการ Standardized ข้อมูลก่อนเสมอ
4. วิธี K-Means จะหาระยะห่างโดยวิธี Euclidean Distance โดยอัตโนมัติ
ขณะที่ Hierarchical ผูว้ เิ คราะห์มีสิทธิ์ ที่จะเลือกวิธีการคานวณระยะห่าง หรื อความคล้ายได้
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แนวคิดเกีย่ วกับการตลาด SMEs และวิสาหกิจชุ มชน
การสร้ างมูลค่ าเพิม่
ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล (2545) กล่าวว่าในการทาธุ รกิจต้องตระหนักอยูต่ ลอดเวลาว่าจะ
ทาอย่างไร สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของเราจึงจะโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด การสร้าง
มูลคาเพิ่มเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมูลค่าเพิ่มหมายถึงการสร้าง
คุณค่าเข้าไปในสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์เดิมหรื อผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานเพื่อขายให้ได้กาไรมากขึ้น โดยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนี้
1. กระบวนการผลิตและกระบวนการธุ รกิจ Supply Chain จากต้นน้ าสู่ ปลายน้ า โดยการ
ปรับเปลี่ยนให้เร็ วขึ้น ดีข้ ึนมีคุณภาพสู งขึ้น การลดต้นทุน การลดข้อจากัดของกระบวนการธุ รกิจแต่
ละขั้นตอน เป็ นต้น
2. กระบวนการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค (Demand Chain) โดยการวิเคราะห์และศึกษาตั้งแต่
ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีปัญหาและมีความต้องการผลิตภัณฑ์ และเราจะเข้าไปแก้ไขปั ญหาและสนองความ
ต้องการได้อย่างไร
3. มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ซึ่ งจะเกิดขึ้นเมื่อ Supply Chain สามารถตอบสนอง Demand
Chain ตามที่ลูกค้าต้องการได้ โดยมูลค่าที่เกิดขึ้น ต้องแตกต่างจากสิ่ งที่เคยทาในอดีต และแตกต่าง
จากคู่แข่งขันในท้องตลาด ซึ่ ง Value Chain นี้ คือกลยุทธ์ หลักในการกาหนดทิ ศทางธุ รกิ จ ว่า
องค์ประกอบธุ รกิ จ ทรั พยากร ความเชี่ ยวชาญ จะเป็ นไปในทางใดเพื่อตอบสนองความต้องการ
เฉพาะตัวของลูกค้า
ต้ นแบบธุรกิจใหม่
สิ่ งแรกที่ตอ้ งทราบ คือ ต้องเข้าใจว่าสิ่ งที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจ และ
เป็ นเรื่ องของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตใหม่ คุ ณภาพมาตรฐาน
ใหม่ การหาแหล่งตลาดหรื อช่องทางการขายใหม่ ลู กค้าใหม่ ผูร้ ่ วมทุน คู่คา้ หรื อตัวแทนขายใหม่
รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ การรวมกลุ่มการผลิต หรื อรวมกลุ่มชุ มชนเพื่อ
การผลิ ต เพราะสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นรากฐานในการสร้างวิธีการดาเนิ นธุ รกิ จแบบใหม่ ทาให้มีลูกค้า
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มากขึ้น กาไรมากขึ้ น ผลิ ตได้มากขึ้น ต้นทุนการผลิ ตลดลง และได้แหล่งเงิ นทุนใหม่ ๆ ดังนั้นทั้ง
ธุ รกิจ SME’s และวิสาหกิจชุมชน จาเป็ นต้องสร้างธุ รกิจใหม่อยูเ่ สมอ โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ว่าลู กค้าเราเป็ นใคร เพศ อายุ แหล่ งอาศัย ฯลฯ และเขาต้องการอะไรจาก
ผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่เขาได้รับจากผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่ งต้องวิเคราะห์
กระบวนการบริ โภคลูกค้าให้ถี่ถว้ น และต้องรู ้ดว้ ยว่าเขาเป็ นลู กค้าธุ รกิจ ตัวแทนจาหน่ าย หรื อเป็ น
ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย
2. วิเ คราะห์ ก ระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จตั้ง แต่ ว ตั ถุ ดิบ ต้นน้ า นามาแปรรู ป เพื่ อสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนทุกกระบวนการเพื่อตอบสนองการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม และดูวา่ แต่ละ
กระบวนการมีกลุ่มหรื อชุมชนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
3. หาช่องว่างในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น และต้องเป็ น
สิ่ งที่ลูกค้าต้องการหรื อรู ้สึกได้
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างแสดงวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จุดเน้ นกับลูกค้ า (Demand)
การตรวจสอบกระบวนการธุรกิจ
(Supply)
- เน้นราคาถูก

- ลดต้นทุนการแปรรู ป

- เน้นผลิตภัณฑ์หลากหลาย

- ปรับกระบวนการผลิ ตให้ไ ด้หลายสู ตร
หลายผลิตภัณฑ์

- เน้นบริ การพ่วงเสริ มเฉพาะรายลูกค้า

- เรี ยนรู ้ความต้องการลูกค้าแล้วให้บริ การ
พิเศษเฉพาะตัวลูกค้า

- เน้นคุณค่าครบเครื่ องให้กบั ลูกค้า พันธมิตร
และคู่คา้
ที่มา: ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล (2545)

- สนองความต้องการแบบเบ็ดเสร็ จ
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การพัฒนาภูมิปัญญาพืน้ บ้ านอย่ างยัง่ ยืน
การประกอบธุ รกิ จของชุ มชนในแบบเดิมมกนิ ยมวิธีที่ง่าย สะดวก เช่ นการขายดิ บ หรื อ
แลกเปลี่ ยนสิ นค้า ซึ่ งไม่สามารถสร้างกาไรได้อย่างยัง่ ยืนได้ ดังนั้นต้องมีการพัฒนาธุ รกิ จให้มีการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้ราคาสู งขึ้น และขายได้มากขึ้น โดยมีแนวทางหลัก ๆ 6 แนวทาง ดังนี้
1. เติมความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และความเป็ นไทยลงไป
2. เน้นการออกแบบ รู ปลักษณ์ รู ปแบบให้สมัยนิยม
3. เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่ วยให้ผลิ ตได้มากขึ้น และมีมาตรฐานทุกหน่ วยการผลิ ต
ซึ่งช่วยให้ตน้ ทุนต่าลงด้วย
4. การให้บริ การต่าง ๆ ต่อยอด
5. การตลาด สร้างแบรนด์/ช่องทาง การสร้างมาตรฐานที่มีหน่วยงานรองรับ
6. การรวมกลุ่มธุ รกิจที่มีรูปแบบหรื อสิ นค้าคล้าย ๆ กัน (Cluster)
แนวทางในการปรับกลยุทธ์ วิสาหกิจชุ มชนขนาดย่ อมและขนาดกลาง
1. การผลิต เป็ นการปรับปรุ งกระบวนการแปรรู ป การผลิต และกระบวนการของธุ รกิ จ
จากต้นน้ าสู่ ปลายน้ า
1.1 ต้องมีมาตรฐานเดียวกันทุกแหล่งผลิต
1.2 คุณภาพสม่าเสมอ
1.3 ลดต้นทุ นการผลิ ต โดยการศึก ษาวิธี ก ารผลิ ต การจัดสรรกระบวนการผลิ ตให้
คล่องตัว ตลอดจนศึกษากระบวนการทางานของคนงาน
1.4 การผลิตปริ มาณมาก
2. ช่องทางการตลาด
2.1 ตลาดในประเทศ เริ่ มจากหน้าร้ า นของตนเอง หรื อจาหน่ ายในท้องถิ่ น แล้วจึ ง
ติดต่อไปยังศูนย์สินค้าประจาจังหวัด ออกงานประจาปี เพื่อเปิ ดโอกาสตนเองสู่ ตลาดภู มิภาคและ
ทัว่ ประเทศ
2.2 ตลาดชายแดน โดยติดต่อศูนย์คา้ ปลีกชายแดน
2.3 ตลาดต่ า งประเทศ ออกงานแสดงสิ นค้า ในประเทศที่ จ ัดโดยกรมส่ ง เสริ ม การ
ส่ งออก ออกงานแสดงสิ นค้า ภัตตาคารอาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3. การพัฒนาใหม่ ๆ
3.1 การพัฒนาสิ นค้าใหม่ สู ตรใหม่ รสชาติและบริ การใหม่ ๆ
3.2 หากมีสูตรใหม่ สิ นค้าใหม่ เราต้องจดลิขสิ ทธิ์ รับรองให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3.3 การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต การตรวจสอบ การวิเคราะห์
3.4 การพัฒนา/สร้างแบรนด์ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- พัฒนาชื่อสิ นค้าและชื่อแบรนด์
- ออกแบบเครื่ องหมายการค้า
- ออกแบบหี บห่ อ บรรจุภณ
ั ฑ์ และขออนุ ญาตใช้เครื่ องหมายทางราชการ
- ออกแบบการจัดวางสิ นค้าในพื้นที่ขายให้เตะตาสะดุดใจ
- เตรี ยมการเรื่ องสื่ อการตลาด
4. การบริ หารงานอย่างมืออาชีพ
4.1 การพัฒนาทักษะความถนัดเชี่ ยวชาญใหม่ให้กบั บุคลากร ทั้งการฝึ กอบรม และ
การมีหวั หน้างานหรื อผูเ้ ชียวชาญช่วยดูแล
4.2 ระบบควบคุมปฏิบตั ิติการ เช่น ใบบันทึกงาน ระบบควบคุมวัตถุดิบ ระบบการให้
ผลตอบแทนที่จูงใจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ธรรมาภิบาล
4.3 การบริ หารภายในและภายนอกธุ รกิจ
- การบริ หารภายในธุ รกิจ คือการประสานภายในหน่วยงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ให้
มีการคล่องตัว
- การบริ หารภายนอกธุ รกิจ คือ การสร้างสัมพันธ์กบั คู่คา้ หน่วยงานราชการ
5. แหล่งเงินทุนเพื่อนาไปขยายขนาดของกิจการ โดยแยกเป็ น
5.1 เงินทุนระยะยาว นาไปลงทุนสาหรับทรัพย์สินถาวร
5.2 เงินทุนหมุนเวียน นาไปใช้สาหรับการจัดการสิ นค้าคงคลัง เงินเดือนพนักงาน เงิน
เบิกเกินบัญชี เครดิตให้กบั ลูกค้า เป็ นต้น โดยที่มาของแหล่งเงินทุนหลัก ๆ ดังนี้
- จากทางราชการ ผ่านการเสนอโครงการ/กองทุนหมู่บา้ น
- ประกาศหาเอกชนร่ วมทุน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
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ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับยาดมสมุนไพรหอม
ยาดมสมุ นไพรหอม เป็ นยาที่ จดั อยู่ใ นประเภทยาสมุ นไพรประจาบ้า น ใช้สู ดดมเพื่ อ
บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็ นหวัด คัดจมูก ช่ วยบรรเทาความเครี ยดระหว่างวัน
มี ส่ วนประกอบหลัก ได้แก่ การบู รเกล็ด เมนทอล พิ มเสน การพลู ดอกจันทร์ เทศ พริ ก ไทยดา
โกศหัวบัว และกระวาน ซึ่ งสามารถเพิ่มเติมสมุนไพรอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ความชอบ หรื อ
คุณประโยชน์เพิ่มเติม รวมถึงสามารถเติมกลิ่นลงไปเพื่อให้ได้กลิ่นที่แปลกใหม่ เช่นกลิ่นมะลิ กลิ่น
กุหลาบเป็ นต้น
1. การบูร มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดมันวาว สี ขาว มีกลิ่นหอมเย็นฉุ น เดิมสกัดจากต้นการบูร แต่
ปั จจุบนั เป็ นสารสังเคราะห์ เนื่องจากทาได้ง่าย ราคาถูกกว่าสกัดจากพืช การบูรถูกดูดซึ มทางผิวหนัง
ได้ดี และรู ้ สึก เย็นเมื่ อสั มผัสกับ ผิวหนังเช่ นเดี ย วกับเมนทอล นอกจากนี้ ยงั มี ฤ ทธิ์ กระตุ น้ ระบบ
ประสาทส่ วนกลาง
2. เมนทอลหรื อเกล็ดสะระแหน่ มีลกั ษณะเป็ นผลึ กสี ขาว มีกลิ่ นหอมเย็น มีอยู่ในน้ ามัน
หอมระเหยที่ได้จากใบมิ้นต์ หรื อที่เรี ยกว่าใบสะระแหน่ฝรั่ง มีประโยชน์ในการขับลม มักใช้แต่ง
กลิ่นและรสยา สารนี้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังทาให้รู้สึกเย็น
3. พิมเสน มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดเล็ กๆ แบนๆ สี ขาวขุ่นหรื อแดงเรื่ อๆ กลิ่ นหอมเย็น พิมเสน
บริ สุทธิ์ รู ปร่ างเป็ นหกเหลี่ยม ได้จากการนาการบูรมาหุ งกับยาอื่นๆ ประโยชน์ทางยา ใช้สูดดมแก้
ลมวิงเวียน
4. กานพลู ใช้ส่วนของดอกแห้งในการทายาดมสมุนไพรหอมพบว่าในน้ ามันหอมรtเหยที่
กลัน่ จากดอกมีสารยูเจนอล กลิ่นหอม ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน หน้ามืดตาลาย
5. ดอกจันทร์เทศ ดอกเป็ นสี เหลืองอ่อน กลีบดอกเชื่ อมติดกัน ดอกเป็ นรู ปคนโทคว่า ปลาย
กลีบแยกออกเป็ น 4 แฉกแหลม กลิ่นหอมสดชื่น ใช้สูดดมผ่อนคลาย
6. พริ กไทยดา ใช้ส่วนของเมล็ดพริ กไทยแห้งในการทายาดมสมุนไพรหอม มีลกั ษณะเป็ น
พวง ซึ่ งจะมีเมล็ดกลม ๆ ติดกันอยูเ่ ป็ นพวง ช่วยกระตุน้ การทางานของระบบประสาท การได้กลิ่ น
ของพริ กไทยจะช่ วยทาให้รู้สึกตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ช่ วยป้ องกันการหลับใน เมื่อขับรถเหนื่ อย ๆ หรื อ
ง่วงนอน น้ ามันหอมระเหยจากพริ กไทยช่ วยรั กษาผูท้ ี่ ติดบุ หรี่ โดยจะช่ วยลดความอยากและลด
ความหงุดหงิดลงได้
7. โกศหัวบัว ส่ วนสาคัญสาหรับการนามาเป็ นส่ วนประกอบของยาดมสมุนไพรหอม คือ
เหง้าแห้ง มีลกั ษณะเหง้าหนา ค่อนข้างกลม ข้อป่ อง ปล้องสั้น ตัดเอารากแขนงออกหมด จะได้เหง้า
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รู ปคล้า ยก าปั้ น ผิวตะปุ่ มตะป่ าไม่ สม่ าเสมอ ขนาดเส้ นผ่า นศู นย์กลาง 2-7 เซนติ เมตร ผิวนอกสี
น้ าตาลอมเหลือง สาก เหี่ ยวย่น เนื้อแน่น มีท่อน้ ามันสี น้ าตาลอมเหลืองกระจายอยูท่ วั่ ไป มีกลิ่นหอม
รุ นแรง ฉุน สามารถสู ดดมแก้ปวดหัว แก้วงิ เวียน แก้สลบ แก้ริดสี ดวงจมูก คอ และตา
8. กระวาน ส่ วนสาคัญสาหรับการนามาเป็ นส่ วนประกอบของยาดมสมุนไพรหอม คือ ผล
กระวานแห้ง หรื อ ลู กกระวานแห้ง เมล็ดอ่อนมี สีขาวและมีเยื่อหุ ้ม เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ ยนเป็ นสี ดา
หรื อสี น้ าตาลไหม้ โดยทั้งผลและเมล็ดจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว คล้ายกับกลิ่ นของการบูร ประกอบ
ไปด้วยน้ ามันหอมระเหย (Essential oil) ร้อยละ5 - 9 มีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ
แบคทีเรี ยบางชนิด
ประโยชน์ ของยาดมสมุนไพรหอม
ใช้สูดดมเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็ นหวัด คัดจมูก ช่วยบรรเทา
ความเครี ยดระหว่างวัน
ข้ อควรระวัง
1. ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ควรให้สัมผัสกับดวงตาเพราะอาจจะทาให้ระคายเคืองได้
2. ควรวางยาดมสมนุไพรหอมให้พน้ จากมือเด็กเล็ก
วิธีการผลิตยาดมสมุนไพรหอม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ยมพิมเสนน้ า
1. นาส่ วนผสมทั้ง 3 ชนิ ด คือเมนทอล พิมเสน และ การบูร ในอัตราส่ วน 3:1:1 เทผสม
รวมกันในภาชนะสาหรับผสมสาร
2. ใช้ไม้พาย พายส่ วนผสมทั้งหมดให้ละลายเป็ นของเหลว หรื อเขย่าให้ละลายเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน
3. ใช้ผา้ ขาวบางปิ ดฝาบรรจุภณั ฑ์ทิง้ ไว้
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรี ยมสมุนไพร
1. นาสมุนไพรทั้ง 5 ชนิ ด ได้แก่ กานพลู ดอกจันทร์ เทศ พริ กไทยดา โกศหัวบัว และ
กระวาน ในอัตราส่ วน 1:1:1:1:2 ใส่ ภาชนะรวมกัน ผสมและคลุกเคล้าส่ วนประกอบ
2. นาสมุนไพรที่ได้ไปใส่ ในพิมเสนน้ าจาก ขั้นตอนที่ 1 คลุกเคล้าในพิมเสนน้ าให้ทวั่
3. แช่สมุนไพรในพิมเสนน้ า จานวน 1 คืน ปิ ดฝาให้สนิท
4. นาส่ วนผสมที่ได้ บรรจุขวดเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ธุรกิจยาดมสมุนไพร
ยาดมสมุ นไพรหอมสามารถผลิ ตเป็ นของชาร่ วยเพื่ อแจก หรื อผลิ ตเพื่ อจาหน่ า ยตาม
ร้านขายยา แหล่งท่องเที่ยว สถานที่มีผปู ้ ่ วย ร้านขายของชาร่ วย ของที่ระลึก รวมถึงในงานพิธีต่าง ๆ
เช่นงานศพ และงานบุญ สามารถผลิตได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ต้นทุนไม่สูง และได้กาไรมาก
โดยมีตน้ ทุนเฉลี่ยที่ขวดละ 10 บาท (รายละเอียดดังตารางที่ 2.3) และราคาขายต่อขวดที่พบทัว่ ไปใน
ท้องตลาด คือ 25 - 39 บาท เป็ นธุ รกิจที่กระบวนการทางานไม่ซบั ซ้อน สามารถเริ่ มต้นธุ รกิจด้วยเงิน
ลงทุนที่น้อย และ ประกอบการเพียงคนเดียวได้ แต่ผูท้ ี่จะประกอบธุ รกิ จนี้ จาเป็ นจะต้องมีความรู ้
เรื่ องสมุนไพรและจะต้องใส่ ใจทุกรายละเอียดในกระบวนการผลิ ต ปั ญหาที่เกิดขึ้นแรก ๆ สาหรับ
การประกอบธุ รกิ จนี้ สิ่ งสาคัญเป็ นอันดับแรกคือการคัดเลื อกวัตถุ ดิบ การรักษาคุ ณภาพการผลิ ต
และความซื่ อสัตย์กบั ลูกค้า
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ตารางที่ 2.4 ต้นทุนการผลิตยาดมสมุนไพรหอม
หน่วย : 100 ขวด
รายการ
วัตถุดิบ

รายละเอียด
สมุนไพรที่ใช้ในการผลิต (การบรู เมนทอล พิมเสน

ราคา (บาท)
430

กานพลู ดอกจันทร์เทศ พริ กไทยดา โกศหัวบัว และ
กระวาน)
ขวดบรรจุภัณฑ์

ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมฝาขนาด 30 กรัม

400

ตราสิ นค้ า

สติกเกอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม.

50

อุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ถาวร (กะละมังแสตนเลส ไม้พาย

120

และช้อนแสตนเลส)
รวม

1,000

ที่มา: สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (2559)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ธัญนันท์ ใจปั น และ จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า มะเขื อ เทศส าหรั บ ผู บ้ ริ โ ภคในส่ ว นตลาดที่ ก าหนด เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ว ไปทาง
เศรษฐศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์แต่ละความ
แตกต่างของลักษณะทางเศรษฐกิ จสังคมและพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคส่ วนต่างๆ และ
วิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศที่มีกบั ความพึงพอใจตามส่ วนตลาด
ของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากปั ญหาหลักที่ผบู ้ ริ โภคต้องพบเจอในการบริ โภคน้ าผักผลไม้ นัน่ คือ รสชาติที่
ไม่ ถู ก ปากของน้ าผัก ผลไม้ ซึ่ งน้ ามะเขื อ เทศ โดยการวิ จ ัย ประกอบไปด้ว ย การศึ ก ษาด้า น
ประชากรศาสตร์ และพฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภค โดยใช้แบบสอบถาม ศึ ก ษาข้อมู ล สภาพทัว่ ไปของ
ผูบ้ ริ โภค การสารวจคุณลักษณะที่ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคคาโน (Kano Model) ซึ่ งคาถาม
จะประกอบไปด้วย คาถามเชิงลบและเชิงบวก คาถามเชิงบวก (Functional Question) คือ คาถามที่
ถามความรู ้สึกเมื่อพบคุณลักษณะหรื อคุณภาพนั้น และ คาถามเชิ งลบ(Dysfunctional Question) คือ
คาถามที่ถามความรู ้สึกเมื่อไม่พบคุณลักษณะหรื อคุณภาพนั้น และทาการจาแนกกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดย
ใช้เทคนิ ค Cluster Analysis เพื่ อนามาสร้ างแบบสอบถามสาหรับทาการทดสอบวิเคราะห์ ร่วม
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(Conjoint Znalysis) ต่อไป ซึ่ งสิ่ งที่ได้จากการวิจยั คือข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค การสารวจและแปรผลจากคาตอบของผูบ้ ริ โภคด้วยการวิเคราะห์ Kano’s Model ซึ่ ง
ทาให้ทราบคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคน้ ามะเขือเทศให้ความสาคัญ การแบ่งกลุ่มโดยใช้ Cluster analysis
โดยใช้ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไป และการวิเคราะห์ร่วม (Conjoint Analysis) ทาให้ทราบความสาคัญใน
คุณลักษณะของน้ ามะเขือเทศที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดในแต่ละกลุ่มผูบ้ ริ โภค
รัชนี เจริ ญ และคณะ (2552) ได้ทาการศึกษาค้นหาความต้องการของผูบ้ ริ โภคสาหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเกลือแร่ เพื่อสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept development) เนื่องจาก
เครื่ องดื่มเกลือแร่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุ รกิ จสู ง มีคู่แข่งในตลาดน้อย กลุ่มผูบ้ ริ โภคจะเป็ น
กลุ่ มที่ เล่ นกี ฬา ออกกาลังกายและผูท้ ี่ สูญเสี ย เหงื่ อเนื่ องจากการท ากิ จกรรมต่า งๆ โดยการใช้ใ ช้
เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint analysis) เทคนิ คคาโน (Kano model) และ วิธี
แฟลช โพรไฟล์ (Flash profile) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ งการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์จากเทคนิค
ทั้ง 3 ทาให้ผูว้ ิจยั สามารถเข้าถึ งระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกัน โดยเทคนิ คคาโน
โมเดลสามารถสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์จากลักษณะของผลิตภัณฑ์ท้ งั ในด้านที่เป็ นตัวแปรขับเคลื่อน
และลักษณะที่จาเป็ นต้องมีของผลิต ภัณฑ์ ซึ่ งแนวความคิดผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จะสอดคล้องกับเทคนิ ค
แฟลชโพรไฟล์ที่แนวความคิดผลิตภัณฑ์สามารถระบุได้เพียงชนิ ดของลักษณะของตัวแปรเท่านั้น
สาหรั บแนวคิ ดที่ ไ ด้จากการใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบร่ วมนั้น ลัก ษณะที่ ส าคัญของ
ผลิ ตภัณฑ์จะถู กนามาสร้ างคุ ณลัก ษณะร่ วมกัน (combination) หรื อแนวความคิ ดผลิ ตภัณฑ์จะ
สามารถระบุได้ถึงระดับของลักษณะหรื อตัวแปรซึ่ งผลการประเมินจะทาให้ทราบถึงลักษณะและ
ทิศทางหรื อระดับของลักษณะที่มีผลของต่อความชอบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลของ
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมยังสามารถบอกได้ถึงต้นทุนและการ
ประมาณการส่ วนแบ่งทางการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการอีกด้วย
จิรประภา สุ ดสวัสดิ์ (2560) ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา
สิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ เนื่องจากในปั จจุบนั นักศึกษามีบทบาทในการใช้สิทธิ และเสรี ภาพในการตัดสิ นใจมากขึ้น
นักศึกษาได้รับค่านิยมต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เครื่ องสาอางในการแต่งหน้า ประกอบกับกระแสนิ ยม
เครื่ องสาอางเกาหลี กาลังมาแรงโดยการศึกษาครั้งนี้ จะทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมู ลด้า นลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้า นการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางนาเข้า จาก
ประเทศเกาหลี เช่นตราสิ นค้าที่ใช้บ่อย เหตุผลในการซื้ อ เป็ นต้น ด้านคุณค่าในการซื้ อเครื่ องสาอาง
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นาเข้าจากประเทศเกาหลี เช่ น คุ ณภาพที่ รับรู ้ ความผูกพันกับตราสิ นค้า เป็ นต้น และด้านระดับ
ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิ งพรรณนา โดยคานวณหาค่าความถี่ และค่าร้อยละสาหรับการวิเคราะห์
ด้านข้อมูลส่ วนบุคคล คานวณหาค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการวิเคราะห์ดา้ น
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และการวิเคราะห์เชิ งอนุ มานในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 หรื อที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และสรุ ปผลการศึกษาทั้ง 4 ด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ว่า ในแต่ ล ะด้า นนั้น มี ปั จ จัย ใดบ้า งที่ ผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจ แต่ ล ะด้า นของ
ส่ ว นประสมทางการตลาดนั้น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน อย่า งไร ตลอดจนการเสนอแนะในการน า
เครื่ องสาอางมาจาหน่ายว่าควรมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ ธร และคณะ (2556) ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาส่ วนประสมทาง
การตลาดโครงการหลวงหนองหอยเพื่อการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดยประยุกต์ใช้การ
วิเ คราะห์ ค าโนโมเดลในการเก็ บ ข้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางและความต้อ งการของ
นัก ท่ องเที่ ย วที่ มี ต่อส่ วนประสมทางการตลาดของการท่ องเที่ ย วเชิ ง เกษตรเพื่ อพัฒนาไปสู่ ก าร
ท่ องเที่ ย วเชิ ง เกษตรอย่า งยัง่ ยืน ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและต่ า งประเทศที่ ม าเที่ ย วในจัง หวัด
เชี ยงใหม่ ด้วยการใช้แบบสอบถามรวบรวมและวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว และข้อมูล
ส่ วนประสมการตลาด 4’Ps (ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด) ด้วยสถิ ติ
เชิ งพรรณนา โดยการหาค่าความถี่ และร้ อยละ สถิ ติทดสอบความแตกต่าง โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และข้อมูลการสร้างรู ปแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรด้วยโมเดลของคาโน ทาให้สามารถทราบแนวทางการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด
ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ตลอดจนการออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ส อดคล้องกับ การ
วิเคราะห์คาโนโมเดล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่จะมีต่อผลิตภัณฑ์
สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (2556) ทาการสารวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรื อน พ.ศ. 2556 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทย/
สมุ นไพร ค่ าใช้จ่ายและพฤติ ก รรมการดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยและยา
สมุ นไพร ระดับ ความรู ้ ข องประชาชนเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ความปลอดภัย และมาตรฐานยาสมุ นไพร
ตลอดจนทัศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต่อการแพทย์แผนไทยและยาสมุ นไพรไทย ของประชากร
กรุ งเทพมหานคร ประชากรภาคกลาง (ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร) ประชากรภาคเหนือ ประชากรภาค
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ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และประชากรภาคใต้ ในและนอกเขตเทศบาลที่รู้จกั และเคยใช้ยาแผนไทย
โดยการสารวจและรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบสัมภาษณ์ การรับรู ้ และการใช้ยาแผนไทย การ
ดู แลรั ก ษาตนเองเมื่ อเจ็บ ป่ วยด้วยการใช้ย าแผนไทย การใช้บริ ก ารการแพทย์แผนไทย ความรู ้
เกี่ยวกับสิ ทธิ ความปลอดภัยและมาตรฐานยาแผนไทย ความคิดเห็นทัว่ ไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายของรั ฐต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย ด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ
คานวณค่าประมาณร้อยละของประชากรที่ตอ้ งการศึกษา โดยวิธีการถ่วงน้ าหนักที่ถูกปรับด้วยอัตรา
การไม่ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งผลการสารวจที่น่าสนใจในการนามาประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า ครั้งนี้ คือ มี
รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ รายได้
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท ร้อยละ 34.8 ประชาชนมีการซื้ อยาแผนไทย/สมุนไพรประเภทยา
ดมสมุนไพรมากเป็ นอันดับ 2 โดยซื้ อร้อยละ 37.2 (รองจากยาหม่องสมุนไพร ที่ร้อยละ 60.4) เฉลี่ย
2.9 ครั้งต่อปี จานวนเงินที่ซ้ื อ 40.84 บาทต่อครั้ง และมีแหล่งที่มาคือซื้ อจากร้านขายยา ร้อยละ 59.6
เพาะปลูกเองในครัวเรื อน/แบ่งปั นจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 47.9 ซื้ อจากตลาด ร้อยละ 30.0 การออก
ร้าน/บูธกิจกรรม/มหกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 13.3 และโรงพยาบาล ร้อยละ 7.8 ขณะที่ประชาชนได้ยา
แผนไทยมาจากการขายตรงมีเพี ยง ร้อยละ 3.1 และอื่นๆ ร้อยละ 0.3 ตามลาดับ ตลอดจนสื่ อหรื อ
ช่องทางที่ประชาชนได้รับรู ้ เกี่ ยวกับยาแผนไทย พบว่า มาจากการบอกเล่า/สมาชิ กในครอบครัวมี
สัดส่ วนสู งสุ ด คือ ร้อยละ 61.9 รองลงมาคือฟรี ทีวี ร้อยละ 51.6 หนังสื อพิมพ์/สิ่ งพิมพ์/ใบปลิว ร้อย
ละ 19.4 วิทยุทอ้ งถิ่นร้อยละ 17.0 ผูน้ าชุมชน ร้อยละ 16.6 หนังสื อ/ตาราวิชาการ ร้อยละ 15.9 แพทย์
แผนปัจจุบนั ร้อยละ 12.3 เคเบิลทีวี/จานดาวเทียม ร้อยละ 11.1 แพทย์/สถานพยาบาลแผนไทย ร้อย
ละ 10.7 เว็บไซต์/อินเทอร์ เนต ร้อยละ 7.2 รถเร่ ร้อยละ 3.7 Facebook ร้อยละ 1.5 และอื่นๆ ร้อยละ
0.2 ตามลาดับ
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กรอบแนวคิดการศึกษา
สิ นค้ าไม่ ได้ เป็ นทีแ่ พร่ หลาย ไม่ ได้ รับผลการตอบรับจากผู้บริโภคอย่ าง
ต่ อเนื่อง และรายได้ ไม่ เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง
ปัจจัยส่ วนบุคคล

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค

แบ่ งกลุ่ม

กับคู่แข่ ง

ทีม่ ผี ลต่ อยาดมสมุนไพร

ผู้บริโภค

- หลักส่วนประสมการตลาด

- โมเดลของคาโน (Kano’s Model)

- Cluster

(Marketing Mix; 4Ps)

1. สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ

1. สิ นค้า

2. สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ

2. ช่องทางตลาด

3. สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าเบิกบาน

Analysis

3. ส่วนส่งเสริ ม
4. ราคา

ความพึงพอใจของผู้บริโภค ทีม่ ีผลต่ อยาดมสมุนไพร

สมมติฐานในการวิจัย
1. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะในการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งสถิติหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค โดยการเปรี ยบเทียบผลิ ตภัณฑ์กบั คู่แข่งด้วยหลักส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix;
4P’s) ได้แก่ สิ นค้า (Product) ช่องทางตลาด (Place) ส่ วนส่ งเสริ ม (Promotion) และราคา (Price)
(รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) เมื่อได้ขอ้ มูลจากการเปรี ย บเทียบที่ตอ้ งการแล้ว จึงใช้เทคนิ คการวิจยั
แบบสารวจ (Survey method) เพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามที่ มี
โครงสร้ างชัดเจน เพื่อสอบถามตามเนื้ อหาที่ ได้กาหนดไว้ โดยการให้ผูต้ อบแบบสอบถามกรอก
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นจึงนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโดย
การใช้โมเดลของคาโน (Kano’s Model) เพื่อหาคุณลักษณะในสิ่ งที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ สิ่ งที่ทาให้
ลู ก ค้า พอใจ และสิ่ ง ที่ ท าให้ ลู ก ค้า เบิ ก บาน พร้ อ มทั้ง แบ่ ง กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคโดยใช้เ ทคนิ ค Cluster
Analysis
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมจากแหล่ งอื่นๆ
นอกเหนื อจากข้อมูลปฐมภู มิที่ได้จากการกรอกแบบสอบถาม โดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ เช่ น การศึกษาค้นคว้าอิสระ บทความจากวารสาร ตาราเรี ยน สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ
รวมทั้งเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมจากแบบสอบถาม
ประชากร
ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอม ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
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ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์กบั คู่แข่งด้วยหลักส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 4Ps)
ของกลุ่ม ฯ หงษ์ ค่ ู
กานพลู
ส้ มมือ (ใหม่ ) เอีย๊ ะแซ
เณอเอม
ไพรินทร์ ชุ ติภา
หงษ์ ไทย คุณเปรม
Product
ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์
แก้ว
พลาสติก พลาสติก พลาสติก พลาสติก พลาสติก
แก้ว
แก้ว
พลาสติก
แก้ว
การออกแบบ
ไม่ทนั สมัย ไม่ทนั สมัย ทันสมัย
ทันสมัย ไม่ทนั สมัย ทันสมัย ไม่ทนั สมัย ไม่ทนั สมัย
ไม่
ไม่
ทันสมัย ทันสมัย
น้ าหนัก
ปานกลาง เบา (<15g.) เบา (<15g.) เบา (<15g.) เบา (<15g.) เบา (<15g.) ปานกลาง ค่อนข้างหนัก
เบา
ปานกลาง
(15-50g.)
(15-50g.)
(>50g.)
(<15g.) (15-50g.)
สรรพคุณ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
แหล่งผลิต
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
ทะเบียนยา
มี
มี
มี
มี
มี
มี
ส่ วนประกอบ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
หน่วยงานราชการ
มี
มี
มี
สนับสนุน/รับรอง
แสดงปริ มาณ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
วันหมดอายุ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
ตาข่ายห่อ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
สมุนไพร
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ของกลุ่ม ฯ หงษ์ ค่ ู
มี
มี
มี
มี

ซีลบรรจุภณ
ั ฑ์
เวปไซต์
วิธีการใช้
Place
หน้าร้าน
มี
ร้านขายยา
มี
ห้างสรรพสิ นค้า
มี
งานแสดงสิ นค้า
มี
ร้านขายของชา
25
35
Price
Promotion
มีผขู ้ ายเฉพาะ
มี
สิ นค้า
แผ่นพับโฆษณา
ป้ายรายละเอียด
ส่ วนลด
มี
หมายเหตุ “ - ” คือไม่พบ ณ วันที่สารวจ

กานพลู
มี
มี
มี

ส้ มมือ (ใหม่ ) เอีย๊ ะแซ
มี
มี
มี
มี
-

เณอเอม
มี
มี
มี

ไพรินทร์
มี
-

ชุ ติภา
มี
มี

หงษ์ ไทย
มี
มี
มี

คุณเปรม
มี
มี
มี

มี
มี
39

มี
มี
มี
32

มี
มี
35

มี
มี
มี
25

มี
มี
25

มี
35

มี
มี
35

มี
35

-

-

-

-

มี

มี

-

มี

-

-

-

-

มี

มี

-

มี
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จากตารางที่ 3.1 จะเห็ นว่าผลิ ตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอมของวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรไทรม้า และยาดมสมุ นไพรหอมของยี่ห้ ออื่ น ๆ ต่ า งก็ มี ก ารออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ ช่ อ ง
ทางการจัด จ าหน่ า ย การก าหนดราคา และการส่ ง เสริ ม การขายที่ แ ตกต่ า งกัน ตามรู ป แบบของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละราย ซึ่งสามารถสรุ ปข้อแตกต่างได้ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่หลาย ๆ ยี่ห้อจะเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดพลาสติก ด้วยอาจเพราะ
พลาสติกมีน้ าหนักที่เบา ง่ายต่อการขนส่ งและเก็บรั กษา ในขณะที่ของกลุ่ ม ฯ เลือกใช้เป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ชนิ ดแก้ว ในด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ฯ จะมีรูปลักษณ์ที่ไม่ทนั สมัยเช่นเดียวกับ
หลาย ๆ ยี่ห้อ ในส่ วนของฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ ของกลุ่ม ฯ จะไม่มีรายละเอียดของทะเบียนยา ปริ มาณ
วันหมดอายุ และเวปไซต์เหมือนดังกลุ่มอื่น แต่สิ่งที่แตกต่างคือ จะมีการแสดงหน่ วยงานราชการที่
สนับสนุ น/รับรอง ซึ่ งมี เพียงไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้น รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ ม ไม่มีตาข่ายห่ อสมุนไพร
เหมือนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีตาข่ายป้ องกันสมุนไพรหกเลอะเทอะขณะใช้งาน และไม่มีการซี ลบรรจุภณั ฑ์
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้วยวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรไทรม้า มีช่องทาง
การจัดจาหน่ ายเพียงแค่ที่ทาการกลุ่ ม ฯ การทาสิ นค้าตามยอดการสั่งซื้ อที่กาหนด และงานแสดง
สิ นค้าที่หน่วยงานราชการสนับสนุ น จึงทาให้กลุ่ม ฯ ไม่ได้มีการจัดจาหน่ ายผ่านช่ องทางของร้ าน
ขายยา ห้างสรรพสิ นค้าและร้านขายของชา
ด้านการกาหนดราคา ราคายาดมสมุนไพรหอมในท้องตลาดส่ วนใหญ่ คือ 25 - 35 บาท
โดยกลุ่ ม ฯ ได้มีการกาหนดราคาให้ใกล้เคี ยงกับราคาตลาด แต่เป็ นราคาพื้นฐานที่ ไม่สูงมาก คื อ
ราคา 25 บาท/ขวด
ด้านการส่ งเสริ มการขาย เนื่ องด้วยยาดมสมุนไพรหอม เป็ นสิ นค้าที่ราคาไม่แพง และใน
รู ปแบบของสิ นค้าที่ไม่ได้จาเป็ นต้องทาโปรโมชัน่ แข่งขันในท้องตลาดมากมาย ทาให้ส่วนใหญ่ไม่มี
การท าการส่ ง เสริ ม การตลาดใด ๆ เว้นแต่ผูป้ ระกอบการประเภทวิส าหกิ จชุ ม ชน OTOP หรื อ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยเล็ก ๆ ที่ จาหน่ ายสิ นค้าด้วยตัวเอง จะมี ส่วนลดให้ตามความพึงพอใจ เช่ น
เดียวกลับของกลุ่ม ฯ ที่มีการลดราคาสิ นค้าให้ลูกค้าประจา ลูกค้าที่ต่อราคา การแถม การลดราคาให้
กรณี สั่งซื้ อในปริ มาณมาก เป็ นต้น ยกเว้นของบางยี่ห้อ เช่นคุณเปรม ที่มีโปรโมชัน่ ควบคู่กบั การจัด
โปรโมชัน่ ของร้านค้าที่นาสิ นค้าไปจาหน่าย
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การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ในที่ น้ ี หมายถึ ง ผูบ้ ริ โ ภคทุ ก เพศ ทุ ก วัย ที่ เ คยซื้ อ ยาดม
สมุ นไพรหอมในรอบ 2 ปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากคนกลุ่ มนี้ คื อกลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคยาดม
สมุนไพรหอม ทาให้เราสามารถทราบถึ งความต้องการ และเหตุผลในการเลื อกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ของคนกลุ่ มดังกล่าว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุ ณลักษณะของยาดมสมุนไพรหอมที่
สามารถดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ ปั จจัยที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ และสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่
พอใจโดยมุ่งเน้นผูบ้ ริ โภคอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไปเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากอายุดงั กล่าวเป็ นกลุ่มวัย
กลางคนขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่เริ่ มมีการใช้ยาดม (ยุวดี วงษ์กระจ่าง, 2555) และเนื่ องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่ ใช้ ศึกษาที่แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบ
ขนาดจานวนประชากรที่แน่นอน สามารถกาหนดขนาดประชากร (จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , 2560)
ได้จาก
สู ตร

n = Z² σ² / E²

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับ 0 .05)
σ² แทน ความแปรปรวนของประชากร
กรณี ไม่ทราบ จะใช้ค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง S² แทน
จาก S² = (max value - min value)² / 36
E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า µ ด้วย xˉ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าประชากรประเทศไทยที่รู้จกั และเคยใช้ยาแผนไทยกว่า ร้อยละ
82.5 มีรายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท (สานักงาน
สถิ ติแห่ งชาติ, 2556) ดังนั้นจึงประมาณการโดยให้รายได้ต่ าสุ ดคือ 9,000 บาท (จากค่าแรงขั้นต่ า
300 บาทต่อวัน) และรายได้เฉลี่ยตัวอย่างแตกต่างจากรายได้เฉลี่ยประชากรไม่เกิน 500 บาท ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับ 0 .05)
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แทนค่า n = (1.96)² (30,000 - 9,000)² / 36) / (500) ²
= 3.8416 (12,250,000) / 250,000
= 188.2384
จะได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ คือ 188.2384 คน โดยมีระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังนั้นเพื่อ
ความสะดวกต่อการดาเนิ นการ จึงใช้ขนาดตัวอย่าง 200 คน
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีเชิ งสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์
โดยขั้นตอนในการวิจยั ประกอบไปด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ โดยศึกษา
ข้อมู ล สภาพทัว่ ไปของผู บ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ย และโรค
ประจาตัว จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยการหาอัตราส่ วนร้อยละของความถี่
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ด้า นการให้ค วามส าคัญกับ คุ ณลัก ษณะที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อยาดม
สมุนไพรหอมเป็ นการสารวจคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคคาโน (Kano’s Model)
โดยคาถามจะ ประกอบไปด้วย คาถามเชิงลบและเชิงบวก คาถามเชิงบวก (Functional Question)
คือ คาถามที่ถามความรู ้ สึกเมื่อพบคุ ณลักษณะหรื อคุ ณภาพนั้น และ คาถามเชิ งลบ(Dysfunctional
Question) คือ คาถามที่ถามความรู ้สึกเมื่อไม่พบคุณลักษณะหรื อคุณภาพนั้น เพื่อหาคุณลักษณะใน
สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ (Dissatisfiers, Must-be Requirement) สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ (Satisfiers,
One-dimensional Requirement) และสิ่ งที่ทาให้ลูกค้าเบิกบาน (Delighters, Attractive Requirement)
โดยใช้ท้ งั หมด 28 คุณลักษณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอม (รายละเอียดดังตารางที่ 3.2)
ส่ วนที่ 3 เป็ นการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยใช้เทคนิ ค Cluster Analysis ด้วยวิธี K-Mean
Cluster Analysis จากการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS เพื่อจัดกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามปั จจัยส่ วน
บุคคลและคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจที่ใกล้เคียงกัน ว่าแต่ละกลุ่มให้ความสนใจในคุณลักษณะ
ด้านใดบ้าง ประกอบกับการดู ความสัมพันธ์ ด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล จากการหาความสัมพันธ์ด้วย
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Chi-Square โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS และเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคของแต่ละกลุ่ม
ตารางที่ 3.2 แสดงคุณลักษณะทั้งหมด 24 คุณลักษณะที่ใช้ในแบบสอบถามเครื่ องมือคาโนโมเดล
คุณลักษณะ
สั ญลักษณ์
Product
1. ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดพลาสติก
L1
2. ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดแก้ว
L2
3. บรรจุภณั ฑ์แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า
L3
4. บรรจุภณั ฑ์รูปทรงโบราณ
L4
5. บรรจุภณั ฑ์ที่มีการออกแบบให้ดูทนั สมัย
L5
6. ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่เกินฝาขวดน้ าดื่ม)
L6
7. มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณั ฑ์
L7
8. มีการซีลบรรจุภณ
ั ฑ์
L8
9. มีส่วนประกอบของกระวาน
L9
10. มีส่วนประกอบของกานพลู
L10
11. มีสรรพคุณที่ช่วยให้หลับสบาย
L11
12. มีสรรพคุณที่ช่วยให้มีสมาธิ
L12
13. มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
L13
14. มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา
L14
15. มีรายละเอียดแสดงส่ วนประกอบ
L15
16. มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนับสนุน/รับรอง
L16
17. มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
L17
18. มีเวปไซต์ของผลิตภัณฑ์
L18
19. มี QR Code
L19
Place
1. สามารถสั่งซื้ อได้ทางอินเทอร์ เน็ต

O1
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คุณลักษณะ
Price
1. ราคาไม่เกิน 25 บาท
2. ราคา 25 - 40 บาท
3. ราคามากกว่า 40 บาท
4. กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า และมีราคา 60 - 70
บาท
5. กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า และมีราคามากกว่า
70 บาท
Promotion
1. โปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1
2. โปรโมชัน่ ลดราคา 20 %
3. โปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %

สั ญลักษณ์
V1
V2
V3
V4
V5

E1
E2
E3

จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าคุณลักษณะที่เลือกนามาใช้ในแบบสอบถาม เป็ นคุณลักษณะที่ได้
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรไทรม้า กับของยีห่ อ้ อื่น โดยคัดเลือกเฉพาะคุณลักษณะที่จาเป็ น ทั้งไม่ทราบแน่ชดั ว่าปั จจัย
ด้านคุณลักษณะเหล่านี้ จาเป็ นหรื อไม่ต่อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่ นสรรพคุ ณ ส่ วนประกอบ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงบนฉลาก และผูบ้ ริ โภคให้ความคิดเห็ นอย่างไรกับคุ ณลักษณะเหล่านั้น
รวมถึงคุณลักษณะที่แตกต่างกันนั้น ผูบ้ ริ โภคชอบแบบใดมากกว่ากัน เช่น ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดแก้ว
และพลาสติก การออกแบบที่ ทนั สมัยและไม่ทนั สมัย ราคาที่เหมาะสม เป็ นต้น ตลอดจนเพิ่มเติ ม
คุณลักษณะใหม่ที่โดดเด่น หรื อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า
ที่ง่ายต่อการพกพา มี สรรพคุ ณที่ ช่วยให้หลับสบาย มี สรรพคุ ณที่ ช่วยให้มีสมาธิ การมี QR Code
การมีโปรโมชัน่ เป็ นต้น
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อยาดมสมุ นไพรหอมวิ ส าหกิ จชุ ม ชนกลุ่ ม แม่ บ ้า น
เกษตรกรไทรม้า โดยการเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอม ในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่ งมีผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 238 คน มีผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ประกอบด้ ว ย ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง การวิ เ คราะห์ ด้า นการให้ ค วามส าคัญ กับ
คุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม และการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยวิธี Cluster Analysis
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี
ที่ผา่ นมา มีอตั ราส่ วนของเพศชายและหญิงที่แตกต่างกันเล็กน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีช่วงอายุ
อยูใ่ นวัยทางานที่อายุไม่มากหรื อเพิ่งเริ่ มทางานได้ไม่นาน คืออายุช่วง 25 - 35 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐเสี ยส่ วนใหญ่
โดยมีรายได้ต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้ของอาชี พสายงานข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิ จ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับปริ ญญาตรี ที่มีอายุ 25 - 35 ปี มีวตั ถุประสงค์
ในการซื้ อเพื่อซื้ อใช้เอง มี เหตุ ผลในการเลื อกซื้ อเพื่อความสดชื่ น ทั้งนี้ ผูท้ ี่มีส่วนที่ทาให้ผูบ้ ริ โภค
เลือกซื้ อ เกิดจากการตัดสิ นใจด้วยตัวเองซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการซื้ อ เพื่อซื้ อใช้เอง และ
เหตุผลในการเลื อกซื้ อเพื่อความสดชื่ น โดยสถานที่ที่ซ้ื อยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ ริ โภคเป็ นร้าน
สะดวกซื้ อ และผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นว่าราคาที่เหมาะสมต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม 1 ชิ้ น คือ
ราคา 25 - 40 บาท ซึ่ งเป็ นราคาพื้นฐานทัว่ ไปในท้องตลาด (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 18 ปี
18 - 24 ปี
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส./อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับจ้างทัว่ ไป
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

100
138

42.02
57.98

5
18
136
56
21
2

2.10
7.56
57.14
23.53
8.82
0.84

4
18
18
145
53

1.68
7.56
7.56
60.92
22.27

101
68
38
22
5
4
238

42.44
28.57
15.97
9.24
2.10
1.68
100
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
5. รายได้/เดือน
น้อยกว่า 9,000 บาท
9,000 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
6. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
ซื้ อใช้เอง
ซื้ อฝากคนอื่น
อื่นๆ
7. เหตุผลในการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
รู ้สึกปลอดภัย
บรรเทาอาการ
เพื่อความสดชื่น
ติดการใช้ยาดม
ชอบกลิ่นของสมุนไพร
อื่นๆ
8. ผูท้ ี่มีส่วนที่ทาให้เลือกซื้ อ
ตัวท่านเอง
ญาติ-ครอบครัว
เพื่อน
แพทย์-พยาบาล
ปากต่อปาก
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

21
23
81
35
23
55

8.82
9.66
34.03
14.71
9.66
23.11

192
44
2

80.67
18.49
0.84

14
62
115
0
44
3

5.88
26.05
48.32
0.00
18.49
1.26

147
45
25
3
17
1
238

61.76
18.91
10.50
1.26
7.14
0.42
100
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
9. สถานที่ซ้ื อ
ร้านขายยา
สถานพยาบาล
ร้านสะดวกซื้ อ
ห้างสรรพสิ นค้า
ตลาด
งานแสดงสิ นค้า
ร้านเพื่อสุ ขภาพ
อื่นๆ
10. ราคาที่คิดว่าเหมาะสม ต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม 1 ชิ้น
(บาท)
น้อยกว่า 25 บาท
25 - 40 บาท
41 - 55 บาท
56 - 65 บาท
66 - 75 บาท
มากกว่า 75 บาท
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

69
2
92
7
6
43
18
1

28.99
0.84
38.66
2.94
2.52
18.07
7.56
0.42

44
142
31
2
0
19
238

18.49
59.66
13.03
0.84
0.00
7.98
100

จากตารางที่ 4.1 จะเห็ นว่าผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุ นไพรหอมในรอบ 2 ปี ที่ ผา่ นมา
จานวน 238 คน ประกอบไปด้วยเพศหญิง จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.98 และเป็ นเพศชาย
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.02 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุในวัยทางานที่ไม่มาก/เพิ่งเริ่ มทางาน คืออายุ 25 - 35 ปี จานวน 136 คน
คิดเป็ นร้อยละ 57.14 ตามด้วยวัยทางานที่อายุเริ่ มเยอะ คืออายุ 36 - 45 ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.53 วัยทางานที่อายุมากจนถึงใกล้เกษียณ คืออายุ 46 - 60 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.82
วัยเรี ยนมหาวิทยาลัยหรื อวัยรุ่ นตอนปลาย คืออายุ 18 - 24 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.56
วัยเรี ยน/วัยเยาวชน คืออายุนอ้ ยกว่า 18 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.10 และสุ ดท้ายวัยชรา/วัย
เกษียณอายุ คือ มากกว่า 60 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.84 ตามลาดับ
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การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.92 สู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.27 ระดับปวส./อนุปริ ญญาและมัธยมศึกษา อย่างละ 18 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.56 และระดับประถมศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ตามลาดับ
ผูบ้ ริ โภคมีอาชีพเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 101 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 42.44 อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ประกอบ
ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.97 เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.24 อาชี พรั บจ้างทัว่ ไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.10 และอื่ น ๆ ได้แก่ แม่บา้ น และ
ว่างงาน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ตามลาดับ
โดยส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.03
รายได้มากกว่า 30,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.11 รายได้ 20,001 - 25,000 บาท
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.71 รายได้ 25,001 - 30,000 บาท และ 9,000 - 15,000 บาท อย่างละ
23 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.66 และรายได้น้อยกว่า 9,000 บาท จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.82
ตามลาดับ
มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อซื้ อใช้เอง จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.67 ซื้ อฝากคนอื่น
จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.49 และอื่น ๆ ได้แก่การช่ วยอุดหนุ นสิ นค้า จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.84 ตามลาดับ
มีเหตุผลในการเลือกซื้ อเพื่อความสดชื่น จานวน 115 คนคิดเป็ นร้อยละ 48.32 เพื่อบรรเทา
อาการ จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.05 ชอบกลิ่ นของสมุนไพร จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.49 เนื่องจากรู ้สึกปลอดภัย จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.88 และอื่น ๆ ได้แก่ การชอบส่ วนตัว
ณ จุดซื้ อ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.26 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ผูท้ ี่มีส่วนที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ เกิ ดจากการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง จานวน 147 คน
คิดเป็ นร้อยละ 61.76 จากญาติ-ครอบครัว จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.91 เกิ ดจากปากต่อปาก
จานวน 17 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.14 ตัดสิ นใจซื้ อจากเพื่ อน จานวน 25 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.50
จากแพทย์หรื อพยาบาลแนะนา จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.26 และอื่ น ๆ ได้แก่ การให้ขอ้ มู ล
ณ จุดขาย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.42 ตามลาดับ
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สถานที่ที่ซ้ื อยาดมสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค เป็ นร้านสะดวกซื้ อ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.66 จากร้ านขายยา จานวน 69 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 28.99 จากงานแสดงสิ นค้า จานวน 43 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.07 จากร้านเพื่อสุ ขภาพ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.56 จากห้างสรรพสิ นค้า
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.94 จากตลาด จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.52 จากสถานพยาบาล
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.84 และอื่น ๆ ได้แก่ร้านโครงการหลวง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.42 ตามลาดับ
ราคาที่เหมาะสมต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม 1 ชิ้น คือ ราคา 25 - 40 บาท จานวน 142 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.66 ราคาน้อยกว่า 25 บาท จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.49 ราคา 41 - 55 บาท
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.03 ราคามากกว่า 75 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.98 และ
ราคา 56 - 65 บาท จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.84 ตามลาดับ
กล่าวคือ จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอมใน
รอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา มีอตั ราส่ วนของเพศชายและหญิงที่แตกต่างกันเล็กน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่
มีช่วงอายุอยูใ่ นวัยทางานที่อายุไม่มากหรื อเพิ่งเริ่ มทางานได้ไม่นาน คืออายุช่วง 25 - 35 ปี มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเสี ยส่ วน
ใหญ่ โดยมีรายได้ต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้ของอาชี พสายงาน
ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ/เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ระดับปริ ญญาตรี ที่มี อายุ 25 - 35 ปี มี
วัตถุ ประสงค์ใ นการซื้ อเพื่อซื้ อใช้เอง มี เหตุ ผลในการเลื อกซื้ อเพื่อความสดชื่ น ทั้งนี้ ผูท้ ี่ มีส่วนที่
ทาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ เกิ ดจากการตัดสิ นใจด้วยตัวเองซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ
เพื่อซื้ อใช้เอง และเหตุผลในการเลือกซื้ อเพื่อความสดชื่ น โดยสถานที่ที่ซ้ื อยาดมสมุนไพรหอมของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นร้านสะดวกซื้ อ และผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นว่าราคาที่เหมาะสมต่อการซื้ อยาดมสมุนไพร
หอม 1 ชิ้น คือ ราคา 25 - 40 บาท ซึ่ งเป็ นราคาพื้นฐานทัว่ ไปในท้องตลาด
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ด้านการให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะทีม่ ีผลต่ อการซื้อยาดมสมุนไพรหอม
การวิเคราะห์ดา้ นการให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คคาโน (Kano’s Model) โดยแบ่งคุ ณลักษณะตามหมวดหมู่ของส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix; 4Ps ) ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) จานวน 19 คุณลักษณะ
ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) จานวน 1 คุณลักษณะ ด้านราคา (Price) จานวน 5 คุณลักษณะ
และด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) จานวน 3 คุณลักษณะ
ตารางที่ 4.2 ค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะในการเลือกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model)
Attributes
ด้ านผลิตภัณฑ์
L1 ขวดบรรจุภณั ฑ์
ชนิดพลาสติก
L2 ขวดบรรจุภณั ฑ์
ชนิดแก้ว
L3 บรรจุภณั ฑ์แบบ
ห่วงคล้องกระเป๋ า
L4 บรรจุภณั ฑ์รูปทรง
โบราณ
L5 บรรจุภณั ฑ์ที่มีการ
ออกแบบให้ดูทนั สมัย
L6 ขนาดกะทัดรัด
(ความกว้างไม่เกินฝา
ขวดน้ าดื่ม)
L7 มีตาข่ายห่ อสมุนไพร
ในบรรจุภณั ฑ์
L8 มีการซีลบรรจุภณ
ั ฑ์

Percentage
M
R

total

Classify

sat

dissat

1.68

100

I

0.10

0.00

65.97

4.20

100

I

0.27

-0.01

3.78

58.82

3.36

100

I

0.37

0.00

1.26

1.26

60.08

2.52

100

I

0.36

-0.04

0.42

0.42

6.30

68.91

3.36

100

I

0.23

-0.01

23.53

3.36

4.62

1.26

63.87

3.36

100

I

0.28

-0.08

15.97

5.04

4.62

2.10

69.33

2.94

100

I

0.22

-0.10

23.95

4.20

8.82

2.52

57.56

2.94

100

I

0.30

-0.14

A

O

I

Q

9.24

0.00

0.00

9.66

79.41

22.69

1.26

0.00

5.88

33.61

0.42

0.00

32.35

2.52

20.59
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Attributes
L9 มีส่วนประกอบของ
กระวาน
L10 มีส่วนประกอบ
ของกานพลู
L11 มีสรรพคุณที่ช่วย
ให้หลับสบาย
L12 มีสรรพคุณที่ช่วย
ให้มีสมาธิ
L13 มีรายละเอียด
แสดงแหล่งผลิต
L14 มีรายละเอียด
แสดงทะเบียนยา
L15 มีรายละเอียด
แสดงส่ วนประกอบ
L16 มีรายละเอียดแสดง
หน่วยงานราชการ
สนับสนุน/รับรอง
L17 มีรายละเอียด
แสดงวันหมดอายุ
L18 มีเวปไซต์ของ
ผลิตภัณฑ์
L19 มี QR Code
ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย
O1 สามารถสั่งซื้ อได้
ทางอินเทอร์ เน็ต

A
19.33

O
5.46

Percentage
M
R
3.36 0.42

25.63

5.46

4.20

0.84

60.92

42.44

4.20

1.26

1.26

42.86

4.62

0.84

21.43

19.33

22.27

total

Classify

sat

dissat

100

I

0.25

-0.09

2.94

100

I

0.32

-0.10

47.48

3.36

100

I

0.49

-0.06

0.84

48.74

2.10

100

I

0.49

-0.06

16.81

0.00

40.34

2.10

100

I

0.42

-0.37

22.69

21.85

0.42

30.67

2.10

100

I

0.46

-0.46

23.53

19.75

19.75

0.00

34.87

2.10

100

I

0.44

-0.40

27.31

11.34

8.82

0.84

48.74

2.94

100

I

0.40

-0.21

20.59

28.15

24.37

0.42

24.37

2.10

100

O

0.50

-0.54

24.79

6.72

3.36

0.00

63.45

1.68

100

I

0.32

-0.10

18.49

2.94

2.10

0.42

74.37

1.68

100

I

0.22

-0.05

30.25

2.10

1.26

0.84

64.71

0.84

100

I

0.33

-0.03

I
70.17

Q
1.26
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Attributes

A

O

Percentage
M
R

I

Q

total

Classify

sat

ด้ านราคา
2.52 0.00 0.00 45.80 50.00 1.68 100
I
0.05
V1 ราคา < 25 บาท
I
0.35
V2 ราคา 25 - 40 บาท 29.83 2.52 2.94 4.20 57.98 2.52 100
42.86 6.72 1.26 0.84 44.54 3.78 100
I
0.52
V3 ราคา > 40 บาท
I
0.04
V4 กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์ 2.52 0.00 0.00 39.92 53.78 3.78 100
แบบห่วงคล้องกระเป๋ า
และมีราคา 60 - 70 บาท
I
0.05
V5 กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์ 4.20 0.00 1.26 19.33 71.43 3.78 100
แบบห่วงคล้องกระเป๋ า
และมีราคา > 70 บาท
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
40.34 5.04 0.42 0.42 51.26 2.52 100
I
0.47
E1 ซื้ อ 2 แถม 1
38.24 2.94 1.26 1.26 54.20 2.10 100
I
0.43
E2 ลดราคา 20 %
I
0.48
E3 ขวดเก่าแลกขวดใหม่ 42.86 3.36 0.84 0.84 49.58 2.52 100
ลดราคา 40 %
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient

dissat

0.00
-0.06
-0.08
0.00

-0.02

-0.06
-0.04
-0.04

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดม
สมุนไพรหอม จานวน 28 คุณลักษณะ จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 238 คน พบว่ามีเพียงคุณลักษณะ
เดี ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) คือคุณลักษณะด้านการมีรายละเอียดแสดงวัน
หมดอายุ ส่ วนที่ เหลื อถูกจัดเป็ นคุ ณลักษณะที่ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรื อเฉย ๆ (Indifferent)
จานวน 27 คุณลักษณะ
และเมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิ คคาโน (Kano’s Model) ลงในกราฟ
แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุ ณลักษณะที่ มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุ นไพรหอม พบว่า
มีคุณลักษณะที่สร้างความดึงดูดใจ (Attractive) จานวน 1 คุณลักษณะ คือ ราคาสิ นค้ามีราคามากกว่า
40 บาท และพบคุณลักษณะที่มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) จานวน 1 คุณลักษณะ คือ
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ผลิ ตภัณฑ์มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ ส่ วนที่ เหลื อ จานวน 26 คุ ณลักษณะ เป็ นคุ ณลักษณะที่
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรื อเฉยๆ ( Indifferent) (รายละเอียดดังภาพที่ 4.1)
ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรอม

44

ส่ วนที่ 3 การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้ เทคนิค Cluster Analysis
จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.1 จะเห็นว่าผลที่ได้ไม่สามารถอธิ บายและระบุคุณลักษณะที่
จาเป็ นต่อการศึ กษาได้เด่ นชัด เนื่ องจากคุ ณลักษณะส่ วนใหญ่ให้ผลในด้านที่ ไม่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อความรู ้สึกเฉย ๆ แต่มีบางคุณลักษณะที่เข้าใกล้ช่วงของคุณลักษณะที่สร้าง
ความดึงดูดใจ (Attractive) มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) และคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
ที่ตอ้ งมี (Must Be) เช่น คุณลักษณะ L11, L12, L14, L15, E1 และ E3 เป็ นต้น จึงนาข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บแบบสอบถาม จานวน 238 คน มาแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยใช้เทคนิ ค Cluster Analysis ด้วยวิธี
K-Mean Cluster Analysis สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า
คุม้ ราคา มีจานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.23 กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน มีจานวน 92 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.66 และกลุ่ มที่ 3 กลุ่ ม เน้นใช้งาน จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.12
(รายละเอียดดังตาราง ที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 การแบ่งกลุ่มโดยใช้เทคนิค Cluster Analysis ด้วยวิธี K-Mean Cluster Analysis
กลุ่มผู้บริโภค
จานวน (คน)
ร้ อยละ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา
41
17.23
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน
92
38.66
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน
105
44.12
รวม
238
100
จากการจัด กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคทั้ง 3 กลุ่ ม สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งหรื อ
ความสัมพันธ์กนั ในแต่ละกลุ่ม โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi - Square)
ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 (รายละเอี ย ดดัง ตารางที่ 4.4) และการให้ ค วามส าคัญ ของ
คุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอมด้วยวิธีคาโนโมเดล (Kano’s Model) (รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.4 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที1่
กลุ่มที2่
ปัจจัยส่ วนบุคคล

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ (ปี )
- <18
- 18-24
- 25-35
- 36-45
- 46-60
- >60
3. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวส./อนุปริ ญญา
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
- ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- พนักงานบริ ษทั เอกชน
- ธุ รกิจส่ วนตัว
- นักเรี ยน/นักศึกษา
- รับจ้างทัว่ ไป
- อื่นๆ
รวม

กลุ่มที3่
รวม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
Pearson Chi-Square
11.62
Asymp. Sig. (2-sided)
0.00
13.00

31.71

30.00

32.61

57.00

54.29

100.00

42.02

28.00

68.29

62.00

67.39

48.00

45.71

138.00

57.98

Pearson Chi-Square

16.36

Asymp. Sig. (2-sided)

0.09

0.00

0.00

4.00

4.35

1.00

0.95

5.00

2.10

3.00

7.32

5.00

5.43

10.00

9.52

18.00

7.56

20.00

48.78

48.00

52.17

68.00

64.76

136.00

57.14

14.00

34.15

21.00

22.83

21.00

20.00

56.00

23.53

4.00

9.76

12.00

13.04

5.00

4.76

21.00

8.82

0.00

0.00

2.00

2.17

0.00

0.00

2.00

0.84

Pearson Chi-Square

19.90

Asymp. Sig. (2-sided)

0.01

0.00

0.00

3.00

3.26

1.00

0.95

4.00

1.68

2.00

4.88

13.00

14.13

3.00

2.86

18.00

7.56

3.00

7.32

9.00

9.78

6.00

5.71

18.00

7.56

32.00

78.05

46.00

50.00

67.00

63.81

145.00

60.92

4.00

9.76

21.00

22.83

28.00

26.67

53.00

22.27

Pearson Chi-Square

7.58

Asymp. Sig. (2-sided)

0.67

22.00

53.66

38.00

41.30

41.00

39.05

101.00

42.44

11.00

26.83

26.00

28.26

31.00

29.52

68.00

28.57

5.00

12.20

13.00

14.13

20.00

19.05

38.00

15.97

3.00

7.32

9.00

9.78

10.00

9.52

22.00

9.24

0.00

0.00

4.00

4.35

1.00

0.95

5.00

2.10

0.00

0.00

2.00

2.17

2.00

1.90

4.00

1.68

41

100.00

92

100.00

105

100.00

238

100.00
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ปัจจัยส่ วนบุคคล

5. รายได้/เดือน(บาท)
- <9000
- 9000-15000
- 15001-20000
- 20001-25000
- 25001-30000
- >30000
6. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
- ซื้ อใช้เอง
- ซื้ อฝากคนอื่น
- อื่นๆ
7. เหตุผลในการซื้ อ
- รู ้สึกปลอดภัย
- บรรเทาอาการ
- เพื่อความสดชื่น
- ชอบกลิ่นของสมุนไพร
- อื่นๆ
8. ผูท้ ี่มีส่วนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
- ตัวท่านเอง
- ญาติ-ครอบครัว
- เพื่อน
- แพทย์-พยาบาล
- ปากต่อปาก
- อื่นๆ
รวม

กลุ่มที1่
กลุ่มที2่
กลุ่มที3่
รวม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
Pearson Chi-Square
14.28
Asymp. Sig. (2-sided)
0.16
3.00

7.32

12.00

13.04

6.00

5.71

21.00

8.82

3.00

7.32

12.00

13.04

8.00

7.62

23.00

9.66

19.00

46.34

25.00

27.17

37.00

35.24

81.00

34.03

2.00

4.88

16.00

17.39

17.00

16.19

35.00

14.71

3.00

7.32

6.00

6.52

14.00

13.33

23.00

9.66

11.00

26.83

21.00

22.83

23.00

21.90

55.00

23.11

Pearson Chi-Square

4.68

Asymp. Sig. (2-sided)

0.32

33.00

80.49

79.00

85.87

80.00

76.19

192.00

80.67

7.00

17.07

13.00

14.13

24.00

22.86

44.00

18.49

1.00

2.44

0.00

0.00

1.00

0.95

2.00

0.84

Pearson Chi-Square

18.66

Asymp. Sig. (2-sided)

0.02

2.00

4.88

5.00

5.43

7.00

6.67

14.00

5.88

7.00

17.07

19.00

20.65

36.00

34.29

62.00

26.05

19.00

46.34

47.00

51.09

49.00

46.67

115.00

48.32

13.00

31.71

21.00

22.83

10.00

9.52

44.00

18.49

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2.86

3.00

1.26

Pearson Chi-Square

10.79

Asymp. Sig. (2-sided)

0.37

23.00

56.10

60.00

65.22

64.00

60.95

147.00

61.76

8.00

19.51

17.00

18.48

20.00

19.05

45.00

18.91

3.00

7.32

11.00

11.96

11.00

10.48

25.00

10.50

0.00

0.00

1.00

1.09

2.00

1.90

3.00

1.26

7.00

17.07

3.00

3.26

7.00

6.67

17.00

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.95

1.00

0.42

41

100.00

92

100.00

105

100.00

238

100.00
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ปัจจัยส่ วนบุคคล

9. สถานที่ที่ซ้ื อ
- ร้านขายยา
- สถานพยาบาล
- ร้านสะดวกซื้ อ
- ห้างสรรพสิ นค้า
- ตลาด
- งานแสดงสิ นค้า
- ร้านเพื่อสุ ขภาพ
- อื่นๆ
10. ราคาที่คิดว่า
เหมาะสม/ 1 ชิ้น (บาท)
- <25
- 25-40
- 41-55
- 56-65
- >75
รวม

กลุ่มที1่
กลุ่มที2่
กลุ่มที3่
รวม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
Pearson Chi-Square
22.65
Asymp. Sig. (2-sided)
0.07
12.00

29.27

30.00

32.61

27.00

25.71

69.00

28.99

1.00

2.44

0.00

0.00

1.00

0.95

2.00

0.84

13.00

31.71

28.00

30.43

51.00

48.57

92.00

38.66

0.00

0.00

5.00

5.43

2.00

1.90

7.00

2.94

1.00

2.44

1.00

1.09

4.00

3.81

6.00

2.52

12.00

29.27

21.00

22.83

10.00

9.52

43.00

18.07

2.00

4.88

7.00

7.61

9.00

8.57

18.00

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.95

1.00

0.42

Pearson Chi-Square

16.82

Asymp. Sig. (2-sided)

0.03

11.00

26.83

14.00

15.22

19.00

18.10

44.00

18.49

14.00

34.15

58.00

63.04

70.00

66.67

142.00

59.66

9.00

21.95

12.00

13.04

10.00

9.52

31.00

13.03

1.00

2.44

0.00

0.00

1.00

0.95

2.00

0.84

6.00

14.63

8.00

8.70

5.00

4.76

19.00

7.98

41

100.00

92

100.00

105

100.00

238

100.00

จากตารางที่ 4.4 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการให้ความสาคัญ
กับคุณลักษณะ ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi - Square) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบกับ
การแจกแจงแบบตารางไขว้ (Cross Tabs) พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีค่า Sig. (2-sided) น้อยกว่า 0.05
ประกอบด้วย
ด้านเพศ มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) เท่ากับ 11.62 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.00 ซึ่ ง
จะเห็นว่ากลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน มีผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง แต่ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน มีอตั ราส่ วนเพศชายมากกว่าหญิงเล็กน้อย
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ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) เท่ากับ 19.90 และค่า
Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.01 โดย กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ ม้ ค่า คุ ม้ ราคา มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ที่ระดับ
ปริ ญญาตรี ในขณะที่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน เองก็มีระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่ที่ระดับปริ ญญาตรี เช่นกัน แต่มีการกระจายมาที่ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ดว้ ย
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เหตุผลในการซื้ อ มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) เท่ากับ 18.66 และค่า
Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.02 พบว่าแต่ละกลุ่มให้เหตุผลด้านเพื่อความสดชื่ นเป็ นส่ วนใหญ่ แต่เมื่ อ
สังเกตเหตุผลอื่น ๆประกอบกัน จะเห็นว่ากลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา ให้เหตุผลด้านเพื่อความสด
ชื่ นและชอบกลิ่นของสมุนไพร ซึ่ งสรุ ปให้เป็ นการบริ โภคเพื่อเพิ่มความสุ ขให้แก่ตนเอง ในขณะที่
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน ให้เหตุผลที่หลากหลาย ทั้งเพื่อบรรเทาอาการ เพื่อความสดชื่ นและ
ชอบกลิ่นของสมุนไพร และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน ให้เหตุผลเพื่อบรรเทาอาการ และเพื่อความสด
ชื่น ซึ่งสรุ ปให้เป็ นการบริ โภคเพื่อเน้นไปทางด้านการดูแลตัวเอง
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านราคาที่คิดว่าเหมาะสม/ 1 ชิ้น (บาท) มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square)
เท่ากับ 16.82 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากับ 0.03 พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัย
ไว้ก่อน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน ให้ความเห็นว่าราคาที่เหมาะสมต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
จาวน 1 ชิ้น คือราคา 25 - 40 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่สมเหตุสมผลตามราคาในท้องตลาด แต่ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา กลับให้ความเห็นในราคาที่หลากหลาย ตั้งแต่ราคาต่ากว่า 25 บาท ไปจนถึง 41 - 55
บาท ไม่ตายตัว ซึ่ งสอดคล้องกับเหตุผลในการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ คือเป็ นการบริ โภคเพื่อ
เพิ่มความสุ ขให้แก่ตนเอง
ตารางที่ 4.5 ค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้ อยาดม
สมุนไพรหอมตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
Percentage
Attributes
total Classify sat
A
O
M
R
I
Q
ด้ านผลิตภัณฑ์
L1 ขวดบรรจุภณั ฑ์ชนิดพลาสติก
- กลุ่มที่ 1 14.63 0.00 0.00 26.83 53.66 4.88 100
I
0.21
- กลุ่มที่ 2 15.22 0.00 0.00 9.78 72.83 2.17 100
I
0.17
- กลุ่มที่ 3
1.90 0.00 0.00 2.86 95.24 0.00 100
I
0.02

dissat

0.00
0.00
0.00
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Attributes

Percentage
M
R

A
O
I
L2 ขวดบรรจุภณั ฑ์ชนิดแก้ว
- กลุ่มที่ 1 46.34 4.88 0.00 0.00 34.15
- กลุ่มที่ 2 28.26 0.00 0.00 8.70 58.70
- กลุ่มที่ 3
8.57 0.95 0.00 5.71 84.76
L3 บรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า
- กลุ่มที่ 1 43.90 2.44 0.00 9.76 29.27
- กลุ่มที่ 2 44.57 0.00 0.00 3.26 50.00
- กลุ่มที่ 3 20.00 0.00 0.00 1.90 78.10
L4 บรรจุภณั ฑ์รูปทรงโบราณ
- กลุ่มที่ 1 46.34 4.88 0.00 2.44 36.59
- กลุ่มที่ 2 48.91 2.17 0.00 1.09 45.65
- กลุ่มที่ 3 12.38 1.90 2.86 0.95 81.90
L5 บรรจุภณั ฑ์ที่มีการออกแบบให้ดูทนั สมัย
- กลุ่มที่ 1 39.02 2.44 2.44 2.44 43.90
- กลุ่มที่ 2 32.61 0.00 0.00 11.96 52.17
- กลุ่มที่ 3
2.86 0.00 0.00 2.86 93.33
L6 ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่เกินฝาขวดน้ าดื่ม)
- กลุ่มที่ 1 48.78 2.44 0.00 2.44 29.27
- กลุ่มที่ 2 29.35 5.43 3.26 2.17 59.78
- กลุ่มที่ 3
8.57 1.90 7.62 0.00 80.95
L7 มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณั ฑ์
- กลุ่มที่ 1 43.90 9.76 0.00 4.88 29.27
- กลุ่มที่ 2 17.39 6.52 4.35 3.26 66.30
- กลุ่มที่ 3
3.81 1.90 6.67 0.00 87.62
L8 มีการซีลบรรจุภณั ฑ์
- กลุ่มที่ 1 63.41 4.88 12.20 0.00 7.32
- กลุ่มที่ 2 25.00 8.70 8.70 4.35 52.17
- กลุ่มที่ 3
7.62 0.00 7.62 1.90 81.90

Q

total

Classif
dissa
sat
y
t

14.63 100
4.35 100
0.00 100

A
I
I

0.60 -0.06
0.33 0.00
0.10 -0.01

14.63 100
2.17 100
0.00 100

A
I
I

0.61 -0.03
0.47 0.00
0.20 0.00

9.76
2.17
0.00

100
100
100

A
A
I

0.58 -0.06
0.53 -0.02
0.14 -0.05

9.76
3.26
0.95

100
100
100

I
I
I

0.47 -0.06
0.38 0.00
0.03 0.00

17.07 100
0.00 100
0.95 100

A
I
I

0.64 -0.03
0.36 -0.09
0.11 -0.10

12.20 100
2.17 100
0.00 100

A
I
I

0.65 -0.12
0.25 -0.11
0.06 -0.09

12.20 100
1.09 100
0.95 100

A
I
I

0.78 -0.19
0.36 -0.18
0.08 -0.08
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Attributes

Percentage
M
R

A
O
L9 มีส่วนประกอบของกระวาน
- กลุ่มที่ 1 65.85 17.07 2.44
- กลุ่มที่ 2 14.13 4.35 2.17
- กลุ่มที่ 3
5.71 1.90 4.76
L10 มีส่วนประกอบของกานพลู
- กลุ่มที่ 1 65.85 19.51 0.00
- กลุ่มที่ 2 22.83 4.35 2.17
- กลุ่มที่ 3 12.38 0.95 7.62
L11 มีสรรพคุณที่ช่วยให้หลับสบาย
- กลุ่มที่ 1 58.54 12.20 0.00
- กลุ่มที่ 2 66.30 2.17 2.17
- กลุ่มที่ 3 15.24 2.86 0.95
L12 มีสรรพคุณที่ช่วยให้มีสมาธิ
- กลุ่มที่ 1 70.73 12.20 2.44
- กลุ่มที่ 2 64.13 4.35 0.00
- กลุ่มที่ 3 13.33 1.90 0.95
L13 มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
- กลุ่มที่ 1 51.22 31.71 4.88
- กลุ่มที่ 2 26.09 23.91 21.74
- กลุ่มที่ 3
5.71 10.48 17.14
L14 มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา
- กลุ่มที่ 1 51.22 36.59 2.44
- กลุ่มที่ 2 27.17 30.43 21.74
- กลุ่มที่ 3
6.67 10.48 29.52
L15 มีรายละเอียดแสดงส่ วนประกอบ
- กลุ่มที่ 1 48.78 36.59 4.88
- กลุ่มที่ 2 30.43 26.09 21.74
- กลุ่มที่ 3
7.62 7.62 23.81

I

Q

0.00 9.76 4.88
1.09 77.17 1.09
0.00 87.62 0.00

total

Classif
sat dissat
y

100
100
100

A
I
I

0.87 -0.21
0.19 -0.07
0.08 -0.07

0.00 2.44 12.20 100
1.09 67.39 2.17 100
0.95 78.10 0.00 100

A
I
I

0.97 -0.22
0.28 -0.07
0.13 -0.09

2.44 17.07 9.76
1.09 25.00 3.26
0.95 79.05 0.95

100
100
100

A
A
I

0.81 -0.14
0.72 -0.05
0.18 -0.04

0.00 9.76 4.88
2.17 26.09 3.26
0.00 83.81 0.00

100
100
100

A
A
I

0.87 -0.15
0.72 -0.05
0.15 -0.03

0.00 4.88 7.32
0.00 26.09 2.17
0.00 66.67 0.00

100
100
100

A
A
I

0.89 -0.39
0.51 -0.47
0.16 -0.28

0.00 0.00 9.76
1.09 18.48 1.09
0.00 53.33 0.00

100
100
100

A
O
I

0.97 -0.43
0.59 -0.53
0.17 -0.40

0.00 2.44 7.32
0.00 19.57 2.17
0.00 60.95 0.00

100
100
100

A
A
I

0.92 -0.45
0.58 -0.49
0.15 -0.31
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Percentage
Classif
total
sat
y
A
O
M
R
I
Q
L16 มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนับสนุน/รับรอง
- กลุ่มที่ 1 51.22 19.51 2.44 0.00 14.63 12.20 100
A
0.81
- กลุ่มที่ 2 42.39 14.13 5.43 2.17 33.70 2.17 100
A
0.59
- กลุ่มที่ 3
4.76 5.71 14.29 0.00 75.24 0.00 100
I
0.10
L17 มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
- กลุ่มที่ 1 41.46 41.46 2.44 0.00 7.32 7.32 100
A
0.89
- กลุ่มที่ 2 27.17 38.04 20.65 0.00 11.96 2.17 100
O
0.67
- กลุ่มที่ 3
6.67 14.29 36.19 0.95 41.90 0.00 100
I
0.21
L18 มีเวปไซต์ของผลิตภัณฑ์
- กลุ่มที่ 1 53.66 21.95 0.00 0.00 14.63 9.76 100
A
0.84
- กลุ่มที่ 2 33.70 6.52 3.26 0.00 56.52 0.00 100
I
0.40
- กลุ่มที่ 3
5.71 0.95 4.76 0.00 88.57 0.00 100
I
0.07
L19 มี QR Code
- กลุ่มที่ 1 58.54 7.32 4.88 2.44 21.95 4.88 100
A
0.71
- กลุ่มที่ 2 15.22 2.17 1.09 0.00 79.35 2.17 100
I
0.18
- กลุ่มที่ 3
5.71 1.90 1.90 0.00 90.48 0.00 100
I
0.08
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient
Attributes

dissat

-0.25
-0.20
-0.20
-0.47
-0.60
-0.51
-0.24
-0.10
-0.06
-0.13
-0.03
-0.04

จากตารางที่ 4.5 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ใน
การเลือกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม ตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มจะเห็นว่า
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา จะไม่มีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็ นกฎเกณฑ์ในการเลือกซื้ อ เพราะ
ไม่พบการให้ความสาคัญในด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional), สิ่ งที่ตอ้ งมี (Must Be)
และสิ่ งที่ ไม่พ อใจหรื อไม่ ชอบ (Reverse) แต่พบเพี ยงคุ ณลักษณะที่ น่าดึ งดู ดใจ (Attractive) เป็ น
จานวนมาก ซึ่ ง แสดงให้เห็ นว่า เหตุ ผ ลในความชอบของคนกลุ่ ม นี้ คื อผลิ ตภัณฑ์ที่ มี สิ่ ง เติ ม เต็ม
หลากหลาย ยิง่ มากยิง่ ดี และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด สอดคล้อกับปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อที่เป็ นการบริ โภคเพื่อเพิ่มความสุ ขให้แก่ตนเอง ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์
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แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่เกิ นฝาขวดน้ าดื่ ม) มีตาข่ายห่ อสมุนไพรใน
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ มี ก ารซี ล บรรจุ ภณ
ั ฑ์ มี ส่ ว นประกอบของกระวาน มี ส่ ว นประกอบของกานพลู มี
สรรพคุ ณ ที่ ช่ ว ยให้ ห ลับ สบาย มี ส รรพคุ ณ ที่ ช่ ว ยให้ มี ส มาธิ มี ร ายละเอี ย ดแสดงแหล่ ง ผลิ ต มี
รายละเอี ย ดแสดงทะเบี ย นยา มี รายละเอี ย ดแสดงส่ วนประกอบ มี รายละเอี ย ดแสดงหน่ วยงาน
ราชการสนับสนุน/รับรอง มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ มีเวปไซต์ของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
มี QR Code ส่ วนในด้านรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ จะชอบขวดบรรจุภณั ฑ์ชนิดแก้ว รู ปทรงโบราณ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน เป็ นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง มีกฎเกณฑ์ในการเลือก
ซื้ อที่ชดั เจนกว่ากลุ่มแรก ซึ่ งจะเน้นไปทางด้านของความปลอดภัย และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มี
สรรพคุณแปลกใหม่ โดยให้ความเห็นว่า บรรจุภณ
ั ฑ์รูปทรงโบราณ มีสรรพคุณที่ช่วยให้หลับสบาย มี
สรรพคุ ณที่ ช่วยให้มีสมาธิ มี รายละเอี ยดแสดงแหล่ งผลิ ต มี รายละเอี ยดแสดงส่ วนประกอบ และมี
รายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนับสนุ น/รับรอง คือคุ ณลักษณะที่น่าดึ งดู ดใจ (Attractive) และ
คุณลักษณะด้านรายละเอียดแสดงทะเบียนยาและรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ คือ คุณลักษณะที่มีผล
ต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน เป็ นกลุ่มที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ ในการเลือกซื้ อ และไม่ได้สนใจสิ่ ง
ใดเป็ นพิเศษ ซึ่งให้ผลในแต่ละคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์เป็ นคุณลักษณะที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
หรื อเฉยๆ (Indifferent)
ตารางที่ 4.6 ค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านช่องทางการจาหน่ายในการเลือกซื้ อ
ยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
Percentage
Attributes
total Classify sat dissat
A
O
M
R
I
Q
ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย
O1 สามารถสั่งซื้ อได้ทางอินเทอร์ เน็ต
- กลุ่มที่ 1 70.73 9.76 0.00 0.00 14.63 4.88 100
A
0.85 -0.10
- กลุ่มที่ 2 35.87 1.09 2.17 1.09 59.78 0.00 100
I
0.37 -0.03
- กลุ่มที่ 3
9.52 0.00 0.95 0.95 88.57 0.00 100
I
0.10 -0.01
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient
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จากตารางที่ 4.6 เมื่ อเปรี ยบเที ย บค่า ความถี่ การให้ค วามส าคัญกับ คุ ณลัก ษณะด้า นช่ อง
ทางการจาหน่ ายในการเลื อกซื้ อยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะกลุ่ ม พบว่า มี เพี ย งกลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม คุ ้ม ค่ า คุ ้ม ราคา ที่ ใ ห้ค วามส าคัญ และมองว่า
คุณลักษณะที่สามารถสั่งซื้ อได้ทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นคุณลักษณะที่น่าดึงดูดใจ (Attractive) สอดคล้อง
กับผลจากตารางที่ 4.5 ว่าเหตุผลในความชอบของคนกลุ่มนี้ คือผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเติมเต็มหลากหลาย
ยิง่ มากยิง่ ดี
ตารางที่ 4.7 ค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านราคาในการเลือกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
Percentage
Attributes
total Classify sat dissat
A
O
M
R
I
Q
ด้ านราคา
V1 ราคา < 25 บาท
- กลุ่มที่ 1
12.20 0.00 0.00 53.66 26.83 7.32 100
R
0.31 0.00
- กลุ่มที่ 2
1.09 0.00 0.00 57.61 41.30 0.00 100
R
0.03 0.00
- กลุ่มที่ 3
0.00 0.00 0.00 32.38 66.67 0.95 100
I
0.00 0.00
V2 ราคา 25 - 40 บาท
- กลุ่มที่ 1
43.90 9.76 2.44 7.32 26.83 9.76 100
A
0.65 -0.15
- กลุ่มที่ 2
50.00 1.09 3.26 4.35 40.22 1.09 100
A
0.54 -0.05
- กลุ่มที่ 3
6.67 0.95 2.86 2.86 85.71 0.95 100
I
0.08 -0.04
V3 ราคา > 40 บาท
- กลุ่มที่ 1
51.22 19.51 0.00 0.00 19.51 9.76 100
A
0.78 -0.22
- กลุ่มที่ 2
57.61 3.26 1.09 0.00 33.70 4.35 100
A
0.64 -0.05
- กลุ่มที่ 3
26.67 4.76 1.90 1.90 63.81 0.95 100
I
0.32 -0.07
V4 กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า และมีราคา 60 - 70 บาท
- กลุ่มที่ 1
9.76 0.00 0.00 46.34 31.71 12.20 100
R
0.24 0.00
- กลุ่มที่ 2
2.17 0.00 0.00 41.30 55.43 1.09 100
I
0.04 0.00
- กลุ่มที่ 3
0.00 0.00 0.00 36.19 60.95 2.86 100
I
0.00 0.00
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Percentage
total Classify sat
A
O
M
R
I
Q
V5 กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า และมีราคา > 70 บาท
- กลุ่มที่ 1
12.20 0.00 4.88 17.07 58.54 7.32 100
I
0.16
- กลุ่มที่ 2
5.43 0.00 1.09 14.13 75.00 4.35 100
I
0.07
- กลุ่มที่ 3
0.00 0.00 0.00 24.76 73.33 1.90 100
I
0.00
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient
Attributes

dissat

-0.06
-0.01
0.00

จากตารางที่ 4.7 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะด้านราคาใน
การเลื อกซื้ อยาดมสมุนไพรหอม ตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน มีความคิดว่าสิ นค้าที่
มีราคาที่สูง ย่อมมีคุณภาพที่ดี มีความน่าซื้ อ สอดคล้องกับผลของราคาที่ต่ากว่า 25 บาท ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะ
เกิดความไม่พอใจหรื อไม่ชอบ เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าราคาตามท้องตลาด โดย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ ม้ ค่า คุ ม้ ราคา ให้ความสาคัญและมองว่าคุ ณลักษณะของยาดมสมุนไพร
หอมที่มีราคา 25 - 40 บาท และราคามากกว่า 40 บาท เป็ นคุณลักษณะที่น่าดึงดูดใจ (Attractive) แต่ที่
ราคาไม่เกิ น 25 บาท และกรณี เป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า และมี ราคา 60 - 70 บาท เป็ น
คุณลักษณะที่ทาให้เกิดความไม่พอใจหรื อไม่ชอบ (Reverse) ซึ่ งใกล้เคียงกับ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน ให้ความเห็ นว่ายาดมสมุนไพรหอมที่มี ราคา 25 - 40 บาท
และราคามากกว่า 40 บาท เป็ นคุ ณลักษณะที่น่าดึงดู ดใจ (Attractive) แต่ที่ราคาไม่เกิน 25 บาท เป็ น
คุณลักษณะที่ทาให้เกิดความไม่พอใจหรื อไม่ชอบ (Reverse)
ต่างกับกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน ให้ผลในแต่ละคุณลักษณะด้านราคาเป็ นคุณลักษณะที่ไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจหรื อเฉยๆ ( Indifferent)
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ตารางที่ 4.8 ค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านการส่ งเสริ มการขายในการเลือกซื้ อ
ยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
Percentage
Attributes
total Classify sat dissat
A
O
M
R
I
Q
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
E1 ซื้ อ 2 แถม 1
- กลุ่มที่ 1
65.85 14.63 0.00 2.44 12.20 4.88 100
A
0.87 -0.16
- กลุ่มที่ 2
51.09 6.52 0.00 0.00 38.04 4.35 100
A
0.60 -0.07
- กลุ่มที่ 3
20.95 0.00 0.95 0.00 78.10 0.00 100
I
0.21 -0.01
E2 โปรโมชัน่ ลดราคา 20 %
- กลุ่มที่ 1
56.10 9.76 4.88 4.88 19.51 4.88 100
A
0.73 -0.16
- กลุ่มที่ 2
51.09 3.26 1.09 0.00 41.30 3.26 100
A
0.56 -0.04
- กลุ่มที่ 3
20.00 0.00 0.00 0.95 79.05 0.00 100
I
0.20 0.00
E3 ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %
- กลุ่มที่ 1
56.10 17.07 2.44 0.00 17.07 7.32 100
A
0.79 -0.21
- กลุ่มที่ 2
51.09 0.00 1.09 1.09 43.48 3.26 100
A
0.53 -0.01
- กลุ่มที่ 3
30.48 0.95 0.00 0.95 67.62 0.00 100
I
0.32 -0.01
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient
จากตารางที่ 4.8 เมื่ อเปรี ย บเที ย บค่ า ความถี่ ก ารให้ค วามส าคัญกับ คุ ณลัก ษณะด้า นการ
ส่ งเสริ มการขายในการเลื อกซื้ อยาดมสมุ นไพรหอมตามแบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน ให้ความ
สนใจในการส่ งเสริ มการขายเป็ นพิเศษ สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อ
คือเพื่อเพิ่มความสุ ขให้ตวั เอง โดยมองว่าคุณลักษณะโปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1 โปรโมชัน่ ลดราคา 20
% และโปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็ นคุณลักษณะที่น่าดึงดูดใจ (Attractive) ต่าง
กับ กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน ให้ผลในแต่ละคุณลักษณะด้านการส่ งเสริ มการขายเป็ นคุณลักษณะที่
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรื อเฉยๆ (Indifferent) สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเหตุผลในการ
เลือกซื้ อ ที่เน้นไปทางด้านการดูแลตัวเอง จึงไม่ได้จาเป็ นต้องสนใจ
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และเมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ดว้ ยเทคนิ คคาโน (Kano’s Model) ลงกราฟแสดง
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ ริ โภคแต่
ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา มีคุณลักษณะที่สร้างความดึงดูดใจ (Attractive) จานวน
23 คุณลักษณะ กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน มีคุณลักษณะที่สร้างความดึงดูดใจ (Attractive) จานวน
11 คุ ณลักษณะ และพบคุ ณลักษณะที่ มี ผลต่ อความพึ ง พอใจ (One - Dimensional) จานวน 2
คุณลักษณะ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน พบคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่ตอ้ งมี (Must Be) จานวน 1
คุณลักษณะ (รายละเอียดดังภาพที่ 4.2) และสามารถสรุ ปดังตารางที่ 4.9
ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ของแต่ละกลุ่ม
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ตารางที่ 4.9 แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
คุณลักษณะ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
Product
L1
ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดพลาสติก
I
I
I
L2
ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดแก้ว
A
I
I
L3
บรรจุภณั ฑ์แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า
A
I
I
L4
บรรจุภณั ฑ์รูปทรงโบราณ
A
A
I
L5
บรรจุภณั ฑ์ที่มีการออกแบบให้ดูทนั สมัย
I
I
I
L6
ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่เกินฝาขวดน้ าดื่ม)
A
I
I
L7
มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณั ฑ์
A
I
I
L8
มีการซีลบรรจุภณ
ั ฑ์
A
I
I
L9
มีส่วนประกอบของกระวาน
A
I
I
L10 มีส่วนประกอบของกานพลู
A
I
I
L11 มีสรรพคุณที่ช่วยให้หลับสบาย
A
A
I
L12 มีสรรพคุณที่ช่วยให้มีสมาธิ
A
A
I
L13 มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
A
A
I
L14 มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา
A
O
I
L15 มีรายละเอียดแสดงส่ วนประกอบ
A
A
I
L16 มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการ
A
A
I
สนับสนุน/รับรอง
L17 มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
A
O
M
L18 มีเวปไซต์ของผลิตภัณฑ์
A
I
I
L19 มี QR Code
A
I
I
Place
O1 สามารถสั่งซื้ อได้ทางอินเทอร์ เน็ต
A
I
I
Price
V1 ราคาไม่เกิน 25 บาท
I
I
I
V2 ราคา 25 - 40 บาท
A
A
I
V3 ราคามากกว่า 40 บาท
A
A
I
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V4
V5

คุณลักษณะ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า และ
I
I
I
มีราคา 60 - 70 บาท
กรณี เป็ นบรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า และ
I
I
I
มีราคามากกว่า 70 บาท

Promotion
E1
โปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1
E2
โปรโมชัน่ ลดราคา 20 %
E3
โปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %

A
A
A

A
A
A

I
I
I

จากตารางที่ 4.9 เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการ
ซื้ อยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มจะเห็นว่า
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ ม้ ค่า คุ ม้ ราคา ยังคงไม่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ เป็ นกฎเกณฑ์ในการเลื อกซื้ อ
เพราะไม่พบการให้ความสาคัญในด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) และสิ่ งที่ตอ้ งมี
(Must Be) พบเพียงคุ ณลักษณะที่น่าดึ งดู ดใจ (Attractive) เป็ นจานวนมาก ซึ่ งยังคงแสดงให้เห็ นว่า
เหตุผลในความชอบของคนกลุ่มนี้ คือผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเติมเต็มหลากหลาย ยิง่ มากยิง่ ดี สอดคล้องกับ
การเปรี ยบเทียบค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะดังตารางที่ 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 ข้างต้น
และปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเหตุผลในการเลื อกซื้ อ ที่เป็ นการบริ โภคเพื่อเพิ่มความสุ ขให้แก่ ตนเอง
สนใจใน คุณลักษณะด้านขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดแก้ว บรรจุภณ
ั ฑ์แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า บรรจุภณ
ั ฑ์
รู ปทรงโบราณ ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่เกินฝาขวดน้ าดื่ม) มีตาข่ายห่ อสมุนไพรในบรรจุภณ
ั ฑ์
มีการซี ลบรรจุภณ
ั ฑ์ มีส่วนประกอบของกระวาน มีส่วนประกอบของกานพลู มีสรรพคุณที่ช่วยให้
หลับ สบาย มี ส รรพคุ ณ ที่ ช่ ว ยให้ มี ส มาธิ มี ร ายละเอี ย ดแสดงแหล่ ง ผลิ ต มี ร ายละเอี ย ดแสดง
ทะเบียนยา มีรายละเอียดแสดงส่ วนประกอบ มีรายละเอียดแสดงหน่ วยงานราชการสนับสนุนหรื อ
รับรอง มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ มีเวปไซต์ของผลิตภัณฑ์ มี QR Code สามารถสั่งซื้ อได้ทาง
อินเทอร์ เน็ต ราคา 25 - 40 บาท ราคามากกว่า 40 บาท โปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1 โปรโมชัน่ ลดราคา
20 % และโปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน ก็ยงั คงสอดคล้อง และให้ผลเช่นเดียวกันกับการเปรี ยบเทียบ
ค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะดังตารางที่ 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 ข้างต้น ยังเป็ นกลุ่มที่มี
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เอกลักษณ์เป็ นของตนเอง มีกฎเกณฑ์ในการเลือกซื้ อที่ชดั เจนกว่ากลุ่มแรก ซึ่ งจะเน้นไปทางด้านของ
ความปลอดภัย และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณแปลกใหม่ ให้ความสนใจในคุณลักษณะ
บรรจุภณ
ั ฑ์รูปทรงโบราณ มีสรรพคุ ณที่ช่วยให้หลับสบาย มีสรรพคุณที่ช่วยให้มีสมาธิ มีรายละเอียด
แสดงแหล่งผลิ ต มี รายละเอี ยดแสดงส่ วนประกอบ มี รายละเอี ยดแสดงหน่ วยงานราชการสนับสนุ น
หรื อรับรอง ราคา 25 - 40 บาท ราคามากกว่า 40 บาท โปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1 โปรโมชัน่ ลดราคา 20 %
และโปรโมชั่นขวดเก่ าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ท าให้ เ กิ ด ความดึ ง ดู ด ใจ
(Attractive) และคุณลักษณะด้านมีรายละเอียดแสดงทะเบียนยาและมีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
เป็ นคุณลักษณะที่มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional)
ในขณะที่กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งานเองก็สอดคล้อง และให้ผลเช่นเดียวกันกับการเปรี ยบเทียบ
ค่าความถี่ การให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะดังตารางที่ 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 ข้างต้น แต่มี
คุณลักษณะที่เพิ่มเติมเข้ามา คือรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ ซึ่ งจัดเป็ นคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่ตอ้ ง
มี (Must Be) แสดงให้เห็ นว่า คนกลุ่ ม นี้ ไม่ ไ ด้มี กฎเกณฑ์ใ นการเลื อกซื้ อ ไม่ มี ความชอบใน
คุ ณลักษณะด้านใดเป็ นพิเศษ ทั้งรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สถานที่จดั จาหน่ าย ราคา และโปรโมชัน่ แต่
มองว่ารายละเอียดวันหมดอายุคือสิ่ งจาเป็ น ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเหตุผลในการซื้ อ
ที่เน้นไปทางด้านการดู แลตัวเอง กล่ าวคื อเป็ นการใช้ยาดมสมุ นไพรหอมเพื่อคุ ณสมบัติหลัก คือ
คุณประโยชน์หลักเท่านั้น
ทั้งนี้ เมื่ อนาข้อมู ลด้านการเปรี ยบเทียบค่าความถี่ การให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะ และ
กราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอมของ
ผูบ้ ริ โภค จะสามารถระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ ดังตารางที่ 4.10

60

ตารางที่ 4.10 สรุ ปการให้ความสาคัญและระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้ ริ โภค
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ้มค่ า คุ้มราคา กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ ก่อน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้ นใช้ งาน
ชอบ
- ขวดบรรจุภณั ฑ์ชนิดแก้ว
- บรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า
- บรรจุภณั ฑ์รูปทรงโบราณ
- ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่เกิน
ฝาขวดน้ าดื่ม)
- มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณ
ั ฑ์
- มีการซีลบรรจุภณั ฑ์
- มีส่วนประกอบของกระวาน
- มีส่วนประกอบของกานพลู
- มีสรรพคุณที่ช่วยให้หลับสบาย
- มีสรรพคุณที่ช่วยให้มีสมาธิ
- มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
- มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา
- มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ
- มีรายละเอียดแสดงหน่วยงาน
ราชการสนับสนุน/รับรอง
- มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
- มีเวปไซต์ของผลิตภัณฑ์
- มี QR Code
- สามารถสัง่ ซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต
- ราคา 25 - 40 บาท
- ราคามากกว่า 40 บาท
- โปรโมชัน่ ซื้อ 2 แถม 1
- โปรโมชัน่ ลดราคา 20 %
- โปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่
ลดราคา 40 %
ไม่ชอบ
- ราคาไม่เกิน 25 บาท
- บรรจุภณั ฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋ า
และมีราคา 60 - 70 บาท

ชอบ
- บรรจุภณ
ั ฑ์รูปทรงโบราณ
- มีสรรพคุณที่ช่วยให้หลับสบาย
- มีสรรพคุณที่ช่วยให้มีสมาธิ
- มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
- มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา
- มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ
- มีรายละเอียดแสดงหน่วยงาน
ราชการสนับสนุน/รับรอง
- มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
- ราคา 25 - 40 บาท
- ราคามากกว่า 40 บาท
- โปรโมชัน่ ซื้อ 2 แถม 1
- โปรโมชัน่ ลดราคา 20 %
- โปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่
ลดราคา 40 %
ไม่ชอบ
- ราคาไม่เกิน 25 บาท

ชอบ(และต้องมี)
- มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
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จากตารางที่ 4.10 จะแสดงให้เห็ นความสาคัญและช่ วยระบุ ความแตกต่างระหว่างกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ ม้ ค่า คุม้ ราคา รู ้ สึกดึ งดูดใจ ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดแก้ว แบบ
ห่ วงคล้องกระเป๋ า รู ปทรงโบราณ ที่มีขนาดกะทัดรัด มีตาข่ายห่ อสมุนไพรในบรรจุภณ
ั ฑ์ การซี ล
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ส่ ว นประกอบของกระวาน กานพลู มี ส รรพคุ ณ ที่ ช่ ว ยให้ ห ลับ สบาย มี ส มาธิ
มี รายละเอี ย ดแสดงแหล่ ง ผลิ ต ทะเบีย นยา ส่ วนประกอบ หน่ วยงานราชการสนับ สนุ น/รั บ รอง
วันหมดอายุ เวปไซต์ของผลิตภัณฑ์ QR Code สามารถสั่งซื้ อได้ทางอินเทอร์ เน็ต ราคา 25 - 40 บาท
ซึ่งเป็ นราคามาตรฐาน รวมถึงราคามากกว่า 40 บาท อีกด้วย ประกอบกับการมีโปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1
ลดราคา 20 % และโปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % และรู ้ สึกไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาไม่เกิน 25 บาท และกรณี เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบห่ วงคล้องกระเป๋ า และมีราคา 60 - 70 บาท นัน่
คือชอบสิ นค้าที่ราคาสู งกว่ามาตรฐาน แต่ก็ไม่ควรเกิน 60 - 70 บาท
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน รู ้สึกดึงดูดใจ ในบรรจุภณ
ั ฑ์รูปทรงโบราณ ที่มีสรรพคุณที่
ช่ วยให้หลับสบาย มีสมาธิ มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิ ต ส่ วนประกอบ รวมถึ งมีหน่ วยงานราชการ
สนับสนุน/รับรอง ราคาสิ นค้าราคา 25 - 40 บาท ซึ่งเป็ นราคามาตรฐาน รวมถึงราคามากกว่า 40 บาท
การมี โปรโมชั่น ซื้ อ 2 แถม 1 ลดราคา 20 % และโปรโมชั่นขวดเก่ าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %
นอกจากนี้ ย งั รู ้ สึ กพึ งพอใจ เมื่ อมี รายละเอี ยดแสดงทะเบี ยนยา และวันหมดอายุ และรู ้ สึ กไม่ ชอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 25 บาท หรื อราคาต่ากว่ามาตรฐาน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน เป็ นกลุ่มที่รู้สึกเฉย ๆ ในคุ ณลักษณะทุกด้าน แต่ให้ความเห็ นว่า
การมีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ คือสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งมี ขาดหายไม่ได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุ นไพรหอม วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ มแม่บา้ น
เกษตรกรไทรม้า โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี
ที่ผา่ นมา จานวน 238 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูบ้ ริ โภคยาดมสมุนไพรหอม ทาให้เราสามารถ
ทราบถึ ง ความต้อ งการ และเหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อ ยาดมสมุ น ไพรหอมของคนกลุ่ ม ดัง กล่ า ว
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุ ณลักษณะของยาดมสมุ นไพรหอมที่สามารถดึ งดู ดใจให้
ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ ปั จจัย ที่ จะท าให้เกิ ดความพึ ง พอใจ และสิ่ ง ที่ ท าให้ผูบ้ ริ โ ภคไม่ พ อใจโดยใช้
แบบจาลองคาโน (Kano’s Model) ประกอบกับการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ
คุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจที่ใกล้เคียงกัน ด้วยวิธี Cluster Analysis สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังนี้
สรุ ปปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา เป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิงร้อยละ 57.98 มีช่วงอายุในวัยทางานที่อายุไม่มากหรื อ
เพิ่งเริ่ มทางาน คืออายุช่วง 25 - 35 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ที่ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายได้ต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท โดยมี
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อเพื่อซื้ อใช้ มีเหตุผลในการเลือกซื้ อเพื่อความสดชื่ น ทั้งนี้ ผูท้ ี่มีส่วนที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อ เกิดจากการตัดสิ นใจด้วยตัวเอง ซึ่ งสถานที่ที่ซ้ื อยาดมสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคนิยม
เป็ นร้ านสะดวกซื้ อ และผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นว่าราคาที่เหมาะสมต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม 1
ชิ้น คือ ราคา 25 - 40 บาท
ข้อมูลด้านค่าความถี่การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะที่ได้จากการวิเคราะห์ ดว้ ยเทคนิคคา
โน (Kano’s Model) จะพบเพียงคุ ณลักษณะที่แสดงรายละเอียดแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
เท่านั้น แต่เมื่อนาข้อมูลลงกราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อ
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ยาดมสมุนไพรหอม พบว่าคุณลักษณะราคามากกว่า 40 บาท เพิ่มเข้ามา ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีความเห็นที่วา่ สิ นค้าที่มีราคาแพงขึ้น ย่อมเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพที่ดีมากกว่า
เมื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยวิธี Cluster Analysis โดยใช้ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล และ
คุณลักษณะของยาดมสมุนไพรหอมที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจเป็ นตัวแปรหลักในการแบ่งกลุ่ม จะ
สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม และจาแนกแต่ละกลุ่มจากการหาความสัมพันธ์กนั ด้วยวิธีการ 2 วิธี วิธีแรก
เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ มผูบ้ ริ โภค กับปั จจัยส่ วนบุคคลด้วยค่าสถิติไคแสควร์
(Chi - Square) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั คือ
ข้อมูลด้านเพศ ระดับการศึกษา เหตุผลในการซื้ อ และราคาที่คิดว่าเหมาะสมต่อ 1 ชิ้น (บาท) และ
วิธีที่สอง เป็ นการแบ่งกลุ่มจากการให้ความสาคัญของคุณลัก ษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพร
ด้วยเทคนิ คคาโน (Kano’s Model) ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการจาแนกประเภทกลุ่ม ตลอดจนนาปั จจัย
ด้า นคุ ณลัก ษณะที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อยาดมสมุ นไพรหอมที่ ได้จากการศึ กษา มาเสนอแนะแนวทาง
การตลาดของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา เป็ นกลุ่มที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกซื้ อ แต่ให้ความ
สนใจในความหลากหลายของคุ ณ ลัก ษณะในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง นั้น ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ จะมี ก าร
เปรี ยบเทียบสิ นค้าและเลือกสิ นค้าที่เขาจะได้รับ ผลประโยชน์มากที่สุด ยิ่งมี มากยิ่งดี สนใจการ
ออกแบบในรู ป ลัก ษณ์ โบราณ คุ ณสมบัติของยาดมที่ แปลกใหม่ มี รายละเอี ย ดแสดงแหล่ ง ผลิ ต
ทะเบียนยา ส่ วนประกอบ การรับรอง/สนับสนุ นจากหน่วยงานราชการ วันหมดอายุ เชื่ อว่าคุณภาพ
ขึ้นอยูก่ บั ราคา สนใจในการส่ งเสริ มทางการตลาด เช่นการมีโปรโมชัน่ ต่าง ๆ
โดยความสนใจ ในคุ ณลักษณะของคนกลุ่ มนี้ มีส่วนที่ เด่นชัดกว่ากลุ่ มอื่ น ๆ ในด้านของ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ดแก้ว เนื่ องจากเป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นธรรมชาติ อี กทั้งยังสนใจในการออกแบบที่
พกพาง่าย ชอบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ดูดีและมี ความใส่ ใจในการผลิ ต เช่ นการซี ลบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และการห่ อ
สมุนไพรในขวดบรรจุดว้ ยตาข่าย มีสมุนไพรที่เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป เช่นกระวาน กานพลู ประกอบกับ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี เพราะให้ความสนใจในเวปไซต์และ
QR Code เพื่อแสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการสัง่ ซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต
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ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน เป็ นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง เนื่องจากมี
ความสนใจในคุณลักษณะเฉพาะด้านที่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และมีกฎเกณฑ์ในการเลือกซื้ อชัดเจน
โดยจะให้ค วามส าคัญในข้อ มู ล พื้ นฐานเพื่ อ ความปลอดภัย ได้แก่ ทะเบี ย นยาและวัน หมดอายุ
นอกจากนี้ ยงั ชอบความเป็ นเอกลักษณ์ ในรู ปทรงโบราณเช่ นกัน สนใจในสรรพคุ ณที่ แปลกใหม่
และความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การรับรองจากหน่ วยงานราชการ การมีแหล่งผลิ ต แสดง
ส่ วนประกอบที่ชดั เจน รวมถึงสนใจในการส่ งเสริ มทางการตลาด เช่ นการมีโปรโมชัน่ และเชื่ อว่า
คุณภาพขึ้นอยูก่ บั ราคา
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน เป็ นกลุ่มที่ซ้ื อใช้ทวั่ ไป มีจุดประสงค์และรู ปแบบการใช้
ที่เน้นการใช้งานตามคุณประโยชน์หลักของยาดม มีกฎเกณฑ์ในการเลือกซื้ อเพียงอย่างเดียว คือต้อง
มีขอ้ มูลวันหมดอายุ ไม่ได้ให้ความสนใจหรื อให้ความสาคัญกับคุณลักษณะใดเป็ นพิเศษ ทั้งรู ปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ความแปลกใหม่ และโปรโมชัน่ ไม่ได้ให้ความสาคัญในราคาสิ นค้าที่สูงกว่าราคาตาม
ท้องตลาดเช่ นดังกลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ ม้ ค่า คุม้ ราคา และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน จึงเลือกซื้ อใน
ราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เมื่อทาการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยวิธี Cluster Analysis และทดสอบการให้ความสาคัญของ
คุณลักษณะที่มีผลต่อการซื้ อยาดมสมุนไพร ด้วยเทคนิคคาโน (Kano’s Model) พบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะในการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
ข้ อเสนอแนะ
แนวทางการตลาดหรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา
1. บรรจุภณั ฑ์
เน้นการใช้ขวดแก้ว ออกแบบให้พกพาง่ าย ดู ดีและมี ความใส่ ใจในการผลิ ต เช่ นการ
ซี ลบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และการห่ อสมุ นไพรในขวดบรรจุ ด้วยตาข่าย มี สมุ นไพรที่ เป็ นที่ รู้จกั ทัว่ ไป เช่ น
กระวาน กานพลู มีเวปไซต์และ QR Code เพื่อแสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการสั่งซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต
รู ปทรงออกแบบให้เป็ นแนวโบราณเป็ นเอกลักษณ์ มีคุณสมบัติพิเศษที่แปลกใหม่ เช่น สรรพคุณที่
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ช่ ว ยให้ห ลับ สบาย หรื อ มี ส มาธิ เน้นการใส่ ข ้อ มู ล ของตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย ใส่
รายละเอียดให้มากกว่าของยี่ห้ออื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าดึงดู ดในการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่น การ
สร้าง Story การทาป้ ายโฆษณา การใส่ ขอ้ มูลที่หลากหลายลงในกล่องหรื อแพคเกจจิ้ง
2. ช่องทางการจาหน่าย
เน้นการจัดจาหน่ ายที่ร้านขายยา ร้ านสะดวกซื้ อ ตามงานแสดงสิ นค้า และเพิ่มช่ องทาง
ทางอินเตอร์เนต
3. ราคา
ควรตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตามท้องตลาดเล็กน้อย เพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อของสิ นค้า
เช่น 40 - 55 บาท
4. โปรโมชัน่
เน้นการมีโปรโมชัน่ เพื่อเพิ่มความน่ าสนใจหลากหลาย เช่ น โปรโมชั่น ซื้ อ 2 แถม 1
โปรโมชัน่ ลดราคา 20 % และโปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างป้ายโฆษณาสาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 กลุ่มคุม้ ค่า คุม้ ราคา
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จากภาพที่ 5.1 จะเห็นว่าป้ ายโฆษณามีการสร้าง Story ของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอธิ บาย
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในช่วงแรก ในช่วงถัดมาของป้ ายโฆษณาจะมีการใส่ คุณลักษณะต่าง ๆ
ให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ ก ถึ ง ความหลากหลายมากมาย และแสดงให้ เ ห็ น หรื อ สามารถเปรี ย บเที ย บกับ
ผลิ ตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นได้ มี หลากหลายสู ตรที่ เป็ นคุ ณลักษณะโดดเด่ น แปลกใหม่ไ ม่เหมื อนใครให้
ผูบ้ ริ โภคได้เลือกซื้ อ ประกอบกับการแสดงโปรโมชัน่ สิ นค้าเพื่อเพิ่มความดึงดูดใจ มีการตั้งราคาให้
สู งกว่าราคาตามท้องตลาดเล็กน้อย และในช่วงท้ายของป้ ายโฆษณาจะแสดงแหล่งผลิตและจาหน่าย
เว็ปไซต์ที่สามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมหรื อสั่งซื้ อสิ นค้า ตลอดจน QR Code เพื่อความ
สะดวกและทันสมัย รวมถึงมีโลโก้แสดงหน่วยงานราชการที่สนับสนุน เพื่อเป็ นการการันตีสินค้า
แนวทางการตลาดหรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน
1. บรรจุภณั ฑ์
ออกแบบให้เป็ นรู ปทรงโบราณ เป็ นเอกลักษณ์ มี คุณสมบัติพิเศษที่ แปลกใหม่ เช่ น
สรรพคุ ณที่ ช่ วยให้หลับ สบาย หรื อมี ส มาธิ เพื่ อความน่ า ดึ ง ดู ดใจในการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์มีความน่ าเชื่ อถื อ เช่ นการให้ขอ้ มูลที่ฉลาก การสร้าง Story ต้องมีขอ้ มูลพื้นฐานในด้าน
ทะเบียนยา และวันหมดอายุ
2. ช่องทางการจาหน่าย
เน้นการจัดจาหน่ายที่ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้ อ และตามงานแสดงสิ นค้า
3. ราคา
ควรตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตามท้องตลาดเล็กน้อย เพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อของสิ นค้า
เช่น 40 - 55 บาท
4. โปรโมชัน่
เน้นการมีโปรโมชัน่ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหลากหลาย เช่น โปรโมชัน่ ซื้ อ 2 แถม 1
โปรโมชัน่ ลดราคา 20 % และโปรโมชัน่ ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างป้ ายโฆษณาสาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน

จากภาพที่ 5.2 จะเห็ นว่า ป้ า ยโฆษณาดู เรี ย บง่ า ยกว่า ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มที่ 1 กลุ่ มคุ ้ม ค่ า
คุ ้ม ราคา โดยจะเน้น ให้ มี ก ารใส่ ข ้อ ความให้ ก ระชับ ง่ า ยต่ อการอ่ า นหรื อ พิ จ ารณา เน้น การใส่
คุ ณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละคุ ณ ภาพมาตรฐาน รวมถึ ง ความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
หลากหลายสู ตรที่เป็ นคุณลักษณะโดดเด่น แปลกใหม่ไม่เหมือนใครให้ผูบ้ ริ โภคได้เลือกซื้ อ มีการ
ตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตามท้องตลาดเล็กน้อย แสดงแหล่งผลิ ตและจาหน่ าย รวมถึ งมีโลโก้แสดง
หน่วยงานราชการที่สนับสนุน เพื่อเป็ นการการันตีสินค้า
แนวทางการตลาดหรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน
1. บรรจุภณั ฑ์
ออกแบบและมีสรรพคุณยาดมสมุนไพรหอมทัว่ ๆ ไป เน้นต้นทุนต่า เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
กลุ่ ม นี้ ไม่ ได้ให้ค วามสาคัญด้านการออกแบบ แต่ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมี ความน่ าเชื่ อถื อ และต้องมี วนั
หมดอายุแสดง
2. ช่องทางการจาหน่าย
เน้นการจัดจาหน่ายที่ร้านขายยา และร้านสะดวกซื้ อ
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3. ราคา
ควรตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับราคาในท้องตลาดทัว่ ไป เช่น ราคา 25 - 39 บาท
4. โปรโมชัน่
ไม่ได้เน้นการมีโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขาย
ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างป้ ายโฆษณาสาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน

จากภาพที่ 5.3 จะเห็ นว่าป้ ายโฆษณาดู เรี ยบง่ายเช่ นเดี ยวกับของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มที่ 2 กลุ่ ม
ปลอดภัยไว้ก่อน โดยจะเน้นให้มีการใส่ ขอ้ ความให้กระชับ ง่ายต่อการอ่านหรื อพิจารณา เน้นการใส่
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีการ
ตั้งราคาให้เท่ากับราคาตามท้องตลาด และมีสโลแกนตามรู ปแบบการใช้ของคนกลุ่มนี้ที่เด่นเห็นง่าย
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพียงการสอบถามความคิดเห็นและความรู ้สึกของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในกรณี ที่มี หรื อไม่มี คุณ ลัก ษณะประเภทต่ าง ๆ ในด้าน Marketing Mix (4Ps) ประกอบด้วย
การออกแบบบรรจุ ภ ัณฑ์ สรรพคุ ณ ราคา สถานที่ จดั จาหน่ า ย และโปรโมชั่น เท่ า นั้น เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการนาไปพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ยาดมสมุ นไพรหอม แต่ไ ม่ไ ด้ใ ห้ผูต้ อบแบบสอบถามได้
ทดลองกลิ่นของผลิตภัณฑ์ เปรี ยบเทียบกับกลิ่นต่าง ๆ หรื อกลิ่นใหม่ ๆ ที่จะพัฒนา รวมถึงกลิ่นของ
ผลิ ตภัณฑ์คู่แข่งในท้องตลาด ว่ากลิ่ นใดเป็ นกลิ่ นที่ ชื่นชอบมากที่สุด หรื อชื่ นชอบเป็ นพิเศษ และ
แนวทางการพัฒนากลิ่นควรเป็ นเช่นใด ซึ่ งจะทาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และเกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรไทรม้ า
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิจัยประกอบการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ของนิสิต
ปริ ญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรั พยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาผู้บริโภคทีเ่ คยซื้อยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
โปรดตอบคาถาม หรื อทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่ อง □ ทีต่ รงกับความเป็ นจริ งทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. เพศ
□ ชาย

□ หญิง

2. อายุ.........................ปี
3. ระดับการศึกษา
□ ประถมศึกษา

□ มัธยมศึกษา

□ ปริ ญญาตรี

□ สู งกว่าปริ ญญาตรี

□ ปวส./อนุปริ ญญา

4. อาชีพ
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ พนักงานบริ ษทั เอกชน

□ ธุ รกิจส่ วนตัว

□ นักเรี ยน/นักศึกษา

□ รับจ้างทัว่ ไป

□ อื่นๆ (ระบุ)..........................................
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5. รายได้/เดือน
□ น้อยกว่า 9,000 บาท

□ 9,000 - 15,000 บาท

□ 15,001 - 20,000 บาท

□ 20,001 - 25,000 บาท

□ 25,001 - 30,000 บาท

□ มากกว่า 30,000 บาท

6. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
□ ซื้ อใช้เอง

□ ซื้ อฝากคนอื่น

□ อื่นๆ (ระบุ) .........................................

7. เหตุผลในการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม
□ รู ้สึกปลอดภัย

□ บรรเทาอาการ

□ ชอบกลิ่นของสมุนไพร

□ เพื่อความสดชื่น □ ติดการใช้ยาดม
□ อื่นๆ (ระบุ) .........................................

8. ผูท้ ี่มีส่วน ที่ทาให้ท่านเลือกซื้ อ
□ ตัวท่านเอง

□ ญาติ - ครอบครัว □ เพื่อน

□ แพทย์ - พยาบาล

□ ปากต่อปาก

□ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................

9. สถานที่ที่ท่านซื้ อ
□ ร้ายขายยา

□ สถานพยาบาล

□ ร้านสะดวกซื้ อ □ ห้างสรรพสิ นค้า

□ ตลาด

□ งานแสดงสิ นค้า □ ร้านเพื่อสุ ขภาพ □ อื่นๆ (ระบุ) ................

10. ราคาที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ต่อการซื้ อยาดมสมุนไพรหอม 1 ชิ้น คือ......................................บาท
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อยาดมสมุนไพรหอม
โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่ อง □ ทีต่ รงกับความความคิดเห็นของท่ าน ว่ ารู้ สึกอย่ างไร หาก
ได้ รับ และไม่ ได้ รับคุณลักษณะด้ านต่ างๆ
หมายเหตุ
- ชอบมาก

คือ ความรู ้สึกที่ชอบมาก ถ้ามีคุณลักษณะดังกล่าว

- ควรเป็ นเช่นนี้ คือ ความรู ้สึกที่คุณลักษณะดังกล่าวควรจะต้องเป็ นเช่นนั้น ไม่ควรจะขาดหายไป
- เฉย ๆ

คือ ความรู ้สึกที่จะมีหรื อไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวก็ได้

- ยอมรับได้

คือ ความรู ้สึกที่ไม่ได้ชอบคุณลักษณะดังกล่าว แต่ทนได้ หรื อยอมรับได้

- ไม่ชอบเลย

คือ ความรู ้สึกที่ไม่ชอบคุณลักษณะดังกล่าว มีความรู ้สึกติดลบ
คุณลักษณะ

1.

2.

3.

ขวดบรรจุภัณฑ์ ชนิดพลาสติก
- กรณี เป็ นขวดพลาสติก
- กรณี เป็ นขวดชนิดอื่น
ขวดบรรจุภัณฑ์ ชนิดแก้ว
- กรณี เป็ นขวดแก้ว
- กรณี เป็ นขวดชนิดอื่น
บรรจุภัณฑ์ รูปทรงโบราณ

- กรณี เป็ นรู ปทรงโบราณ
- กรณี เป็ นรู ปทรงอื่นๆ

ชอบ
มาก

ควร
เป็ น
เช่ นนี้

เฉย ๆ ยอมรับ ไม่ ชอบ
ได้
เลย
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คุณลักษณะ

4.

บรรจุภัณฑ์ ทมี่ ีการออกแบบให้ ดูทนั สมัย

5.

- กรณี มีการออกแบบให้ดูทนั สมัย
- กรณี ที่ไม่มีการออกแบบฯ
บรรจุภัณฑ์ แบบห่ วงคล้ องกระเป๋า

6.

7.

8.

9.

ชอบ
มาก

- กรณี เป็ นห่วงคล้องกระเป๋ า
- กรณี ไม่เป็ นห่วงคล้องกระเป๋ า
ขนาดกะทัดรัด (ความกว้างไม่ เกินฝาขวดนา้ ดื่ม)
- กรณี มีขนาดดังข้างต้น
- กรณี มีขนาดความกว้างเกินข้างต้น
มีตาข่ ายห่ อสมุนไพรในบรรจุภัณฑ์
- กรณี มีตาข่ายห่ อสมุนไพร
- กรณี ไม่มีตาข่ายห่ อสมุนไพร
มีการซีลบรรจุภัณฑ์
- กรณี มีการซีล
- กรณี ไม่ซีล
มีส่วนประกอบของกระวาน
- กรณี มีกระวาน
- กรณี ไม่มีกระวาน

ควร
เป็ น
เช่ นนี้

เฉย ๆ ยอมรับ ไม่ ชอบ
ได้
เลย
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ชอบ
มาก

ควร
เป็ น
เช่ นนี้

มีส่วนประกอบของกานพลู
- กรณี มีกานพลู
- กรณี ไม่มีกานพลู
มีสรรพคุณทีช่ ่ วยให้ หลับสบาย
- กรณี ช่วยให้หลับสบาย
- กรณี ไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว
มีสรรพคุณทีช่ ่ วยให้ มีสมาธิ
- กรณี ช่วยให้มีสมาธิ
- กรณี ไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว
มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
- กรณี มีขอ้ มูลแหล่งผลิต
- กรณี ไม่มีขอ้ มูลแหล่งผลิต
มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา
- กรณี มีทะเบียนยา
- กรณี ไม่มีทะเบียนยา
มีรายละเอียดแสดงส่ วนประกอบ
- กรณี แสดงส่ วนประกอบ
- กรณี ไม่แสดงส่ วนประกอบ
มีรายละเอียดแสดงหน่ วยงานราชการสนับสนุน/รับรอง
- กรณี มีรายละเอียดดังกล่าว
- กรณี ไม่มีรายละเอียดดังกล่าว
มีรายละเอียดแสดงวันหมดอายุ
- กรณี แสดงวันหมดอายุ
- กรณี ไม่แสดงวันหมดอายุ

เฉย ๆ ยอมรับ ไม่ ชอบ
ได้
เลย
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ชอบ
มาก

ควร
เป็ น
เช่ นนี้

เฉย ๆ ยอมรับ ไม่ ชอบ
ได้
เลย

มีเวปไซต์ ของผลิตภัณฑ์
- กรณี มีเวปไซต์
- กรณี ไม่มีเวปไซต์
มี QR Code
- กรณี มี QR Code
- กรณี ไม่มี QR Code
สามารถสั่ งซื้อได้ ทางอินเทอร์ เน็ต
- กรณี ซ้ื อได้ทางอินเทอร์ เน็ต
- กรณี ซ้ื อไม่ได้ทางอินเนอร์ เน็ต
ราคามากกว่า 40 บาท
- กรณี ราคามากกว่า 40 บาท
- กรณี ราคาต่ากว่า 40 บาท
ราคา 25 - 40 บาท
- กรณี ราคา 25 - 40 บาท
- กรณี ราคาอื่นๆ
ราคาไม่ เกิน 25 บาท
- กรณี ราคาไม่เกิน 25 บาท
- กรณี ราคาเกิน 25 บาท
กรณีเป็ นบรรจุภัณฑ์ แบบห่ วงคล้ องกระเป๋า และมีราคามากกว่ า 70 บาท
- กรณี ราคามากกว่า 70 บาท
- กรณี ราคาต่ากว่า 70 บาท
กรณีเป็ นบรรจุภัณฑ์ แบบห่ วงคล้ องกระเป๋า และมีราคา 60 - 70 บาท
- กรณี ราคา 60 - 70 บาท
- กรณี ราคาอื่นๆ
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26.

27.

28.

ชอบ
มาก

โปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม 1
- กรณี ซ้ื อ 2 แถม 1
- กรณี ไม่มีโปรโมชัน่ นี้
โปรโมชั่นลดราคา 20 %
- กรณี ลดราคา 20 %
- กรณี ไม่มีโปรโมชัน่ นี้
โปรโมชั่นขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %
- กรณี นาขวดเก่าแลกขวดใหม่ได้ส่วนลด
40 %
- กรณี ไม่มีโปรโมชัน่ นี้

ควร
เป็ น
เช่ นนี้

เฉย ๆ ยอมรับ ไม่ ชอบ
ได้
เลย
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ประวัติการศึกษาและการทางาน
ชื่ อ - นามสกุล
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานปัจจุบัน
สถานทีท่ างานปัจจุบัน

นางสาวรัชนี ตรี เลิศลัญจกร
วันที่ 14 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2530
กรุ งเทพมหานคร ฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

