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 การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการซือยาดมสมุนไพรหอม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรไทรมา้ ศึกษาคุณลกัษณะทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ ของผูบ้ริโภค

ทีเคยซือยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี ทีผ่านมา ซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายทีเป็นผูบ้ริโภคโดยตรง ทาํใหเ้รา

สามารถทราบถึงคุณลกัษณะทีต้องการ และเหตุผลในการเลือกซือของคนกลุ่มดงักล่าว โดยจัดลาํดบั

ความสําคญัดว้ยแบบจาํลองคาโน (Kano’s Model) จากคุณลกัษณะเป็น 4 ดา้น ตามส่วนประสม

การตลาด (4 P’s) และจดักลุ่มผูบ้ริโภค (Cluster Analysis) โดยจาํแนกตามขอ้มูลทวัไปดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคล และการใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 238 ราย 

 

 จากผลการศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา  
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ในตัวผลิตภณัฑ ์ดงันันผูบ้ริโภคกลุ่มนีจะมีการเปรียบเทียบสินค้าและเลือกสินคา้ทีเขาจะได้รับ

ผลประโยชนม์ากทีสุด ยิงมีมากยิงดี โดยชอบความเป็นเอกลกัษณ์ของรูปทรงชนิดแกว้แบบโบราณ 

เนน้การใชง้านทีสะดวก พกพาง่ายทงัขนาดและการออกแบบ เชือว่าคุณภาพขึนอยู่กบัราคา สนใจ

ในการส่งเสริมทางการตลาด เช่นการมีโปรโมชนัต่าง กลุ่มที 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน เป็นกลุ่มที   

ให้ความสําคญัในขอ้มูลพืนฐานเพือความปลอดภยั ไดแ้ก่ ทะเบียนยาและวนัหมดอายุ ชอบความ

เป็นเอกลกัษณ์ในรูปทรงโบราณเช่นกนั สนใจในสรรพคุณทีแปลกใหม่ และความน่าเชือถือ เช่น 

การรับรองจากหน่วยงานราชการ การมีแหล่งผลิต แสดงส่วนประกอบทีชดัเจน รวมถึงสนใจในการ

ส่งเสริมทางการตลาด เช่นการมีโปรโมชัน และเชือว่าคุณภาพขึนอยู่กับราคา และผูบ้ริโภค        

กลุ่มสุดทา้ย กลุ่มที  กลุ่มเนน้ใชง้าน เป็นกลุ่มทีซือใชท้วัไป มีจุดประสงคแ์ละรูปแบบการใชที้เนน้

การใชง้านตามคุณประโยชน์หลกัของยาดม ไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรือให้ความสาํคญักบัคุณลกัษณะใด

เป็นพิเศษ ทงัรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ความแปลกใหม่ และโปรโมชัน ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัในราคา

สินค้าทีสูงกว่าราคาตามท้องตลาดเช่นดัง 2 กลุ่มข้างต้น จึงเลือกซือในราคาทีเหมาะสมตาม

ทอ้งตลาด แต่ตอ้งมีขอ้มูลทีจาํเป็น คือ วนัหมดอายุ 
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 Study objective of this project is to acquire the factor affecting the decision making on 

purchasing herbal inhaler from the Saima Farm Women Group Small and Micro Community 

Enterprise, and to study the characteristic of Saima herbal inhaler could make purchaser making 

their decision for buying any herbal inhaler in recent 2 years. Setting our target is whom has 

bought herbal inhaler in recent 2 year, such target could bring us to obtain an exact information of 

preferable of herbal inhaler characteristic, and reasons of selecting herbal inhaler. Kano’s model 

had been selected for setting prioritize by dividing characteristic as Marketing Mix (4 P’s) and 

Cluster Analysis with 238 sets of survey. 

 

            From survey, we can separate consumers into 3 group as; Group one (1) valuable: 

consumers in this group has no standard of buying, they are more interested in variety of 

characteristic. Hench, this consumer group will compare beneficial among products as better to 

have more. This first group likes unique design with ancient glass shape, convenient usage and 

handy. Also they believe that price refer to quality, and prefer promotion of sales. Group two (2) 

Safety first: consumers in this group are more focusing in safety data as their first priority (e.g. 

label, expiry date). This group also likes unique design with ancient glass shape, new beneficial 

and trustable of products such as certificates, producer details, ingredients. Also they believe that 

price refer to quality, and prefer promotion of sales. And the last one, Group three (3) usage: 

consumers in this group can purchase from any general market. Their objective of usage is based 

on major beneficial of products. They do not focus on any other characteristic, neither new or 

package or promotion or price like group one and group two. The result can say that consumers in 

group three will buy with reasonable price in any general market, however they still look into 

necessary data as expiry date. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

ยาดมทัว่ไปในปัจจุบนั คือ ยาน ้าส าหรับสูดดมบรรเทาอาการหวดั คดัจมูก เวียนหวั เป็นลม 
หรือบางยี่ห้อสามารถใช้ทารักษาอาการคนั บวม แดงจากแมลงกดัต่อย ซ่ึงมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ยาน ้ า
แอมโมเนีย และยาน ้าท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนัหอมระเหยหลายชนิด เช่น การบูร เมนทอล เมทิลซาลิซีเลต 
เป็นต้น ในขณะท่ียาดมสมุนไพรหอมเองก็จะคล้าย ๆ กับยาดมทัว่ไป คือประกอบด้วยการบูร 
เมนทอล พิมเสน และจะมีเพิ่มเติมในส่วนของสมุนไพร ไดแ้ก่  การพลู  ดอกจนัทร์เทศ พริกไทยด า 
โกศหวับวั และกระวาน ท าให้กล่ินและสรรพคุณท่ีไดมี้ความโดดเด่น แตกต่างข้ึนมา ใชสู้ดดมเพื่อ
บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มืด ตาลาย เป็นหวดั คดัจมูก ช่วยบรรเทาความเครียดระหวา่งวนั 
แต่ก็มีหลายคนท่ีชอบพกยาดมติดตวัและหยบิมาดมอยูต่ลอดเวลาถึงจะไม่มีอาการดงักล่าวก็ตาม 

 
รูปแบบการตลาดยาดมของประเทศไทยในอดีต ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้อย่างต่อเน่ืองใน

ชีวติประจ าวนั ผูบ้ริโภคติดกบักล่ินท่ีคุน้เคย และมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูง เร่ืองกลยุทธ์การ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ก็เนน้อาศยัการบ่อก่อแบบปากต่อปาก หรือ Word of mouth เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายก็จ  ากดัเฉพาะอยู่ในช่องทาง
ร้านขายยาเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามการปฏิบติัเร่ืองช่องทางการจ าหน่ายและกลยุทธ์การส่ือสาร
ทางการตลาดต่าง ๆ เร่ิมเขา้มามีบทบาทในปัจจุบนั เช่นการโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ โทรทศัน์ รวมถึง
การขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้สู่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่หรือร้านสะดวกซ้ือ ไดแ้ก่  Sever Eleven, 
Boots, Watsons, Drug care, Siam Drug เป็นตน้ กลุ่มร้านคา้ Hyper mart เช่น Big-C และ Tesco Lotus 
และกลุ่ม Supermarket เช่น TOP, The Mall และ Central เป็นตน้ 

 
ปัจจุบนัประเทศไทย มีสินคา้ประเภทยาดมมากมายหลายยี่ห้อ ตั้งแต่แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง 

ตลอดจนไปถึงแบรนด์ประเภทหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) และจากผลส ารวจของบริษทันีลเส็น 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีให้ขอ้มูลและประเมินผลชั้นน าของโลก ให้ขอ้มูลว่าตลาดของยาดมในประเทศ 
ผูบ้ริโภคคนไทยจะซ้ือเพียงไม่ก่ียีห่อ้ แลว้ก็จะเลือกซ้ือเพียงยีห่้อท่ีมีช่ือเสียงเท่านั้น โดยมีพฤติกรรม
การใชข้องผูบ้ริโภค คือ ใชม้านานจนติดกล่ิน ตลอดจนการใชง้านแลว้เห็นผล ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
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มีไม่ก่ียี่ห้อท่ีสร้างยอดขายไดดี้ (ลงทุนแมน, 2560) และในปัจจุบนัน้ีเอง ยาดมสมุนไพรหอมเร่ิมมี
การแพร่หลายมากข้ึน มีผูป้ระกอบการผลิตยาดมสมุนไพรหอมเพิ่มมากข้ึนทั้งในรูปแบบของ
อุตสาหกรรม และธุรกิจ SME รายยอ่ย ดว้ยจากการท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีขั้นตอนการผลิตไม่ยุง่ยาก 
และมีตน้ทุนท่ีไม่สูง ประกอบกบัเทรนการใชส้มุนไพรเพื่อสุขภาพท่ีสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงการใชส้มุนไพร
เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคเป็นความรู้ดั้ งเดิมท่ีสืบทอดกนัมานานจากรุ่นสู่รุ่น แต่เม่ือ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัเร่ิมเขา้มาในประเทศไทย การใช้ยาสมุนไพร และการแพทยแ์ผนไทยเร่ิม   
ลดน้อยลง แต่ในปัจจุบนัแนวโน้มการใช้สมุนไพรเร่ิมกลบัมามีบทบาท เน่ืองจากผูค้นเร่ิมหันกลบัมา
สนใจสุขภาพกนัมากข้ึน การใชส้มุนไพรมีผลขา้งเคียงท่ีนอ้ยกวา่ยาปฏิชีวนะ ไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
ร่างกาย มีความปลอดภยัสูง สามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลกบัโอกาสท่ีจะเกิดความเป็นพิษ อาการ
ไม่พึงประสงค์ หรือผลขา้งเคียงต่าง ๆ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วการใช้สมุนไพรยงัมีพื้นฐานโดย
อา้งอิงตามหลงัของวทิยาศาสตร์เช่นกนั จึงตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัโรค อาการอยา่งถูกตอ้ง และ
ยงัคงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชส้มุนไพรท่ีผดิประเภท ผิดอาการ ผิดขนาด และผิดวิธี ท าให้รักษา
หรือบรรเทาอาการไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์และอาจน าไปสู่อาการไม่พึงประสงค ์และการแพย้า 
แต่ทั้งน้ีสมุนไพรก็ยงัคงมีความน่าเช่ือถือและมัน่ใจต่อการใชม้ากกวา่ยาแผนปัจจุบนั 

 
 อีกทั้งยงัเป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลายว่าสมุนไพรของไทยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมาก     

ในระดบันานาชาติ ท าให้สมุนไพรกลายเป็นสินคา้ท่ีรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกิดการส่งออกส าคญั
ในการเพิ่มตวัเลขทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
สมุนไพรไทยมากข้ึน เช่น การผลักดันให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรของ
อาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมถึงคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บท
แห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นท่ียอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากสมุนไพรไทย เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายส าหรับการส่งเสริม หรือควบคุม
ผลิตภณัฑ ์ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย และผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใชเ้พื่อการส่งเสริมสุขภาพเป็น
การเฉพาะ การควบคุมผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณและยาแผนไทยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน จะอาศัย
บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และการควบคุมผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีใช้เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ จะอาศยับทบญัญติัตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 จึงมีขอ้จ ากดัและไม่เหมาะสม
กบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรดงักล่าว ท าให้ไม่อาจก ากบัดูแลผลิตภณัฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์และผูบ้ริโภคไม่มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง
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ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างกว้างขวางและสะดวกโดยเห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ (สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2560) 

 
ภาพที ่1.1 แผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

 
ท่ีมา: สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (2560) 
 

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2545 มีกิจกรรมกลุ่มประเภทยาแผนโบราณ 
สมุนไพร และแพทยแ์ผนโบราณท่ีหลากหลาย ได้แก่ ยาดมสมุนไพรหอม สมุนไพรลูกประคบ     
ยานวดสมุนไพร น ามนัเหลือง น ้ ามนัเขียว ฯลฯ รวมถึงการให้บริการนวดแผนโบราณ ช่องทางตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ คือการจ าหน่ายตามงานท่ีหน่วยงานรัฐสนบัสนุน 
ท่ีท าการกลุ่ม และจากงานบุญ หรืองานศพเป็นคร้ังคราว  

 
โดยสาเหตุส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากเห็นวา่สินคา้ต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ี นิยม และแพร่หลาย สินคา้ไม่ได้มีการตอบรับท่ีต่อเน่ือง
ตามท่ีคาดหวงั ประกอบกบัทางกลุ่ม ฯ เองแมว้่าจะไดมี้การพฒันาเสริมทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่น การ
ประกอบการ การจดัการองคก์ร การพฒันาผลิตภณัฑ์ และการตลาด ผา่นการศึกษาดว้ยตนเอง และ
การเขา้รับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐอยูต่ลอดเวลาแต่ก็ยงัไม่เคยไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มอยา่งชดัเจน ท าให้ไม่ทราบแนวทางและทิศทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มไดอ้ยา่งแน่ชดั  

 
จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัเห็นโอกาสและแนวทางในการพฒันาเพื่อการสร้างความ

เติบโตของผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอม และมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอม  เน่ืองจากคนกลุ่มน้ี 
คือกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ี สามารถอธิบายความต้องการ และเหตุผลในการเลือกซ้ือยาดม
สมุนไพรหอมของคนกลุ่มดงักล่าว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการซ้ือ 
เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป มีความเขา้ใจในปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการบริโภคมากยิง่ข้ึน สามารถก าหนดรูปแบบการพฒันายาดมสมุนไพรหอมท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปทางสังคม และพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาดม
สมุนไพรหอมของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม ท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึง
พอใจสูงสุด 

 
ขอบเขตการวจัิย 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ โดยจดัล าดบัความส าคญัดว้ยวธีิ Kano’s Model และแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค

ดว้ยวธีิ Cluster Analysis กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอม

ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา จ านวน 200 ตวัอยา่ง เน่ืองจากคนกลุ่มน้ี คือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคยาดม

สมุนไพรหอม ท าให้เราสามารถทราบถึงความตอ้งการ และเหตุผลในการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม

ของคนกลุ่มดงักล่าว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณลักษณะของยาดมสมุนไพรหอม       

ท่ีสามารถดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ ปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจ และส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภค

ไม่พอใจ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ หรือผูป้ระกอบการรายอ่ืน ทราบถึงคุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหอมให้ตรงตามความต้องการของตลาด ส าหรับผูบ้ริโภค เม่ือ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ หรือผูป้ระกอบการรายอ่ืนน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้น
การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ยอ่มส่งผลให้ผูบ้ริโภคไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ี
ตรงตามความตอ้งการ และเกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์

 
นิยามศัพท์ 

 
 วสิาหกิจชุมชน คือกิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ ท่ีด าเนินการโดย
คณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือ   
ไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อการสร้างรายได ้และการพึ่งหาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน   
มีความมัน่คง ไดรั้บการรับรองตามกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบนั มีการรวมกลุ่มในชุมชนมาจดทะเบียน
วสิาหกิจชุมชนมากมาย เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว และชุมชน ตามการสนบัสนุนของภาครัฐ 
 
 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร คือสตรีท่ีท างานในภาคเกษตร รวมตวักนัเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู ่
และการประกอบอาชีพเกษตร ไดแ้ก่ การหัตถกรรมเกษตร เช่น การจกัรสาน การทอผา้ การประดิษฐ์
ดอกไมแ้หง้ และ การแปรรูปผลผลิตเกษตร เช่น การถนอมอาหาร การดอง การกวน การบรรจุขวด
มีเป้าหมายเพื่อใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได ้

 
ยาดม คือ ยาน ้าส าหรับสูดดมบรรเทาอาการคดัจมูก เวยีนหวั เป็นลม หรือบางยีห่้อสามารถ

ใชท้ารักษาอาการคนั บวม แดงจากแมลงกดัต่อย จดัอยูใ่นประเภทยาสามญัประจ าบา้น 
 
ยาดมสมุนไพรหอม เป็นยาท่ีจดัอยูใ่นประเภทยาสมุนไพรประจ าบา้น ใชสู้ดดมเพื่อบรรเทา

อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็นหวดั คัดจมูก ช่วยบรรเทาความเครียดระหว่างวนั              
มีส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่  การบูรเกล็ด  เมนทอล พิมเสน การพลู  ดอกจนัทร์เทศ พริกไทยด า  
โกศหวับวั และกระวาน 
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บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรไทรมา้ ผูศึ้กษาน าเสนอแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
 
 1. แนวความคิดดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 4Ps) 
 2. แนวความคิดการศึกษาความพึงพอใจดว้ยโมเดลของคาโน (Kano’s Model) 
 3. การวเิคราะห์กลุ่มขอ้มูลดว้ยเทคนิค Cluster Analysis 
 4. แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด SMEs และวสิาหกิจชุมชน 
 5. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาดมสมุนไพรหอม 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7. กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
แนวความคิดด้านส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 4Ps) 

 
อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวถึงส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดงัน้ี 
 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองคป์ระกอบส าคญัก็คือ สินคา้หรือบริการ ซ่ึงถือ

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กบัองค์กร หลกัการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพของสินคา้ รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความทนัสมยั 
และสามารถเปรียบเทียบเทียบกบัคู่แข่งขนัไดห้รือไม่ 

 
2. ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด

ความสนใจของลูกคา้ไดแ้ลว้ การตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้น
ธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเม่ือซ้ือตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและ
ปริมาณของสินคา้ 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินคา้ไปให้ถึงมือของลูกคา้ โดยยึดหลกั
ความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินคา้ท่ี
สามารถท าใหเ้กิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หวัใจส าคญัของการส่งเสริมการตลาดก็คือท าอยา่งไร

ให้สามารถขายสินคา้หรือบริการให้ไดม้ากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคญัและมีอยู่
หลายวิธี เช่น การโฆษณาผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การบริการ 
หรือ ขายตรงโดยการน าเสนอของพนกังาน 
 
ตารางที ่2.1 ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด 

สินค้า (Product) ช่องทางตลาด (Place) ส่วนส่งเสริม 

(Promotion) 

ราคา (Price) 

คุณภาพ  

คุณสมบติั 

ตวัเลือก 

รูปแบบ 

ช่ือการคา้ 

บรรจุภณัฑ์ 

ขนาด 

บริการ 

การรับประกนั 

ผลตอบแทน 

ช่องทางการจ าหน่าย 

ความครอบคลุม 

ต าแหน่ง 

คลงัสินคา้ 

การขนส่ง 

โฆษณา 

พนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย 

การแพร่ข่าว 

ราคาขาย 

ส่วนลด 

รอบช าระหน้ี 

ส่วนสินเช่ือ 

ท่ีมา: ณฐันนัท ์ รวมทรัพยท์วี (2557) 
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แนวความคิดการศึกษาความพงึพอใจด้วยโมเดลของคาโน (Kano’s Model) 
 

โดยทัว่ไประดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จะถูกพิจารณาเพียงดา้นเดียว วา่ผูบ้ริโภคชอบ
แบบใดมากกวา่กนั แต่ในบางคร้ังความพึงพอใจเหล่านั้นอาจไม่ตรงจุดประสงคข์องผูบ้ริโภค ท าให้
การพฒันาสินคา้หรือบริการท่ีเกิดข้ึนอาจไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจไม่เกิดความพึงพอใจแก่
ผูบ้ริโภคไดสู้งสุด ดงันั้น ในการทราบถึงความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค อาจกล่าวถึงโมเดลหน่ึง
ท่ีเรียกว่า โมเดลของคาโน (Kano’s Model) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนโดย ดร.โนริอากิ คาโน ในปี 2523 ซ่ึง
เป็นโมเดลท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้กบัปริมาณการตอบสนองทาง
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถบอกคุณลกัษณะต่างๆ ของสินคา้หรือบริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกแบ่งออกเป็น 3 คุณลกัษณะ ซ่ึงจะระบุ
คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างออกไป ดงัน้ี 

 
1. ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้ไม่พอใจ (Dissatisfiers, Must-be Requirement) 
คุณสมบติัน้ี เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้คาดหวงัและตอ้งการให้มี 

และจะเกิดความไม่พอใจ และร้องเรียน เม่ือสินค้าหรือบริการไม่มีคุณสมบติัด้านน้ี และหากมี
คุณสมบติัดา้นน้ีมากข้ึน ก็ไม่ไดท้  าใหค้วามพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีมากข้ึนตาม เช่น เบอร์โทรติดต่อ 

2. ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้พอใจ (Satisfiers, One-dimensional Requirement) 
คุณสมบติัน้ี เป็นคุณสมบติัท่ีมีทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ถา้คุณสมบติั

ดา้นน้ีมีมากข้ึน จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจมากข้ึน และถา้คุณสมบติัดา้นน้ีมีนอ้ยลง ผูบ้ริโภคจะเกิด
ความพึงพอใจน้อยลงเช่นกัน และจะเกิดความไม่พอใจ เม่ือสินค้าหรือบริการไม่มีคุณสมบัติ
ดงักล่าว จึงท าให้คุณสมบติัน้ีถูกน ามาใชใ้นการเปรียบเทียบกบัสินคา้หรือบริการของคู่แข่งรายอ่ืน 
เช่น การใชง้านท่ีง่ายข้ึน ความจุท่ีมากข้ึน เป็นตน้ 

3. ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้เบิกบาน (Delighters, Attractive Requirement) 
คุณสมบติัน้ี เป็นคุณสมบติัท่ีลูกคา้ไม่ไดค้าดหวงั แต่ถา้หากมีคุณสมบติัดา้นน้ีแลว้ผูบ้ริโภค

จะเกิดความยนิดีดว้ยความประหลาดใจ เกิดความเบิกบานใจ และประทบัใจ เป็นคุณสมบติัท่ีท าให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และหากไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว ก็ไม่ไดท้  าให้ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคลดลง เช่น ของสมนาคุณพิเศษ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนการวเิคราะห์ตามแบบจ าลองคาโน 
 
 1. ศึกษาพฤติกรรมและคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีคาดวา่น่าจะเป็นความตอ้งการ หรือมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพื่อน าเป็นคุณลกัษณะไปใชใ้นแบบสอบถาม 
 
 2. น าคุณลกัษณะดงักล่าวท่ีไดม้าสอบถามผูบ้ริโภค โดยถามทั้งค  าถามเชิงบวก (กรณีเป็น
เช่นนั้น) และค าถามเชิงลบ (กรณีไม่เป็นเช่นนั้น) ให้ผูบ้ริโภคประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น  
5 ระดบั ดงัน้ี 
     2.1 ชอบมาก คือ ความรู้สึกท่ีชอบมาก ถา้มีคุณลกัษณะดงักล่าว 
     2.2 ควรเป็นเช่นน้ี คือ ความรู้สึกท่ีคุณลกัษณะดงักล่าวควรจะตอ้งเป็นเช่นนั้น ไม่ควร
จะขาดหายไป 
     2.3 เฉย ๆ คือ ความรู้สึกท่ีจะมีหรือไม่มีคุณลกัษณะดงักล่าวก็ได ้
     2.4 ยอมรับได ้คือ ความรู้สึกท่ีไม่ไดช้อบคุณลกัษณะดงักล่าว แต่ทนได ้หรือยอมรับได ้
     2.5 ไม่ชอบเลย คือ ความรู้สึกท่ีไม่ชอบคุณลกัษณะดงักล่าว มีความรู้สึกติดลบ 
 
 3. น าค าตอบท่ีได้มาแปรผลโดยเทียบกับตารางการแปรผลตามแบบจ าลองคาโน          
ดงัตารางท่ี 2.2 และหาความถ่ีเป็นร้อยละของแต่ละผลลพัธ์ เพื่อดูวา่ในแต่ละคุณลกัษณะ ผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญัอยา่งไรบา้ง โดยท่ี 
     3.1 A (Attractive) เป็นคุณลกัษณะท่ีดึงดูดใจ 
     3.2 O (One - Dimensional) เป็นคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
     3.3 M (Must Be) เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นความตอ้งการข้ึนพื้นฐาน 
     3.4 R (Reverse) เป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการ 
     3.5 I (Indifferent) เป็นคุณลกัษณะท่ีไม่ไดท้  าใหรู้้สึกแตกต่าง/เฉย ๆ 
     3.6 Q (Questionable) เป็นคุณลกัษณะท่ีตอ้งตระหนกัเพราะอยูใ่นส่วนท่ีไม่พอใจ 
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ตารางที ่2.2 การแปรผลตามแบบจ าลองคาโน 
  ค าถามเชิงลบ 
  ชอบมาก ควรเป็นเช่นน้ี เฉยๆ ยอมรับได ้ ไม่ชอบเลย 

ค าถาม
เชิงบวก 

ชอบมาก Q A A A O 

ควรเป็นเช่นน้ี R I I I M 

เฉยๆ R I I I M 

ยอมรับได ้ R I I I M 

ไม่ชอบเลย R R R R Q 

 
 4. น าค่าความถ่ีของผลลพัธ์มาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความพึงพอใจ และค่าความไม่
พึงพอใจของผูบ้ริโภคจากสมการ ดงัน้ี 
     ค่าความพึงพอใจ (Satisfaction)      =  (A+O)/(A+O+M+I)  
     ค่าความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) =  (O+M)/((A+O+M+I)x(-1)) 
 
 5. น าค่าสัมประสิทธ์ิความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจ มาสร้างกราฟแสดงความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะเพื่อดูผลกระทบของแต่ละคุณลักษณะ และสรุปผล 
(รายละเอียดดงัภาพท่ี 2.1) 
 
ภาพที ่2.1 ตวัอยา่งกราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะ 
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ข้อดีของการศึกษาความพงึพอใจด้วยโมเดลของคาโน 
 
 1. สามารถจดัล าดบัความส าคญัของการพฒันาสินคา้หรือบริการได ้โดยควรพฒันา
คุณสมบติัท่ีท าใหลู้กคา้พอใจเป็นล าดบัแรก แทนท่ีจะพฒันาคุณสมบติัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไม่พอใจ 
 2. สามารถลดภาระการพฒันาในคุณสมบติัท่ีไม่จ  าเป็น 
 3. สามารถสร้างความแตกต่างและพฒันาสินคา้หรือบริการให้เกิดความพึงพอใจมากกวา่
ของคู่แข่ง 
 4. สามารถหาคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม เพื่อการพฒันาสินคา้หรือบริการอยา่งเหมาะสมได้
ตรงตามจุดประสงค ์(ลภาภรณ์ เล็กลว้น, 2553) 
 

การวเิคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Cluster  Analysis 
 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2552) กล่าววา่ การวิเคราะห์กลุ่มขอ้มูลดว้ยเทคนิค Cluster  Analysis 
เป็นการจดั Case (หมายถึง คน สัตว ์ส่ิงของ หรือ องค์กร ฯลฯ)  หรือเป็นการจดัตวัแปรออกเป็น
กลุ่มยอ่ย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป Case ท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั 
ส่วน Case ท่ีอยูต่่างกลุ่มกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั    
 
ประเภทของเทคนิค Cluster Analysis 

 

 เทคนิค Cluster Analysis แบ่งเป็นหลายประเภทหรือเทคนิคยอ่ย โดยเทคนิคท่ีใชก้นัมาก

มี 2 เทคนิค คือ 

 1. การวเิคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) 

 2. การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis หรือบางคร้ัง

เรียกวา่ K – Means Cluster Analysis ) 

 นอกจากน้ี ยงัมีเทคนิค 2 Step Cluster Analysis และเทคนิคดงักล่าวมีวตัถุประสงค ์และ
วธีิการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
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เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
 
 เป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นัมากในการจดักลุ่ม Case หรือจดักลุ่มตวัแปร โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 1. ในกรณีท่ีใชใ้นการแบ่ง Case นั้น จ านวน Case ตอ้งไม่มากนกั (จ านวน Case ควรต ่ากวา่ 
200 ถา้ตั้งแต่ 200 ข้ึนไปใช ้K-Means Cluster) และจ านวนตวัแปรตอ้งไม่มากเช่นกนั 
 2. ไม่จ  าเป็นตอ้งทราบจ านวนกลุ่มมาก่อน 
 3. ไม่จ  าเป็นเป็นตอ้งทราบวา่ตวัแปรใดหรือ Case ใดอยูก่ลุ่มใดก่อน 
 
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน  (Nonhierarchical  Cluster  Analysis หรือบางคร้ัง
เรียกว่า K – Means Cluster  Analysis ) 
 
 การจ าแนกกลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis หรือท่ีเรียกอีกอยา่งว่า การวิเคราะห์
กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือ การแบ่งส่วน (Partioning) ซ่ึง
เป็นวธีิท่ีแตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอนคือ เทคนิคHierarchical Cluster Analysis 
โดยวิธีน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดเองว่าจะตอ้งแบ่งเป็นก่ีกลุ่ม เช่น k กลุ่ม จึงเรียกวิธีน้ีว่า K-Means 
Clustering โดย Hartigan (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2552) ไดศึ้กษาขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธี          
K-Means สามารถสรุปขั้นตอนการจดักลุ่มได ้โดยจดัส่ิงของออกเป็น K กลุ่มคร่าว ๆ ก่อนแลว้จึงหา  
Centroid (ในท่ีน้ีคือค่าเฉล่ีย) ของแต่ละกลุ่ม เราจะจดัส่ิงของลงในกลุ่มท่ีอยูใ่กล ้Centroid มากท่ีสุด  
ในกรณีท่ีกลุ่มท่ีจดัไดไ้ม่เป็นไปตามน้ี เราตอ้งกลบัไปเร่ิมท่ีจดัส่ิงของใหม่ และหา Centroid อีกคร้ัง 
  
หลกัการของเทคนิค K-Means  Clustering 
 
 เป็นเทคนิคการจ าแนก Case ออกเป็นกลุ่มยอ่ย จะใชเ้ม่ือมีจ านวน Case มาก โดยจะตอ้ง
ก าหนดจ านวนกลุ่มหรือจ านวน Cluster ท่ีตอ้งการ เช่น ก าหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิค K-Means จะมี
การท างานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม Cases ให้ไปอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง โดยเลือกกลุ่มท่ี Case นั้นมีระยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มนอ้ยท่ีสุด แลว้ค านวณค่ากลางของ
กลุ่มใหม่ จะท าเช่นน้ีจนกระทัง่ค่ากลางของกลุ่มไม่เปล่ียนแปลง หรือครบจ านวนรอบท่ีก าหนดไว ้
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ชนิดของตัวแปรทีใ่ช้ในเทคนิค K-Means Clustering 
 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นเทคนิค K-Means Clustering จะตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ เป็นสเกล      
อนัตรภาค (Interval Scale) หรือสเกลอตัราส่วน (Ration Scale) โดยไม่สามารถใชก้บัขอ้มูลท่ีอยูใ่น
รูปความถ่ี หรือ Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical 
 
ข้อแตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical กบัวธีิ K-Means 
 
 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา (25452) ไดจ้  าแนกขอ้แตกต่างระหวา่งเทคนิค Hierarchical กบัวิธี 
K-Means ไวด้งัน้ี 
 1. เทคนิค K-Means ใชเ้ม่ือมีจ านวน Case หรือจ านวนขอ้มูลมาก โดยทัว่ไปนิยมใชเ้ม่ือ  
n ≥ 200 เพราะเม่ือ n มาก เทคนิค K-Means จะง่ายกวา่ และใชร้ะยะเวลาในการค านวณนอ้ยกวา่การ
ใชเ้ทคนิค Hierarchical หรือกล่าวไดว้า่เม่ือมีจ านวน Case ไม่มากควรใชเ้ทคนิค Hierarchical 
 2. เทคนิค K-Means นั้น ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีแน่นอนไวล่้วงหน้า กรณีท่ี     
ผูว้เิคราะห์ยงัไม่แน่ใจวา่ควรมีก่ีกลุ่มจึงจะเหมาะสม ผูว้เิคราะห์อาจจะใชว้ธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
     -  ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means หลายๆ คร้ัง แต่ละคร้ังก าหนดจ านวนกลุ่ม
แตกต่างกนัไป เช่น เป็น 3, 4 หรือ 5 กลุ่ม แลว้พิจารณาหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม แต่เม่ือมีขอ้มูลมาก
วธีิน้ีจะท าใหเ้สียเวลามาก 
     -  ใชข้อ้มูลบางส่วนท าการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical เพื่อหาจ านวนกลุ่มท่ีควรจะ
เป็นจากนั้นจึงใชเ้ทคนิค K-Means กบัขอ้มูลทั้งหมดท่ีมี 
 3. เทคนิค Hierarchical นั้น ผูว้ิเคราะห์จะ Standardized ขอ้มูลหรือไม่ก็ได ้แต่โดยวิธี   
K-Means จะตอ้งท าการ Standardized ขอ้มูลก่อนเสมอ 
 4. วธีิ K-Means จะหาระยะห่างโดยวธีิ Euclidean Distance โดยอตัโนมติั 
ขณะท่ี Hierarchical ผูว้เิคราะห์มีสิทธ์ิท่ีจะเลือกวธีิการค านวณระยะห่าง หรือความคลา้ยได ้
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แนวคิดเกีย่วกบัการตลาด SMEs และวสิาหกจิชุมชน 
 

การสร้างมูลค่าเพิม่ 
 

 ชูศกัด์ิ  เดชเกรียงไกรกุล (2545) กล่าววา่ในการท าธุรกิจตอ้งตระหนกัอยูต่ลอดเวลาวา่จะ
ท าอยา่งไร สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของเราจึงจะโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาด การสร้าง
มูลคาเพิ่มเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการปรับปรุงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมูลค่าเพิ่มหมายถึงการสร้าง
คุณค่าเขา้ไปในสินคา้หรือผลิตภณัฑ์เดิมหรือผลิตภณัฑ์พื้นฐานเพื่อขายให้ไดก้  าไรมากข้ึน โดยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มตอ้งมีการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ดงัน้ี 

 
 1. กระบวนการผลิตและกระบวนการธุรกิจ Supply Chain จากตน้น ้ าสู่ปลายน ้ า โดยการ

ปรับเปล่ียนใหเ้ร็วข้ึน ดีข้ึนมีคุณภาพสูงข้ึน การลดตน้ทุน การลดขอ้จ ากดัของกระบวนการธุรกิจแต่
ละขั้นตอน เป็นตน้ 

 2. กระบวนการบริโภคของผูบ้ริโภค (Demand Chain) โดยการวิเคราะห์และศึกษาตั้งแต่
ผูบ้ริโภคเร่ิมมีปัญหาและมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ และเราจะเขา้ไปแกไ้ขปัญหาและสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งไร  

 3. มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือ Supply Chain สามารถตอบสนอง Demand 
Chain ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้โดยมูลค่าท่ีเกิดข้ึน ตอ้งแตกต่างจากส่ิงท่ีเคยท าในอดีต และแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัในทอ้งตลาด ซ่ึง Value Chain น้ี คือกลยุทธ์หลกัในการก าหนดทิศทางธุรกิจ ว่า
องค์ประกอบธุรกิจ ทรัพยากร ความเช่ียวชาญ จะเป็นไปในทางใดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะตวัของลูกคา้ 
 
ต้นแบบธุรกจิใหม่ 
 

 ส่ิงแรกท่ีตอ้งทราบ คือ ตอ้งเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีเราจะพฒันาข้ึนมาเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ และ
เป็นเร่ืองของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบักรรมวิธีการผลิตใหม่ คุณภาพมาตรฐาน
ใหม่ การหาแหล่งตลาดหรือช่องทางการขายใหม่ ลูกคา้ใหม่ ผูร่้วมทุน คู่คา้ หรือตวัแทนขายใหม่ 
รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ การรวมกลุ่มการผลิต หรือรวมกลุ่มชุมชนเพื่อ
การผลิต เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นรากฐานในการสร้างวิธีการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ ท าให้มีลูกคา้
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มากข้ึน ก าไรมากข้ึน ผลิตไดม้ากข้ึน ตน้ทุนการผลิตลดลง และไดแ้หล่งเงินทุนใหม่ ๆ ดงันั้นทั้ง
ธุรกิจ SME’s และวสิาหกิจชุมชน จ าเป็นตอ้งสร้างธุรกิจใหม่อยูเ่สมอ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 1. วิเคราะห์ว่าลูกคา้เราเป็นใคร เพศ อายุ แหล่งอาศยั ฯลฯ และเขาตอ้งการอะไรจาก

ผลิตภณัฑ ์ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเขาไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ของเรา  ซ่ึงตอ้งวิเคราะห์
กระบวนการบริโภคลูกคา้ให้ถ่ีถว้น และต้องรู้ดว้ยวา่เขาเป็นลูกคา้ธุรกิจ ตวัแทนจ าหน่าย หรือเป็น
ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 

 
 2. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินธุรกิจตั้ งแต่วตัถุดิบต้นน ้ า น ามาแปรรูปเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนทุกกระบวนการเพื่อตอบสนองการลดตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม และดูวา่แต่ละ
กระบวนการมีกลุ่มหรือชุมชนใดเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 
 3. หาช่องวา่งในการสร้างผลิตภณัฑ์ของเราให้โดดเด่นแตกต่างจากคนอ่ืน และตอ้งเป็น

ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือรู้สึกได ้
 
ตารางที ่2.3 ตวัอยา่งแสดงวธีิการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

จุดเน้นกบัลูกค้า (Demand) การตรวจสอบกระบวนการธุรกจิ 

(Supply) 

- เนน้ราคาถูก - ลดตน้ทุนการแปรรูป 

- เนน้ผลิตภณัฑห์ลากหลาย - ปรับกระบวนการผลิตให้ได้หลายสูตร 

หลายผลิตภณัฑ ์

- เนน้บริการพว่งเสริมเฉพาะรายลูกคา้ - เรียนรู้ความตอ้งการลูกคา้แลว้ให้บริการ

พิเศษเฉพาะตวัลูกคา้ 

- เนน้คุณค่าครบเคร่ืองใหก้บัลูกคา้ พนัธมิตร 

และคู่คา้ 

- สนองความตอ้งการแบบเบด็เสร็จ 

ท่ีมา: ชูศกัด์ิ  เดชเกรียงไกรกุล (2545) 
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การพฒันาภูมิปัญญาพืน้บ้านอย่างยัง่ยืน 
 

 การประกอบธุรกิจของชุมชนในแบบเดิมมกนิยมวิธีท่ีง่าย สะดวก เช่นการขายดิบ หรือ
แลกเปล่ียนสินคา้ ซ่ึงไม่สามารถสร้างก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยืนได ้ดงันั้นตอ้งมีการพฒันาธุรกิจให้มีการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ไดร้าคาสูงข้ึน และขายไดม้ากข้ึน โดยมีแนวทางหลกั ๆ 6 แนวทาง ดงัน้ี 

 
 1. เติมความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ และความเป็นไทยลงไป 
 2. เนน้การออกแบบ รูปลกัษณ์ รูปแบบใหส้มยันิยม 
 3. เนน้การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผลิตไดม้ากข้ึน และมีมาตรฐานทุกหน่วยการผลิต  

ซ่ึงช่วยใหต้น้ทุนต ่าลงดว้ย 
 4. การใหบ้ริการต่าง ๆ ต่อยอด 
 5. การตลาด สร้างแบรนด/์ช่องทาง การสร้างมาตรฐานท่ีมีหน่วยงานรองรับ 
 6. การรวมกลุ่มธุรกิจท่ีมีรูปแบบหรือสินคา้คลา้ย ๆ กนั (Cluster) 
 

แนวทางในการปรับกลยุทธ์วิสาหกจิชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง 
 

 1. การผลิต เป็นการปรับปรุงกระบวนการแปรรูป การผลิต และกระบวนการของธุรกิจ
จากตน้น ้าสู่ปลายน ้า 

  1.1 ตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัทุกแหล่งผลิต 
  1.2 คุณภาพสม ่าเสมอ 
  1.3 ลดต้นทุนการผลิต โดยการศึกษาวิธีการผลิต การจดัสรรกระบวนการผลิตให้

คล่องตวั ตลอดจนศึกษากระบวนการท างานของคนงาน 
  1.4 การผลิตปริมาณมาก 
 2. ช่องทางการตลาด 
  2.1 ตลาดในประเทศ เร่ิมจากหน้าร้านของตนเอง หรือจ าหน่ายในท้องถ่ิน แล้วจึง

ติดต่อไปยงัศูนยสิ์นคา้ประจ าจงัหวดั ออกงานประจ าปี เพื่อเปิดโอกาสตนเองสู่ตลาดภูมิภาคและ  
ทัว่ประเทศ 

  2.2 ตลาดชายแดน โดยติดต่อศูนยค์า้ปลีกชายแดน 
  2.3 ตลาดต่างประเทศ ออกงานแสดงสินค้าในประเทศท่ีจัดโดยกรมส่งเสริมการ

ส่งออก ออกงานแสดงสินคา้ ภตัตาคารอาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 3. การพฒันาใหม่ ๆ 
  3.1 การพฒันาสินคา้ใหม่ สูตรใหม่ รสชาติและบริการใหม่ ๆ 
  3.2 หากมีสูตรใหม่ สินคา้ใหม่ เราตอ้งจดลิขสิทธ์ิรับรองใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
  3.3 การน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นการผลิต การตรวจสอบ การวิเคราะห์ 
  3.4 การพฒันา/สร้างแบรนด ์โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   - พฒันาช่ือสินคา้และช่ือแบรนด์ 
   - ออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ 
   - ออกแบบหีบห่อ บรรจุภณัฑ ์และขออนุญาตใชเ้คร่ืองหมายทางราชการ 
   - ออกแบบการจดัวางสินคา้ในพื้นท่ีขายใหเ้ตะตาสะดุดใจ 
   - เตรียมการเร่ืองส่ือการตลาด 
 4. การบริหารงานอยา่งมืออาชีพ 
  4.1 การพฒันาทกัษะความถนัดเช่ียวชาญใหม่ให้กบับุคลากร ทั้งการฝึกอบรม และ

การมีหวัหนา้งานหรือผูเ้ชียวชาญช่วยดูแล 
  4.2 ระบบควบคุมปฏิบติัติการ เช่น ใบบนัทึกงาน ระบบควบคุมวตัถุดิบ ระบบการให้

ผลตอบแทนท่ีจูงใจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ธรรมาภิบาล 
  4.3 การบริหารภายในและภายนอกธุรกิจ 
   - การบริหารภายในธุรกิจ คือการประสานภายในหน่วยงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ให้

มีการคล่องตวั 
   - การบริหารภายนอกธุรกิจ คือ การสร้างสัมพนัธ์กบัคู่คา้ หน่วยงานราชการ        หน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่มลูกคา้ เพื่อการสร้างราบไดก้ าไร 
 5. แหล่งเงินทุนเพื่อน าไปขยายขนาดของกิจการ โดยแยกเป็น 
  5.1 เงินทุนระยะยาว น าไปลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นถาวร 
  5.2 เงินทุนหมุนเวยีน น าไปใชส้ าหรับการจดัการสินคา้คงคลงั เงินเดือนพนกังาน เงิน

เบิกเกินบญัชี เครดิตใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ โดยท่ีมาของแหล่งเงินทุนหลกั ๆ ดงัน้ี 
   - จากทางราชการ ผา่นการเสนอโครงการ/กองทุนหมู่บา้น 
   - ประกาศหาเอกชนร่วมทุน 
   - เงินกูย้มืจากธนาคาร 
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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัยาดมสมุนไพรหอม 
 

 ยาดมสมุนไพรหอม เป็นยาท่ีจดัอยู่ในประเภทยาสมุนไพรประจ าบา้น ใช้สูดดมเพื่อ
บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มืด ตาลาย เป็นหวดั คดัจมูก ช่วยบรรเทาความเครียดระหวา่งวนั  
มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ การบูรเกล็ด เมนทอล พิมเสน การพลู ดอกจนัทร์เทศ พริกไทยด า     
โกศหวับวั และกระวาน ซ่ึงสามารถเพิ่มเติมสมุนไพรอ่ืน ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ความชอบ หรือ
คุณประโยชน์เพิ่มเติม รวมถึงสามารถเติมกล่ินลงไปเพื่อให้ไดก้ล่ินท่ีแปลกใหม่ เช่นกล่ินมะลิ กล่ิน
กุหลาบเป็นตน้  

 
1. การบูร มีลกัษณะเป็นเกล็ดมนัวาว สีขาว มีกล่ินหอมเยน็ฉุน เดิมสกดัจากตน้การบูร แต่

ปัจจุบนัเป็นสารสังเคราะห์ เน่ืองจากท าไดง่้าย ราคาถูกกวา่สกดัจากพืช การบูรถูกดูดซึมทางผิวหนงั
ได้ดี และรู้สึกเย็นเม่ือสัมผสักับผิวหนังเช่นเดียวกับเมนทอล นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิกระตุน้ระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

2. เมนทอลหรือเกล็ดสะระแหน่ มีลกัษณะเป็นผลึกสีขาว มีกล่ินหอมเยน็ มีอยู่ในน ้ ามนั
หอมระเหยท่ีไดจ้ากใบมิ้นต์ หรือท่ีเรียกวา่ใบสะระแหน่ฝร่ัง มีประโยชน์ในการขบัลม มกัใช้แต่ง
กล่ินและรสยา สารน้ีเม่ือสัมผสักบัผวิหนงัท าใหรู้้สึกเยน็ 

3. พิมเสน มีลกัษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ แบนๆ สีขาวขุ่นหรือแดงเร่ือๆ กล่ินหอมเยน็ พิมเสน
บริสุทธ์ิรูปร่างเป็นหกเหล่ียม ไดจ้ากการน าการบูรมาหุงกบัยาอ่ืนๆ ประโยชน์ทางยา ใชสู้ดดมแก้
ลมวงิเวยีน 

4. กานพลู ใชส่้วนของดอกแห้งในการท ายาดมสมุนไพรหอมพบวา่ในน ้ ามนัหอมรtเหยท่ี
กลัน่จากดอกมีสารยเูจนอล กล่ินหอม ช่วยบรรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียน หนา้มืดตาลาย 

5. ดอกจนัทร์เทศ ดอกเป็นสีเหลืองอ่อน กลีบดอกเช่ือมติดกนั ดอกเป็นรูปคนโทคว  ่า ปลาย
กลีบแยกออกเป็น 4 แฉกแหลม กล่ินหอมสดช่ืน ใชสู้ดดมผอ่นคลาย 

6. พริกไทยด า ใชส่้วนของเมล็ดพริกไทยแห้งในการท ายาดมสมุนไพรหอม มีลกัษณะเป็น
พวง ซ่ึงจะมีเมล็ดกลม ๆ ติดกนัอยูเ่ป็นพวง ช่วยกระตุน้การท างานของระบบประสาท การไดก้ล่ิน
ของพริกไทยจะช่วยท าให้รู้สึกต่ืนตวัมากยิ่งข้ึน ช่วยป้องกนัการหลบัใน เม่ือขบัรถเหน่ือย ๆ หรือ
ง่วงนอน น ้ ามนัหอมระเหยจากพริกไทยช่วยรักษาผูท่ี้ติดบุหร่ี โดยจะช่วยลดความอยากและลด
ความหงุดหงิดลงได ้

7. โกศหวับวั ส่วนส าคญัส าหรับการน ามาเป็นส่วนประกอบของยาดมสมุนไพรหอม คือ
เหงา้แหง้ มีลกัษณะเหงา้หนา ค่อนขา้งกลม ขอ้ป่อง ปลอ้งสั้น ตดัเอารากแขนงออกหมด จะไดเ้หงา้
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รูปคล้ายก าป้ัน ผิวตะปุ่มตะป ่ าไม่สม ่าเสมอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-7 เซนติเมตร ผิวนอกสี
น ้าตาลอมเหลือง สาก เห่ียวยน่ เน้ือแน่น มีท่อน ้ามนัสีน ้าตาลอมเหลืองกระจายอยูท่ ัว่ไป มีกล่ินหอม
รุนแรง ฉุน สามารถสูดดมแกป้วดหวั แกว้งิเวยีน แกส้ลบ แกริ้ดสีดวงจมูก คอ และตา 

8. กระวาน ส่วนส าคญัส าหรับการน ามาเป็นส่วนประกอบของยาดมสมุนไพรหอม คือ ผล
กระวานแห้ง หรือ ลูกกระวานแห้ง เมล็ดอ่อนมีสีขาวและมีเยื่อหุ้ม เม่ือแก่แล้วจะเปล่ียนเป็นสีด า
หรือสีน ้ าตาลไหม ้โดยทั้งผลและเมล็ดจะมีกล่ินหอมเฉพาะตวั คลา้ยกบักล่ินของการบูร ประกอบ
ไปดว้ยน ้ ามนัหอมระเหย (Essential oil) ร้อยละ5 - 9 มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียบางชนิด 
 
ประโยชน์ของยาดมสมุนไพรหอม 
 
 ใชสู้ดดมเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มืด ตาลาย เป็นหวดั คดัจมูก ช่วยบรรเทา
ความเครียดระหวา่งวนั 
 
ข้อควรระวงั 
 
 1. ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั ไม่ควรใหส้ัมผสักบัดวงตาเพราะอาจจะท าใหร้ะคายเคืองได ้
 2. ควรวางยาดมสมนุไพรหอมใหพ้น้จากมือเด็กเล็ก 
 
วธีิการผลติยาดมสมุนไพรหอม 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมพิมเสนน ้า 
 
  1. น าส่วนผสมทั้ง 3 ชนิด คือเมนทอล พิมเสน และ การบูร ในอตัราส่วน 3:1:1 เทผสม
รวมกนัในภาชนะส าหรับผสมสาร 
 
 2. ใชไ้มพ้าย พายส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเป็นของเหลว หรือเขย่าให้ละลายเป็นเน้ือ
เดียวกนั 
 
 3. ใชผ้า้ขาวบางปิดฝาบรรจุภณัฑทิ์้งไว ้
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 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นเตรียมสมุนไพร 
 
 1. น าสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ กานพลู ดอกจนัทร์เทศ พริกไทยด า โกศหัวบวั และ
กระวาน ในอตัราส่วน 1:1:1:1:2 ใส่ภาชนะรวมกนั ผสมและคลุกเคลา้ส่วนประกอบ 
 
 2. น าสมุนไพรท่ีไดไ้ปใส่ในพิมเสนน ้าจาก ขั้นตอนท่ี 1 คลุกเคลา้ในพิมเสนน ้าใหท้ัว่ 
 
 3. แช่สมุนไพรในพิมเสนน ้า จ  านวน 1 คืน ปิดฝาใหส้นิท 
 
 4. น าส่วนผสมท่ีได ้บรรจุขวดเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
ธุรกจิยาดมสมุนไพร 
 
 ยาดมสมุนไพรหอมสามารถผลิตเป็นของช าร่วยเพื่อแจก หรือผลิตเพื่อจ าหน่ายตาม    
ร้านขายยา แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีมีผูป่้วย ร้านขายของช าร่วย ของท่ีระลึก รวมถึงในงานพิธีต่าง ๆ 
เช่นงานศพ และงานบุญ สามารถผลิตไดง่้าย ขั้นตอนไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ตน้ทุนไม่สูง และไดก้ าไรมาก 
โดยมีตน้ทุนเฉล่ียท่ีขวดละ 10 บาท (รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.3) และราคาขายต่อขวดท่ีพบทัว่ไปใน
ทอ้งตลาด คือ 25 - 39 บาท เป็นธุรกิจท่ีกระบวนการท างานไม่ซบัซอ้น สามารถเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยเงิน
ลงทุนท่ีน้อย และ ประกอบการเพียงคนเดียวได้  แต่ผูท่ี้จะประกอบธุรกิจน้ีจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้
เร่ืองสมุนไพรและจะตอ้งใส่ใจทุกรายละเอียดในกระบวนการผลิต ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแรก ๆ ส าหรับ
การประกอบธุรกิจน้ี ส่ิงส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือการคดัเลือกวตัถุดิบ การรักษาคุณภาพการผลิต 
และความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ 
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ตารางที ่2.4 ตน้ทุนการผลิตยาดมสมุนไพรหอม 

หน่วย : 100 ขวด 

รายการ รายละเอยีด ราคา (บาท) 

วตัถุดิบ สมุนไพรท่ีใชใ้นการผลิต (การบรู  เมนทอล  พิมเสน  

กานพลู ดอกจนัทร์เทศ พริกไทยด า  โกศหวับวั และ

กระวาน) 

430 

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดบรรจุภณัฑพ์ร้อมฝาขนาด 30 กรัม 400 

ตราสินค้า สติกเกอร์ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 ซม. 50 

อุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ถาวร (กะละมงัแสตนเลส ไมพ้าย 

และชอ้นแสตนเลส) 

120 

รวม  1,000 

ท่ีมา: ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (2559) 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ธญันนัท์  ใจปัน และ จกัรกฤษณ์ พจนศิลป์ (2559) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์น ้ ามะเขือเทศส าหรับผูบ้ริโภคในส่วนตลาดท่ีก าหนด เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทาง
เศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามะเขือเทศของผูบ้ริโภค วิเคราะห์แต่ละความ
แตกต่างของลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคส่วนต่างๆ และ
วิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์น ้ ามะเขือเทศท่ีมีกบัความพึงพอใจตามส่วนตลาด
ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากปัญหาหลกัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งพบเจอในการบริโภคน ้ าผกัผลไม ้นัน่คือ รสชาติท่ี
ไม่ถูกปากของน ้ าผ ักผลไม้ ซ่ึงน ้ ามะเขือเทศ โดยการวิจัยประกอบไปด้วย การศึกษาด้าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาข้อมูลสภาพทัว่ไปของ
ผูบ้ริโภค การส ารวจคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ โดยใชเ้ทคนิคคาโน (Kano Model) ซ่ึงค าถาม
จะประกอบไปดว้ย ค าถามเชิงลบและเชิงบวก ค าถามเชิงบวก (Functional Question) คือ ค าถามท่ี
ถามความรู้สึกเม่ือพบคุณลกัษณะหรือคุณภาพนั้น และ ค าถามเชิงลบ(Dysfunctional Question) คือ 
ค าถามท่ีถามความรู้สึกเม่ือไม่พบคุณลกัษณะหรือคุณภาพนั้น และท าการจ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภค โดย
ใช้เทคนิค Cluster Analysis เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามส าหรับท าการทดสอบวิเคราะห์ร่วม 
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(Conjoint Znalysis) ต่อไป ซ่ึงส่ิงท่ีไดจ้ากการวิจยัคือขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูบ้ริโภค พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค การส ารวจและแปรผลจากค าตอบของผูบ้ริโภคดว้ยการวิเคราะห์ Kano’s Model ซ่ึง
ท าใหท้ราบคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคน ้ามะเขือเทศใหค้วามส าคญั การแบ่งกลุ่มโดยใช ้Cluster analysis 
โดยใชข้อ้มูลสภาพทัว่ไป และการวิเคราะห์ร่วม (Conjoint Analysis) ท าให้ทราบความส าคญัใน
คุณลกัษณะของน ้ามะเขือเทศท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค 
 

รัชนี เจริญ และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคส าหรับ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเกลือแร่เพื่อสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ (Product concept development) เน่ืองจาก
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสูง มีคู่แข่งในตลาดน้อย กลุ่มผูบ้ริโภคจะเป็น
กลุ่มท่ีเล่นกีฬา ออกก าลงักายและผูท่ี้สูญเสียเหง่ือเน่ืองจากการท ากิจกรรมต่างๆ โดยการใช้ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis) เทคนิคคาโน (Kano model) และ วิธี
แฟลช โพรไฟล์ (Flash profile) ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์จากเทคนิค
ทั้ง 3 ท าให้ผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั โดยเทคนิคคาโน
โมเดลสามารถสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์จากลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทั้งในดา้นท่ีเป็นตวัแปรขบัเคล่ือน
และลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงแนวความคิดผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะสอดคลอ้งกบัเทคนิค
แฟลชโพรไฟล์ท่ีแนวความคิดผลิตภณัฑ์สามารถระบุไดเ้พียงชนิดของลกัษณะของตวัแปรเท่านั้น 
ส าหรับแนวคิดท่ีได้จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนั้น ลักษณะท่ีส าคญัของ
ผลิตภณัฑ์จะถูกน ามาสร้างคุณลกัษณะร่วมกนั (combination) หรือแนวความคิดผลิตภณัฑ์จะ
สามารถระบุไดถึ้งระดบัของลกัษณะหรือตวัแปรซ่ึงผลการประเมินจะท าให้ทราบถึงลกัษณะและ
ทิศทางหรือระดบัของลกัษณะท่ีมีผลของต่อความชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ โดยขอ้มูลของ
แนวความคิดผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วมยงัสามารถบอกไดถึ้งตน้ทุนและการ
ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการอีกดว้ย 
 

จิรประภา สุดสวสัด์ิ (2560) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา
สินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ เน่ืองจากในปัจจุบนั นกัศึกษามีบทบาทในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพในการตดัสินใจมากข้ึน 
นกัศึกษาไดรั้บค่านิยมต่างๆ โดยเฉพาะการใชเ้คร่ืองส าอางในการแต่งหนา้ ประกอบกบักระแสนิยม
เคร่ืองส าอางเกาหลีก าลงัมาแรงโดยการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลี เช่นตราสินคา้ท่ีใชบ้่อย เหตุผลในการซ้ือ เป็นตน้ ดา้นคุณค่าในการซ้ือเคร่ืองส าอาง
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น าเขา้จากประเทศเกาหลี เช่น คุณภาพท่ีรับรู้ ความผูกพนักับตราสินคา้ เป็นตน้ และด้านระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยค านวณหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละส าหรับการวิเคราะห์
ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการวิเคราะห์เชิงอนุมานในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และสรุปผลการศึกษาทั้ง 4 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ว่าในแต่ละด้านนั้นมีปัจจัยใดบ้างท่ีผู ้บริโภคให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจ แต่ละด้านของ        
ส่วนประสมทางการตลาดนั้ นมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร ตลอดจนการเสนอแนะในการน า
เคร่ืองส าอางมาจ าหน่ายวา่ควรมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

 
รัฐนนัท์ พงศว์ิริทธ์ิธร และคณะ (2556) ท าการศึกษาแนวทางการพฒันาส่วนประสมทาง

การตลาดโครงการหลวงหนองหอยเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน โดยประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์คาโนโมเดลในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาแนวทางและความต้องการของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อพฒันาไปสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืนของนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ดว้ยการใช้แบบสอบถามรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว และขอ้มูล
ส่วนประสมการตลาด 4’Ps (ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด) ดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถ่ี และร้อยละ สถิติทดสอบความแตกต่าง โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และขอ้มูลการสร้างรูปแบบผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดว้ยโมเดลของคาโน ท าให้สามารถทราบแนวทางการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด
ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตลอดจนการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการ
วเิคราะห์คาโนโมเดล เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีจะมีต่อผลิตภณัฑ ์

 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2556) ท าการส ารวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองดว้ยแพทย์

แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการใชย้าแผนไทย/
สมุนไพร ค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยและยา
สมุนไพร ระดับความรู้ของประชาชนเก่ียวกับสิทธิ ความปลอดภยัและมาตรฐานยาสมุนไพร 
ตลอดจนทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการแพทยแ์ผนไทยและยาสมุนไพรไทย ของประชากร
กรุงเทพมหานคร ประชากรภาคกลาง (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร) ประชากรภาคเหนือ ประชากรภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ และประชากรภาคใต ้ในและนอกเขตเทศบาลท่ีรู้จกัและเคยใช้ยาแผนไทย 
โดยการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสัมภาษณ์ การรับรู้และการใช้ยาแผนไทย การ
ดูแลรักษาตนเองเม่ือเจ็บป่วยด้วยการใช้ยาแผนไทย การใช้บริการการแพทย์แผนไทย ความรู้
เก่ียวกบัสิทธิ ความปลอดภยัและมาตรฐานยาแผนไทย ความคิดเห็นทัว่ไป และความคิดเห็นเก่ียวกบั
นโยบายของรัฐต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ค านวณค่าประมาณร้อยละของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา โดยวธีิการถ่วงน ้ าหนกัท่ีถูกปรับดว้ยอตัรา
การไม่ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผลการส ารวจท่ีน่าสนใจในการน ามาประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ คร้ังน้ี คือ มี
รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ รายได้
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 34.8 ประชาชนมีการซ้ือยาแผนไทย/สมุนไพรประเภทยา
ดมสมุนไพรมากเป็นอนัดบั 2 โดยซ้ือร้อยละ 37.2 (รองจากยาหม่องสมุนไพร ท่ีร้อยละ 60.4) เฉล่ีย 
2.9 คร้ังต่อปี จ  านวนเงินท่ีซ้ือ 40.84 บาทต่อคร้ัง และมีแหล่งท่ีมาคือซ้ือจากร้านขายยา ร้อยละ 59.6 
เพาะปลูกเองในครัวเรือน/แบ่งปันจากเพื่อนบา้น ร้อยละ 47.9 ซ้ือจากตลาด ร้อยละ 30.0 การออก
ร้าน/บูธกิจกรรม/มหกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 13.3 และโรงพยาบาล ร้อยละ 7.8 ขณะท่ีประชาชนไดย้า
แผนไทยมาจากการขายตรงมีเพียง ร้อยละ 3.1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.3 ตามล าดบั ตลอดจนส่ือหรือ
ช่องทางท่ีประชาชนไดรั้บรู้เก่ียวกบัยาแผนไทย พบว่า มาจากการบอกเล่า/สมาชิกในครอบครัวมี
สัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 61.9 รองลงมาคือฟรีทีวี ร้อยละ 51.6 หนงัสือพิมพ/์ส่ิงพิมพ/์ใบปลิว ร้อย
ละ 19.4 วทิยทุอ้งถ่ินร้อยละ 17.0 ผูน้ าชุมชน ร้อยละ 16.6 หนงัสือ/ต าราวิชาการ ร้อยละ 15.9 แพทย์
แผนปัจจุบนั ร้อยละ 12.3 เคเบิลทีวี/จานดาวเทียม ร้อยละ 11.1 แพทย/์สถานพยาบาลแผนไทย ร้อย
ละ 10.7 เวบ็ไซต/์อินเทอร์เนต ร้อยละ 7.2 รถเร่ ร้อยละ 3.7 Facebook ร้อยละ 1.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 
0.2 ตามล าดบั   
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

สมมติฐานในการวจัิย 

 
1. กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะในการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
 
 
 
 

สินค้าไม่ได้เป็นทีแ่พร่หลาย ไม่ได้รับผลการตอบรับจากผู้บริโภคอย่าง

ต่อเน่ือง และรายได้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความพงึพอใจของผู้บริโภค ทีม่ีผลต่อยาดมสมุนไพร 

เปรียบเทยีบผลติภณัฑ์ 

กบัคู่แข่ง  

-  หลกัส่วนประสมการตลาด  

(Marketing Mix; 4Ps) 

   1.  สินคา้ 

    2.  ช่องทางตลาด 

    3.  ส่วนส่งเสริม 

    4.  ราคา 

 

ศึกษาความพงึพอใจของผู้บริโภค  

ทีม่ผีลต่อยาดมสมุนไพร 

-  โมเดลของคาโน (Kano’s Model) 

    1.  ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้ไม่พอใจ 

    2.  ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้พอใจ 

    3.  ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้เบิกบาน 

 

แบ่งกลุ่ม 

ผู้บริโภค 

-  Cluster 

Analysis 
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บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงสถิติหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค โดยการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์กบัคู่แข่งดว้ยหลกัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 
4P’s) ไดแ้ก่ สินคา้ (Product) ช่องทางตลาด (Place) ส่วนส่งเสริม (Promotion) และราคา (Price) 
(รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1) เม่ือไดข้อ้มูลจากการเปรียบเทียบท่ีตอ้งการแลว้ จึงใชเ้ทคนิคการวิจยั
แบบส ารวจ (Survey method) เพื่อรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างชดัเจน เพื่อสอบถามตามเน้ือหาท่ีได้ก าหนดไว ้โดยการให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอก
ขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดย
การใชโ้มเดลของคาโน (Kano’s Model) เพื่อหาคุณลกัษณะในส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้ไม่พอใจ ส่ิงท่ีท าให้
ลูกค้าพอใจ และส่ิงท่ีท าให้ลูกค้าเบิกบาน พร้อมทั้ งแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใช้เทคนิค Cluster 
Analysis 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการกรอกแบบสอบถาม โดยแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีสามารถ
เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้เช่น การศึกษาคน้ควา้อิสระ บทความจากวารสาร ต าราเรียน ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 
รวมทั้งเวบ็ไซตท์างอินเทอร์เน็ต 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวมรวมจากแบบสอบถาม  
 

ประชากร 
 

ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอม ในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 
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ตารางที ่3.1 แสดงการเปรียบเทียบผลิตภณัฑก์บัคู่แข่งดว้ยหลกัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix; 4Ps) 
 ของกลุ่ม ฯ หงษ์คู่ กานพลู ส้มมือ (ใหม่) เอีย๊ะแซ เณอเอม ไพรินทร์ ชุติภา หงษ์ไทย คุณเปรม 

Product           
ขวดบรรจุภณัฑ ์ แกว้ พลาสติก พลาสติก พลาสติก พลาสติก พลาสติก แกว้ แกว้ พลาสติก แกว้ 
การออกแบบ ไม่ทนัสมยั ไม่ทนัสมยั ทนัสมยั ทนัสมยั ไม่ทนัสมยั ทนัสมยั ไม่ทนัสมยั ไม่ทนัสมยั ไม่

ทนัสมยั 
ไม่

ทนัสมยั 
น ้าหนกั ปานกลาง 

(15-50g.) 
เบา (<15g.) เบา (<15g.) เบา (<15g.) เบา (<15g.) เบา (<15g.) ปานกลาง 

(15-50g.) 
ค่อนขา้งหนกั 
(>50g.) 

เบา 
(<15g.) 

ปานกลาง 
(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 
ส่วนประกอบ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี 
หน่วยงานราชการ
สนบัสนุน/รับรอง 

มี - - - - - มี มี - - 

แสดงปริมาณ - มี มี มี - มี - มี มี มี 
วนัหมดอาย ุ - มี มี มี มี มี - มี มี มี 
ตาข่ายห่อ
สมุนไพร 

- มี มี มี มี มี - มี มี มี 
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 ของกลุ่ม ฯ หงษ์คู่ กานพลู ส้มมือ (ใหม่) เอีย๊ะแซ เณอเอม ไพรินทร์ ชุติภา หงษ์ไทย คุณเปรม 
ซีลบรรจุภณัฑ์ - มี มี มี มี มี มี มี มี มี 
เวปไซต ์ - มี มี - มี มี - - มี มี 
วธีิการใช ้ มี มี มี มี - มี - มี มี มี 
Place           
หนา้ร้าน มี - - - - - มี - - - 
ร้านขายยา - มี มี มี มี มี - - มี - 
หา้งสรรพสินคา้ - มี มี มี มี มี - มี มี มี 
งานแสดงสินคา้ มี - - - - - มี - - - 
ร้านขายของช า - - - มี - มี - - - - 
Price 25 35 39 32 35 25 25 35 35 35 
Promotion           
มีผูข้ายเฉพาะ
สินคา้ 

มี - - - - - มี มี - มี 

แผน่พบัโฆษณา - - - - - - - - - - 
ป้ายรายละเอียด - - - - - - - - - - 
ส่วนลด มี - - - - - มี มี - มี 
หมายเหตุ  “ - ” คือไม่พบ ณ วนัท่ีส ารวจ
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 จากตารางท่ี 3.1 จะเห็นว่าผลิตภณัฑ์ยาดมสมุนไพรหอมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรไทรม้า และยาดมสมุนไพรหอมของยี่ห้ออ่ืน ๆ ต่างก็มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การก าหนดราคา และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันตามรูปแบบของ
ผูป้ระกอบการแต่ละราย ซ่ึงสามารถสรุปขอ้แตกต่างได ้ดงัน้ี 
 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่หลาย ๆ ยี่ห้อจะเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ชนิดพลาสติก ดว้ยอาจเพราะ
พลาสติกมีน ้ าหนกัท่ีเบา ง่ายต่อการขนส่งและเก็บรักษา ในขณะท่ีของกลุ่ม ฯ เลือกใช้เป็นบรรจุ
ภณัฑ์ชนิดแกว้ ในดา้นการออกแบบ ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ฯ จะมีรูปลกัษณ์ท่ีไม่ทนัสมยัเช่นเดียวกบั
หลาย ๆ ยี่ห้อ ในส่วนของฉลากบรรจุภณัฑ์ ของกลุ่ม ฯ จะไม่มีรายละเอียดของทะเบียนยา ปริมาณ 
วนัหมดอายุ และเวปไซต์เหมือนดงักลุ่มอ่ืน แต่ส่ิงท่ีแตกต่างคือ จะมีการแสดงหน่วยงานราชการท่ี
สนบัสนุน/รับรอง ซ่ึงมีเพียงไม่ก่ียี่ห้อเท่านั้น รวมถึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ไม่มีตาข่ายห่อสมุนไพร
เหมือนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีตาข่ายป้องกนัสมุนไพรหกเลอะเทอะขณะใชง้าน และไม่มีการซีลบรรจุภณัฑ ์
 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ มีช่องทาง
การจดัจ าหน่ายเพียงแค่ท่ีท  าการกลุ่ม ฯ  การท าสินคา้ตามยอดการสั่งซ้ือท่ีก าหนด และงานแสดง
สินคา้ท่ีหน่วยงานราชการสนบัสนุน จึงท าให้กลุ่ม ฯ ไม่ไดมี้การจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางของร้าน
ขายยา หา้งสรรพสินคา้และร้านขายของช า 
 
 ดา้นการก าหนดราคา ราคายาดมสมุนไพรหอมในทอ้งตลาดส่วนใหญ่ คือ 25 - 35 บาท  
โดยกลุ่ม ฯ ไดมี้การก าหนดราคาให้ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด แต่เป็นราคาพื้นฐานท่ีไม่สูงมาก คือ
ราคา 25 บาท/ขวด  
 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย เน่ืองดว้ยยาดมสมุนไพรหอม เป็นสินคา้ท่ีราคาไม่แพง และใน
รูปแบบของสินคา้ท่ีไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งท าโปรโมชัน่แข่งขนัในทอ้งตลาดมากมาย ท าใหส่้วนใหญ่ไม่มี
การท าการส่งเสริมการตลาดใด ๆ เวน้แต่ผูป้ระกอบการประเภทวิสาหกิจชุมชน OTOP หรือ
ผูป้ระกอบการรายย่อยเล็ก ๆ ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ด้วยตวัเอง จะมีส่วนลดให้ตามความพึงพอใจ เช่น
เดียวกลบัของกลุ่ม ฯ ท่ีมีการลดราคาสินคา้ใหลู้กคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีต่อราคา การแถม การลดราคาให้
กรณีสั่งซ้ือในปริมาณมาก เป็นตน้ ยกเวน้ของบางยี่ห้อ เช่นคุณเปรม ท่ีมีโปรโมชัน่ควบคู่กบัการจดั
โปรโมชัน่ของร้านคา้ท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่าย 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ในท่ีน้ีหมายถึง ผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยัท่ีเคยซ้ือยาดม
สมุนไพรหอมในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคนกลุ่มน้ี คือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคยาดม
สมุนไพรหอม ท าให้เราสามารถทราบถึงความตอ้งการ และเหตุผลในการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม
ของคนกลุ่มดงักล่าว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของยาดมสมุนไพรหอมท่ี
สามารถดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือ ปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่
พอใจโดยมุ่งเน้นผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 25 ปี ข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากอายุดงักล่าวเป็นกลุ่มวยั
กลางคนข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีเร่ิมมีการใชย้าดม (ยุวดี วงษก์ระจ่าง, 2555) และเน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีใช้ ศึกษาท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบ
ขนาดจ านวนประชากรท่ีแน่นอน สามารถก าหนดขนาดประชากร (จกัรกฤษณ์ พจนศิลป์, 2560)  
ไดจ้าก 

 
สูตร n  =  Z² σ² / E² 

 
เม่ือ  n   แทน  ขนาดตวัอยา่ง  
        Z  แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96   
                      ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั 0 .05)  
        σ² แทน  ความแปรปรวนของประชากร 
                      กรณีไม่ทราบ จะใชค้่าความแปรปรวนของตวัอยา่ง S² แทน  
                      จาก  S²  =  (max value - min value)² / 36 
        E  แทน   ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า µ ดว้ย x̄  
 
จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ประชากรประเทศไทยท่ีรู้จกัและเคยใชย้าแผนไทยกวา่ ร้อยละ 

82.5 มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ,  2556) ดงันั้นจึงประมาณการโดยให้รายไดต้  ่าสุดคือ 9,000 บาท (จากค่าแรงขั้นต ่า 
300 บาทต่อวนั) และรายไดเ้ฉล่ียตวัอยา่งแตกต่างจากรายไดเ้ฉล่ียประชากรไม่เกิน 500 บาท ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั 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 
 
จะไดข้นาดตวัอยา่งท่ีใช ้คือ 188.2384 คน โดยมีระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้นเพื่อ

ความสะดวกต่อการด าเนินการ จึงใชข้นาดตวัอยา่ง 200 คน 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีเชิงสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ 
โดยขั้นตอนในการวจิยัประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ โดยศึกษา

ข้อมูลสภาพทัว่ไปของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย และโรค
ประจ าตวั จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์โดยการหาอตัราส่วนร้อยละของความถ่ี 

 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ด้านการให้ความส าคญักับคุณลักษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดม

สมุนไพรหอมเป็นการส ารวจคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ โดยใชเ้ทคนิคคาโน (Kano’s Model) 
โดยค าถามจะ   ประกอบไปดว้ย ค าถามเชิงลบและเชิงบวก ค าถามเชิงบวก (Functional Question) 
คือ ค าถามท่ีถามความรู้สึกเม่ือพบคุณลกัษณะหรือคุณภาพนั้น และ ค าถามเชิงลบ(Dysfunctional 
Question) คือ ค าถามท่ีถามความรู้สึกเม่ือไม่พบคุณลกัษณะหรือคุณภาพนั้น เพื่อหาคุณลกัษณะใน
ส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้ไม่พอใจ (Dissatisfiers, Must-be Requirement) ส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้พอใจ (Satisfiers, 
One-dimensional Requirement) และส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้เบิกบาน (Delighters, Attractive Requirement) 
โดยใชท้ั้งหมด 28 คุณลกัษณะเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าดมสมุนไพรหอม (รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2) 

 
ส่วนท่ี 3 เป็นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใช้เทคนิค Cluster Analysis ด้วยวิธี K-Mean 

Cluster Analysis จากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อจดักลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัส่วน
บุคคลและคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจท่ีใกลเ้คียงกนั วา่แต่ละกลุ่มให้ความสนใจในคุณลกัษณะ
ดา้นใดบา้ง ประกอบกบัการดูความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัส่วนบุคคล จากการหาความสัมพนัธ์ด้วย  
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Chi-Square โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS และเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีท าให้เกิดความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคของแต่ละกลุ่ม  

 
ตารางที ่3.2 แสดงคุณลกัษณะทั้งหมด 24 คุณลกัษณะท่ีใชใ้นแบบสอบถามเคร่ืองมือคาโนโมเดล 

 คุณลกัษณะ สัญลกัษณ์ 

Product 
1. ขวดบรรจุภณัฑช์นิดพลาสติก L1 
2. ขวดบรรจุภณัฑช์นิดแกว้ L2 
3. บรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า L3 
4. บรรจุภณัฑรู์ปทรงโบราณ L4 
5. บรรจุภณัฑท่ี์มีการออกแบบใหดู้ทนัสมยั L5 
6. ขนาดกะทดัรัด (ความกวา้งไม่เกินฝาขวดน ้าด่ืม) L6 
7. มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณัฑ์ L7 
8. มีการซีลบรรจุภณัฑ์ L8 
9. มีส่วนประกอบของกระวาน L9 
10. มีส่วนประกอบของกานพลู L10 
11. มีสรรพคุณท่ีช่วยใหห้ลบัสบาย L11 
12. มีสรรพคุณท่ีช่วยใหมี้สมาธิ L12 
13. มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต L13 
14. มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา L14 
15. มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ L15 
16. มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนบัสนุน/รับรอง L16 
17. มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอาย ุ L17 
18. มีเวปไซตข์องผลิตภณัฑ์ L18 
19. มี QR Code L19 
   
Place 
1. สามารถสั่งซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ต O1 
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 คุณลกัษณะ สัญลกัษณ์ 

Price 
1. ราคาไม่เกิน 25 บาท V1 
2. ราคา 25 - 40 บาท V2 
3. ราคามากกวา่ 40 บาท V3 
4. กรณีเป็นบรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า และมีราคา 60 - 70 

บาท 
V4 

5. กรณีเป็นบรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า และมีราคามากกวา่ 
70 บาท 

V5 

   
Promotion 
1. โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 E1 
2. โปรโมชัน่ลดราคา 20 % E2 
3. โปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % E3 

 
 จากตารางท่ี 3.2 จะเห็นวา่คุณลกัษณะท่ีเลือกน ามาใชใ้นแบบสอบถาม เป็นคุณลกัษณะท่ีได้
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรไทรมา้ กบัของยีห่อ้อ่ืน โดยคดัเลือกเฉพาะคุณลกัษณะท่ีจ าเป็น ทั้งไม่ทราบแน่ชดัวา่ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะเหล่าน้ีจ  าเป็นหรือไม่ต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค เช่นสรรพคุณ ส่วนประกอบ 
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีแสดงบนฉลาก และผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นอย่างไรกบัคุณลกัษณะเหล่านั้น 
รวมถึงคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนันั้น ผูบ้ริโภคชอบแบบใดมากกวา่กนั เช่น ขวดบรรจุภณัฑ์ชนิดแกว้
และพลาสติก การออกแบบท่ีทนัสมยัและไม่ทนัสมยั ราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ตลอดจนเพิ่มเติม
คุณลกัษณะใหม่ท่ีโดดเด่น หรือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่นบรรจุภณัฑ์แบบห่วงคลอ้งกระเป๋า
ท่ีง่ายต่อการพกพา มีสรรพคุณท่ีช่วยให้หลบัสบาย มีสรรพคุณท่ีช่วยให้มีสมาธิ การมี QR Code    
การมีโปรโมชัน่ เป็นตน้ 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรไทรมา้ โดยการเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอม ในรอบ 2 ปี  
ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 238 คน มีผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้านการให้ความส าคัญกับ
คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม และการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยวิธี Cluster Analysis 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี 
ท่ีผา่นมา มีอตัราส่วนของเพศชายและหญิงท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีช่วงอายุ
อยูใ่นวยัท างานท่ีอายุไม่มากหรือเพิ่งเร่ิมท างานไดไ้ม่นาน คืออายุช่วง 25 - 35 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเสียส่วนใหญ่ 
โดยมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดข้องอาชีพสายงานขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ระดบัปริญญาตรี ท่ีมีอายุ 25 - 35 ปี มีวตัถุประสงค ์     
ในการซ้ือเพื่อซ้ือใช้เอง มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสดช่ืน ทั้งน้ีผูท่ี้มีส่วนท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือ เกิดจากการตดัสินใจดว้ยตวัเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  เพื่อซ้ือใชเ้อง และ
เหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสดช่ืน โดยสถานท่ีท่ีซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ริโภคเป็นร้าน
สะดวกซ้ือ และผูบ้ริโภคให้ความเห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 1 ช้ิน คือ 
ราคา 25 - 40 บาท ซ่ึงเป็นราคาพื้นฐานทัว่ไปในทอ้งตลาด (รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
 ชาย 100 42.02 
 หญิง 138 57.98 

2.  อาย ุ   
 นอ้ยกวา่ 18 ปี 5 2.10 
 18 - 24 ปี 18 7.56 
 25 - 35 ปี 136 57.14 
 36 - 45 ปี 56 23.53 
 46 - 60 ปี 21 8.82 
 มากกวา่ 60 ปี 2 0.84 

3.  ระดบัการศึกษา   
 ประถมศึกษา 4 1.68 
 มธัยมศึกษา 18 7.56 
 ปวส./อนุปริญญา 18 7.56 
 ปริญญาตรี 145 60.92 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 53 22.27 

4.  อาชีพ   
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 101 42.44 
 พนกังานบริษทัเอกชน 68 28.57 
 ธุรกิจส่วนตวั 38 15.97 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 22 9.24 
 รับจา้งทัว่ไป 5 2.10 
 อ่ืนๆ 4 1.68 
 รวม 238 100 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5.  รายได/้เดือน   

 นอ้ยกวา่  9,000 บาท 21 8.82 
 9,000 - 15,000 บาท 23 9.66 
 15,001 - 20,000 บาท 81 34.03 
 20,001 - 25,000 บาท 35 14.71 
 25,001 - 30,000 บาท 23 9.66 
 มากกวา่ 30,000 บาท 55 23.11 

6.  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ   
 ซ้ือใชเ้อง 192 80.67 
 ซ้ือฝากคนอ่ืน 44 18.49 
 อ่ืนๆ 2 0.84 

7.  เหตุผลในการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม   
 รู้สึกปลอดภยั 14 5.88 
 บรรเทาอาการ 62 26.05 
 เพื่อความสดช่ืน 115 48.32 
 ติดการใชย้าดม 0 0.00 
 ชอบกล่ินของสมุนไพร 44 18.49 
 อ่ืนๆ 3 1.26 

8. ผูท่ี้มีส่วนท่ีท าใหเ้ลือกซ้ือ   
 ตวัท่านเอง 147 61.76 
 ญาติ-ครอบครัว 45 18.91 
 เพื่อน 25 10.50 
 แพทย-์พยาบาล 3 1.26 
 ปากต่อปาก 17 7.14 
 อ่ืนๆ 1 0.42 
 รวม 238 100 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

9.  สถานท่ีซ้ือ   
 ร้านขายยา 69 28.99 
 สถานพยาบาล 2 0.84 
 ร้านสะดวกซ้ือ 92 38.66 
 หา้งสรรพสินคา้ 7 2.94 
 ตลาด 6 2.52 
 งานแสดงสินคา้ 43 18.07 
 ร้านเพื่อสุขภาพ 18 7.56 
 อ่ืนๆ 1 0.42 

10.  ราคาท่ีคิดวา่เหมาะสม ต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 1 ช้ิน 
(บาท) 

 
 

 นอ้ยกวา่ 25 บาท 44 18.49 
 25 - 40 บาท 142 59.66 
 41 - 55 บาท 31 13.03 
 56 - 65 บาท 2 0.84 
 66 - 75 บาท 0 0.00 
 มากกวา่ 75 บาท 19 7.98 

รวม 238 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา 
จ านวน 238 คน ประกอบไปดว้ยเพศหญิง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 57.98 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 42.02 ตามล าดบั  
 
 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุในวยัท างานท่ีไม่มาก/เพิ่งเร่ิมท างาน คืออายุ 25 - 35 ปี จ  านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 ตามดว้ยวยัท างานท่ีอายุเร่ิมเยอะ คืออายุ 36 - 45 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.53 วยัท างานท่ีอายุมากจนถึงใกล้เกษียณ คืออายุ 46 - 60 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82  
วยัเรียนมหาวิทยาลยัหรือวยัรุ่นตอนปลาย คืออายุ 18 - 24 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56     
วยัเรียน/วยัเยาวชน คืออายุนอ้ยกวา่ 18 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และสุดทา้ยวยัชรา/วยั
เกษียณอาย ุคือ มากกวา่ 60 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 ตามล าดบั  
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 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 60.92 สูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 ระดบัปวส./อนุปริญญาและมธัยมศึกษา อยา่งละ 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.56 และระดบัประถมศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ตามล าดบั  
 
 ผูบ้ริโภคมีอาชีพเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.44 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.97 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.24 อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และอ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บา้น และ
วา่งงาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ตามล าดบั  
 
 โดยส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03 
รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11 รายได ้20,001 - 25,000 บาท 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 รายได ้25,001 - 30,000 บาท และ 9,000 - 15,000 บาท อยา่งละ 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66 และรายไดน้้อยกว่า  9,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 
ตามล าดบั  
 
 มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อซ้ือใชเ้อง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 80.67 ซ้ือฝากคนอ่ืน 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่การช่วยอุดหนุนสินคา้ จ านวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.84 ตามล าดบั  
 
 มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสดช่ืน จ านวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 48.32 เพื่อบรรเทา
อาการ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05 ชอบกล่ินของสมุนไพร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.49 เน่ืองจากรู้สึกปลอดภยั จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การชอบส่วนตวั 
ณ จุดซ้ือ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 ตามล าดบั 
 
 ทั้งน้ีผูท่ี้มีส่วนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ เกิดจากการตดัสินใจดว้ยตวัเอง จ านวน 147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.76 จากญาติ-ครอบครัว จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 เกิดจากปากต่อปาก 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตดัสินใจซ้ือจากเพื่อน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50    
จากแพทยห์รือพยาบาลแนะน า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่การให้ขอ้มูล     
ณ จุดขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 ตามล าดบั  
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 สถานท่ีท่ีซ้ือยาดมสมุนไพรของผูบ้ริโภค เป็นร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.66 จากร้านขายยา จ านวน 69 คน คิดเป็น  ร้อยละ 28.99 จากงานแสดงสินคา้ จ านวน 43 คน    
คิดเป็นร้อยละ 18.07 จากร้านเพื่อสุขภาพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 จากห้างสรรพสินคา้ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 จากตลาด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52 จากสถานพยาบาล 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ร้านโครงการหลวง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.42 ตามล าดบั  
 
 ราคาท่ีเหมาะสมต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 1 ช้ิน คือ ราคา 25 - 40 บาท จ านวน 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.66 ราคานอ้ยกวา่ 25 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49 ราคา 41 - 55 บาท 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ราคามากกวา่ 75 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 และ
ราคา 56 - 65 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 ตามล าดบั 
 
 กล่าวคือ จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอมใน
รอบ 2 ปีท่ีผา่นมา มีอตัราส่วนของเพศชายและหญิงท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ี
มีช่วงอายุอยูใ่นวยัท างานท่ีอายุไม่มากหรือเพิ่งเร่ิมท างานไดไ้ม่นาน คืออายุช่วง 25 - 35 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐเสียส่วน
ใหญ่ โดยมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกบัรายได้ของอาชีพสายงาน
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ระดบัปริญญาตรี ท่ีมีอายุ 25 - 35 ปี มี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อซ้ือใช้เอง มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสดช่ืน ทั้งน้ีผูท่ี้มีส่วนท่ี     
ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ เกิดจากการตดัสินใจด้วยตวัเองซ่ึงสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการซ้ือ  
เพื่อซ้ือใชเ้อง และเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสดช่ืน โดยสถานท่ีท่ีซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของ
ผูบ้ริโภค เป็นร้านสะดวกซ้ือ และผูบ้ริโภคใหค้วามเห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมต่อการซ้ือยาดมสมุนไพร
หอม 1 ช้ิน คือ ราคา 25 - 40 บาท ซ่ึงเป็นราคาพื้นฐานทัว่ไปในทอ้งตลาด 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ด้านการให้ความส าคัญกบัคุณลกัษณะทีม่ีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
 
 การวิเคราะห์ดา้นการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
ท าการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคคาโน (Kano’s Model) โดยแบ่งคุณลกัษณะตามหมวดหมู่ของส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix; 4Ps ) ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จ  านวน 19 คุณลกัษณะ 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place) จ านวน 1 คุณลกัษณะ  ดา้นราคา  (Price) จ านวน  5 คุณลกัษณะ 
และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) จ านวน 3 คุณลกัษณะ  
 
ตารางที ่4.2 ค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะในการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม  
        ตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) 

Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

ด้านผลติภัณฑ์ 
L1 ขวดบรรจุภณัฑ์
ชนิดพลาสติก 

9.24 0.00 0.00 9.66 79.41 1.68 100 I 0.10 0.00 

L2 ขวดบรรจุภณัฑ์
ชนิดแกว้ 

22.69 1.26 0.00 5.88 65.97 4.20 100 I 0.27 -0.01 

L3 บรรจุภณัฑแ์บบ 
ห่วงคลอ้งกระเป๋า 

33.61 0.42 0.00 3.78 58.82 3.36 100 I 0.37 0.00 

L4 บรรจุภณัฑรู์ปทรง
โบราณ 

32.35 2.52 1.26 1.26 60.08 2.52 100 I 0.36 -0.04 

L5 บรรจุภณัฑท่ี์มีการ
ออกแบบให้ดูทนัสมยั 

20.59 0.42 0.42 6.30 68.91 3.36 100 I 0.23 -0.01 

L6 ขนาดกะทดัรัด 
(ความกวา้งไม่เกินฝา
ขวดน ้าด่ืม) 

23.53 3.36 4.62 1.26 63.87 3.36 100 I 0.28 -0.08 

L7 มีตาข่ายห่อสมุนไพร
ในบรรจุภณัฑ์ 

15.97 5.04 4.62 2.10 69.33 2.94 100 I 0.22 -0.10 

L8 มีการซีลบรรจุภณัฑ์ 23.95 4.20 8.82 2.52 57.56 2.94 100 I 0.30 -0.14 
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Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

L9 มีส่วนประกอบของ
กระวาน 

19.33 5.46 3.36 0.42 70.17 1.26 100 I 0.25 -0.09 

L10 มีส่วนประกอบ
ของกานพลู 

25.63 5.46 4.20 0.84 60.92 2.94 100 I 0.32 -0.10 

L11 มีสรรพคุณท่ีช่วย
ใหห้ลบัสบาย 

42.44 4.20 1.26 1.26 47.48 3.36 100 I 0.49 -0.06 

L12 มีสรรพคุณท่ีช่วย
ใหมี้สมาธิ 

42.86 4.62 0.84 0.84 48.74 2.10 100 I 0.49 -0.06 

L13 มีรายละเอียด
แสดงแหล่งผลิต 

21.43 19.33 16.81 0.00 40.34 2.10 100 I 0.42 -0.37 

L14 มีรายละเอียด
แสดงทะเบียนยา 

22.27 22.69 21.85 0.42 30.67 2.10 100 I 0.46 -0.46 

L15 มีรายละเอียด
แสดงส่วนประกอบ 

23.53 19.75 19.75 0.00 34.87 2.10 100 I 0.44 -0.40 

L16 มีรายละเอียดแสดง
หน่วยงานราชการ
สนบัสนุน/รับรอง 

27.31 11.34 8.82 0.84 48.74 2.94 100 I 0.40 -0.21 

L17 มีรายละเอียด
แสดงวนัหมดอายุ 

20.59 28.15 24.37 0.42 24.37 2.10 100 O 0.50 -0.54 

L18 มีเวปไซตข์อง
ผลิตภณัฑ์ 

24.79 6.72 3.36 0.00 63.45 1.68 100 I 0.32 -0.10 

L19 มี QR Code 18.49 2.94 2.10 0.42 74.37 1.68 100 I 0.22 -0.05 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
O1 สามารถสั่งซ้ือได้
ทางอินเทอร์เน็ต 

30.25 2.10 1.26 0.84 64.71 0.84 100 I 0.33 -0.03 
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Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

ด้านราคา           

V1 ราคา < 25 บาท 2.52 0.00 0.00 45.80 50.00 1.68 100 I 0.05 0.00 

V2 ราคา 25 - 40 บาท 29.83 2.52 2.94 4.20 57.98 2.52 100 I 0.35 -0.06 

V3 ราคา  > 40 บาท 42.86 6.72 1.26 0.84 44.54 3.78 100 I 0.52 -0.08 

V4 กรณีเป็นบรรจุภณัฑ์
แบบห่วงคลอ้งกระเป๋า 
และมีราคา 60 - 70 บาท 

2.52 0.00 0.00 39.92 53.78 3.78 100 I 0.04 0.00 

V5 กรณีเป็นบรรจุภณัฑ์
แบบห่วงคลอ้งกระเป๋า 
และมีราคา > 70 บาท 

4.20 0.00 1.26 19.33 71.43 3.78 100 I 0.05 -0.02 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
E1 ซ้ือ 2 แถม 1 40.34 5.04 0.42 0.42 51.26 2.52 100 I 0.47 -0.06 

E2 ลดราคา 20 % 38.24 2.94 1.26 1.26 54.20 2.10 100 I 0.43 -0.04 

E3 ขวดเก่าแลกขวดใหม่ 
ลดราคา 40 % 

42.86 3.36 0.84 0.84 49.58 2.52 100 I 0.48 -0.04 

หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,            
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient 
 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์การให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดม
สมุนไพรหอม จ านวน 28 คุณลกัษณะ จากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 238 คน พบวา่มีเพียงคุณลกัษณะ
เดียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) คือคุณลกัษณะดา้นการมีรายละเอียดแสดงวนั
หมดอายุ ส่วนท่ีเหลือถูกจดัเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรือเฉย ๆ (Indifferent)  
จ านวน 27 คุณลกัษณะ  
 
 และเม่ือน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคคาโน (Kano’s Model) ลงในกราฟ 
แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม พบว่า      
มีคุณลกัษณะท่ีสร้างความดึงดูดใจ (Attractive) จ  านวน 1 คุณลกัษณะ คือ ราคาสินคา้มีราคามากกว่า 
40 บาท และพบคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) จ  านวน 1 คุณลกัษณะ คือ 
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ผลิตภณัฑ์มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 26 คุณลกัษณะ เป็นคุณลกัษณะท่ี     
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรือเฉยๆ ( Indifferent)  (รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.1) 
 
ภาพที ่4.1 กราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรอม 
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ส่วนที ่3 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้เทคนิค Cluster Analysis 
 
 จากตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.1 จะเห็นวา่ผลท่ีไดไ้ม่สามารถอธิบายและระบุคุณลกัษณะท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาได้เด่นชัด เน่ืองจากคุณลกัษณะส่วนใหญ่ให้ผลในดา้นท่ีไม่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคหรือความรู้สึกเฉย ๆ แต่มีบางคุณลกัษณะท่ีเขา้ใกลช่้วงของคุณลกัษณะท่ีสร้าง
ความดึงดูดใจ (Attractive)  มีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) และคุณลกัษณะขั้นพื้นฐาน
ท่ีตอ้งมี (Must Be) เช่น คุณลกัษณะ L11, L12, L14, L15, E1 และ E3 เป็นตน้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การเก็บแบบสอบถาม จ านวน 238 คน มาแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชเ้ทคนิค Cluster Analysis ดว้ยวิธี 
K-Mean Cluster Analysis สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า     
คุม้ราคา มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.23 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน มีจ านวน 92 คน     
คิดเป็นร้อยละ 38.66 และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเน้นใช้งาน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 
(รายละเอียดดงัตาราง ท่ี 4.3) 
 
ตารางที ่4.3 การแบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค Cluster Analysis ดว้ยวธีิ K-Mean Cluster Analysis 

กลุ่มผู้บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา 41 17.23 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน 92 38.66 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน 105 44.12 

รวม 238 100 
 
 จากการจัดกลุ่มผู ้บริโภคทั้ ง 3 กลุ่ม สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหรือ
ความสัมพนัธ์กนัในแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi - Square) 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.4) และการให้ความส าคัญของ
คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมดว้ยวิธีคาโนโมเดล (Kano’s Model) (รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที ่4.4 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม 
ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มที1่ กลุ่มที2่ กลุ่มที3่ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ Pearson Chi-Square 11.62 Asymp. Sig. (2-sided) 0.00 

- ชาย 13.00 31.71 30.00 32.61 57.00 54.29 100.00 42.02 

- หญิง 28.00 68.29 62.00 67.39 48.00 45.71 138.00 57.98 

2. อาย ุ(ปี) Pearson Chi-Square 16.36 Asymp. Sig. (2-sided) 0.09 

- <18 0.00 0.00 4.00 4.35 1.00 0.95 5.00 2.10 

- 18-24 3.00 7.32 5.00 5.43 10.00 9.52 18.00 7.56 

- 25-35 20.00 48.78 48.00 52.17 68.00 64.76 136.00 57.14 

- 36-45 14.00 34.15 21.00 22.83 21.00 20.00 56.00 23.53 

- 46-60 4.00 9.76 12.00 13.04 5.00 4.76 21.00 8.82 

- >60 0.00 0.00 2.00 2.17 0.00 0.00 2.00 0.84 

3. ระดบัการศึกษา Pearson Chi-Square 19.90 Asymp. Sig. (2-sided) 0.01 

- ประถมศึกษา 0.00 0.00 3.00 3.26 1.00 0.95 4.00 1.68 

- มธัยมศึกษา 2.00 4.88 13.00 14.13 3.00 2.86 18.00 7.56 

- ปวส./อนุปริญญา 3.00 7.32 9.00 9.78 6.00 5.71 18.00 7.56 

- ปริญญาตรี 32.00 78.05 46.00 50.00 67.00 63.81 145.00 60.92 

- สูงกวา่ปริญญาตรี 4.00 9.76 21.00 22.83 28.00 26.67 53.00 22.27 

4. อาชีพ Pearson Chi-Square 7.58 Asymp. Sig. (2-sided) 0.67 

- ขา้ราชการ/ 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

22.00 53.66 38.00 41.30 41.00 39.05 101.00 42.44 

- พนกังานบริษทัเอกชน 11.00 26.83 26.00 28.26 31.00 29.52 68.00 28.57 

- ธุรกิจส่วนตวั 5.00 12.20 13.00 14.13 20.00 19.05 38.00 15.97 

- นกัเรียน/นกัศึกษา 3.00 7.32 9.00 9.78 10.00 9.52 22.00 9.24 

- รับจา้งทัว่ไป 0.00 0.00 4.00 4.35 1.00 0.95 5.00 2.10 

- อ่ืนๆ 0.00 0.00 2.00 2.17 2.00 1.90 4.00 1.68 

รวม 41 100.00 92 100.00 105 100.00 238 100.00 
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ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มที1่ กลุ่มที2่ กลุ่มที3่ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

5. รายได/้เดือน(บาท) Pearson Chi-Square 14.28 Asymp. Sig. (2-sided) 0.16 

- <9000 3.00 7.32 12.00 13.04 6.00 5.71 21.00 8.82 

- 9000-15000 3.00 7.32 12.00 13.04 8.00 7.62 23.00 9.66 

- 15001-20000 19.00 46.34 25.00 27.17 37.00 35.24 81.00 34.03 

- 20001-25000 2.00 4.88 16.00 17.39 17.00 16.19 35.00 14.71 

- 25001-30000 3.00 7.32 6.00 6.52 14.00 13.33 23.00 9.66 

- >30000 11.00 26.83 21.00 22.83 23.00 21.90 55.00 23.11 

6. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ Pearson Chi-Square 4.68 Asymp. Sig. (2-sided) 0.32 

- ซ้ือใชเ้อง 33.00 80.49 79.00 85.87 80.00 76.19 192.00 80.67 

- ซ้ือฝากคนอ่ืน 7.00 17.07 13.00 14.13 24.00 22.86 44.00 18.49 

- อ่ืนๆ 1.00 2.44 0.00 0.00 1.00 0.95 2.00 0.84 

7. เหตุผลในการซ้ือ Pearson Chi-Square 18.66 Asymp. Sig. (2-sided) 0.02 

- รู้สึกปลอดภยั 2.00 4.88 5.00 5.43 7.00 6.67 14.00 5.88 

- บรรเทาอาการ 7.00 17.07 19.00 20.65 36.00 34.29 62.00 26.05 

- เพื่อความสดช่ืน 19.00 46.34 47.00 51.09 49.00 46.67 115.00 48.32 

- ชอบกล่ินของสมุนไพร 13.00 31.71 21.00 22.83 10.00 9.52 44.00 18.49 

- อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.86 3.00 1.26 

8. ผูท่ี้มีส่วนในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

Pearson Chi-Square 10.79 Asymp. Sig. (2-sided) 0.37 

- ตวัท่านเอง 23.00 56.10 60.00 65.22 64.00 60.95 147.00 61.76 

- ญาติ-ครอบครัว 8.00 19.51 17.00 18.48 20.00 19.05 45.00 18.91 

- เพื่อน 3.00 7.32 11.00 11.96 11.00 10.48 25.00 10.50 

- แพทย-์พยาบาล 0.00 0.00 1.00 1.09 2.00 1.90 3.00 1.26 

- ปากต่อปาก 7.00 17.07 3.00 3.26 7.00 6.67 17.00 7.14 

- อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.95 1.00 0.42 

รวม 41 100.00 92 100.00 105 100.00 238 100.00 
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ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มที1่ กลุ่มที2่ กลุ่มที3่ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

9. สถานท่ีท่ีซ้ือ Pearson Chi-Square 22.65 Asymp. Sig. (2-sided) 0.07 

- ร้านขายยา 12.00 29.27 30.00 32.61 27.00 25.71 69.00 28.99 

- สถานพยาบาล 1.00 2.44 0.00 0.00 1.00 0.95 2.00 0.84 

- ร้านสะดวกซ้ือ 13.00 31.71 28.00 30.43 51.00 48.57 92.00 38.66 

- หา้งสรรพสินคา้ 0.00 0.00 5.00 5.43 2.00 1.90 7.00 2.94 

- ตลาด 1.00 2.44 1.00 1.09 4.00 3.81 6.00 2.52 

- งานแสดงสินคา้ 12.00 29.27 21.00 22.83 10.00 9.52 43.00 18.07 

- ร้านเพื่อสุขภาพ 2.00 4.88 7.00 7.61 9.00 8.57 18.00 7.56 

- อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.95 1.00 0.42 

10. ราคาท่ีคิดวา่
เหมาะสม/ 1 ช้ิน (บาท) 

Pearson Chi-Square 16.82 Asymp. Sig. (2-sided) 0.03 

- <25 11.00 26.83 14.00 15.22 19.00 18.10 44.00 18.49 

- 25-40 14.00 34.15 58.00 63.04 70.00 66.67 142.00 59.66 

- 41-55 9.00 21.95 12.00 13.04 10.00 9.52 31.00 13.03 

- 56-65 1.00 2.44 0.00 0.00 1.00 0.95 2.00 0.84 

- >75 6.00 14.63 8.00 8.70 5.00 4.76 19.00 7.98 

รวม 41 100.00 92 100.00 105 100.00 238 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 เม่ือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการให้ความส าคญั
กบัคุณลกัษณะ ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi - Square) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ประกอบกบั
การแจกแจงแบบตารางไขว ้(Cross Tabs) พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีค่า Sig. (2-sided) นอ้ยกวา่ 0.05 
ประกอบดว้ย 
 
 ดา้นเพศ มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) เท่ากบั 11.62 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.00 ซ่ึง
จะเห็นวา่กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน มีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง แต่ในกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน มีอตัราส่วนเพศชายมากกวา่หญิงเล็กนอ้ย  
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 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) เท่ากบั 19.90 และค่า 
Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.01 โดย กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีระดบั
ปริญญาตรี ในขณะท่ี กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเน้นใช้งาน เองก็มีระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่ท่ีระดบัปริญญาตรีเช่นกนั แต่มีการกระจายมาท่ีระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีดว้ย 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เหตุผลในการซ้ือ มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) เท่ากบั 18.66 และค่า 
Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.02 พบว่าแต่ละกลุ่มให้เหตุผลดา้นเพื่อความสดช่ืนเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือ
สังเกตเหตุผลอ่ืน ๆประกอบกนั จะเห็นว่ากลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา ให้เหตุผลดา้นเพื่อความสด
ช่ืนและชอบกล่ินของสมุนไพร ซ่ึงสรุปให้เป็นการบริโภคเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่ตนเอง ในขณะท่ี
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน ให้เหตุผลท่ีหลากหลาย ทั้งเพื่อบรรเทาอาการ เพื่อความสดช่ืนและ
ชอบกล่ินของสมุนไพร และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน ใหเ้หตุผลเพื่อบรรเทาอาการ และเพื่อความสด
ช่ืน ซ่ึงสรุปใหเ้ป็นการบริโภคเพื่อเนน้ไปทางดา้นการดูแลตวัเอง 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นราคาท่ีคิดวา่เหมาะสม/ 1 ช้ิน (บาท) มีค่าไคสแควร์ (Chi - Square) 
เท่ากบั 16.82 และค่า Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.03 พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยั
ไวก่้อน และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน ใหค้วามเห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
จ าวน 1 ช้ิน คือราคา 25 - 40 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลตามราคาในทอ้งตลาด แต่ในกลุ่มท่ี 1 
กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา กลบัให้ความเห็นในราคาท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ราคาต ่ากวา่ 25 บาท ไปจนถึง 41 - 55 
บาท ไม่ตายตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเหตุผลในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี คือเป็นการบริโภคเพื่อ
เพิ่มความสุขใหแ้ก่ตนเอง 
 
ตารางที ่4.5 ค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑใ์นการเลือกซ้ือยาดม 
        สมุนไพรหอมตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

ด้านผลติภัณฑ์ 
L1 ขวดบรรจุภณัฑช์นิดพลาสติก     
- กลุ่มท่ี 1 14.63 0.00 0.00 26.83 53.66 4.88 100 I 0.21 0.00 
- กลุ่มท่ี 2 15.22 0.00 0.00 9.78 72.83 2.17 100 I 0.17 0.00 
- กลุ่มท่ี 3 1.90 0.00 0.00 2.86 95.24 0.00 100 I 0.02 0.00 
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Attributes 
Percentage 

total 
Classif

y 
sat 

dissa
t A O M R I Q 

L2 ขวดบรรจุภณัฑช์นิดแกว้     
- กลุ่มท่ี 1 46.34 4.88 0.00 0.00 34.15 14.63 100 A 0.60 -0.06 
- กลุ่มท่ี 2 28.26 0.00 0.00 8.70 58.70 4.35 100 I 0.33 0.00 
- กลุ่มท่ี 3 8.57 0.95 0.00 5.71 84.76 0.00 100 I 0.10 -0.01 
L3 บรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า     
- กลุ่มท่ี 1 43.90 2.44 0.00 9.76 29.27 14.63 100 A 0.61 -0.03 
- กลุ่มท่ี 2 44.57 0.00 0.00 3.26 50.00 2.17 100 I 0.47 0.00 
- กลุ่มท่ี 3 20.00 0.00 0.00 1.90 78.10 0.00 100 I 0.20 0.00 
L4 บรรจุภณัฑรู์ปทรงโบราณ     
- กลุ่มท่ี 1 46.34 4.88 0.00 2.44 36.59 9.76 100 A 0.58 -0.06 
- กลุ่มท่ี 2 48.91 2.17 0.00 1.09 45.65 2.17 100 A 0.53 -0.02 
- กลุ่มท่ี 3 12.38 1.90 2.86 0.95 81.90 0.00 100 I 0.14 -0.05 
L5 บรรจุภณัฑท่ี์มีการออกแบบใหดู้ทนัสมยั     
- กลุ่มท่ี 1 39.02 2.44 2.44 2.44 43.90 9.76 100 I 0.47 -0.06 
- กลุ่มท่ี 2 32.61 0.00 0.00 11.96 52.17 3.26 100 I 0.38 0.00 
- กลุ่มท่ี 3 2.86 0.00 0.00 2.86 93.33 0.95 100 I 0.03 0.00 
L6 ขนาดกะทดัรัด (ความกวา้งไม่เกินฝาขวดน ้าด่ืม)      
- กลุ่มท่ี 1 48.78 2.44 0.00 2.44 29.27 17.07 100 A 0.64 -0.03 
- กลุ่มท่ี 2 29.35 5.43 3.26 2.17 59.78 0.00 100 I 0.36 -0.09 
- กลุ่มท่ี 3 8.57 1.90 7.62 0.00 80.95 0.95 100 I 0.11 -0.10 
L7 มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณัฑ์     

- กลุ่มท่ี 1 43.90 9.76 0.00 4.88 29.27 12.20 100 A 0.65 -0.12 
- กลุ่มท่ี 2 17.39 6.52 4.35 3.26 66.30 2.17 100 I 0.25 -0.11 
- กลุ่มท่ี 3 3.81 1.90 6.67 0.00 87.62 0.00 100 I 0.06 -0.09 
L8 มีการซีลบรรจุภณัฑ์     
- กลุ่มท่ี 1 63.41 4.88 12.20 0.00 7.32 12.20 100 A 0.78 -0.19 
- กลุ่มท่ี 2 25.00 8.70 8.70 4.35 52.17 1.09 100 I 0.36 -0.18 
- กลุ่มท่ี 3 7.62 0.00 7.62 1.90 81.90 0.95 100 I 0.08 -0.08 
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Attributes 
Percentage 

total 
Classif

y 
sat dissat 

A O M R I Q 
L9 มีส่วนประกอบของกระวาน     
- กลุ่มท่ี 1 65.85 17.07 2.44 0.00 9.76 4.88 100 A 0.87 -0.21 
- กลุ่มท่ี 2 14.13 4.35 2.17 1.09 77.17 1.09 100 I 0.19 -0.07 
- กลุ่มท่ี 3 5.71 1.90 4.76 0.00 87.62 0.00 100 I 0.08 -0.07 
L10 มีส่วนประกอบของกานพลู     
- กลุ่มท่ี 1 65.85 19.51 0.00 0.00 2.44 12.20 100 A 0.97 -0.22 
- กลุ่มท่ี 2 22.83 4.35 2.17 1.09 67.39 2.17 100 I 0.28 -0.07 
- กลุ่มท่ี 3 12.38 0.95 7.62 0.95 78.10 0.00 100 I 0.13 -0.09 
L11 มีสรรพคุณท่ีช่วยใหห้ลบัสบาย    
- กลุ่มท่ี 1 58.54 12.20 0.00 2.44 17.07 9.76 100 A 0.81 -0.14 
- กลุ่มท่ี 2 66.30 2.17 2.17 1.09 25.00 3.26 100 A 0.72 -0.05 
- กลุ่มท่ี 3 15.24 2.86 0.95 0.95 79.05 0.95 100 I 0.18 -0.04 
L12 มีสรรพคุณท่ีช่วยใหมี้สมาธิ      
- กลุ่มท่ี 1 70.73 12.20 2.44 0.00 9.76 4.88 100 A 0.87 -0.15 
- กลุ่มท่ี 2 64.13 4.35 0.00 2.17 26.09 3.26 100 A 0.72 -0.05 
- กลุ่มท่ี 3 13.33 1.90 0.95 0.00 83.81 0.00 100 I 0.15 -0.03 
L13 มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต      
- กลุ่มท่ี 1 51.22 31.71 4.88 0.00 4.88 7.32 100 A 0.89 -0.39 
- กลุ่มท่ี 2 26.09 23.91 21.74 0.00 26.09 2.17 100 A 0.51 -0.47 
- กลุ่มท่ี 3 5.71 10.48 17.14 0.00 66.67 0.00 100 I 0.16 -0.28 
L14 มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา     
- กลุ่มท่ี 1 51.22 36.59 2.44 0.00 0.00 9.76 100 A 0.97 -0.43 
- กลุ่มท่ี 2 27.17 30.43 21.74 1.09 18.48 1.09 100 O 0.59 -0.53 
- กลุ่มท่ี 3 6.67 10.48 29.52 0.00 53.33 0.00 100 I 0.17 -0.40 
L15 มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ     
- กลุ่มท่ี 1 48.78 36.59 4.88 0.00 2.44 7.32 100 A 0.92 -0.45 
- กลุ่มท่ี 2 30.43 26.09 21.74 0.00 19.57 2.17 100 A 0.58 -0.49 
- กลุ่มท่ี 3 7.62 7.62 23.81 0.00 60.95 0.00 100 I 0.15 -0.31 
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Attributes 
Percentage 

total 
Classif

y 
sat dissat 

A O M R I Q 
L16 มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนบัสนุน/รับรอง     
- กลุ่มท่ี 1 51.22 19.51 2.44 0.00 14.63 12.20 100 A 0.81 -0.25 
- กลุ่มท่ี 2 42.39 14.13 5.43 2.17 33.70 2.17 100 A 0.59 -0.20 
- กลุ่มท่ี 3 4.76 5.71 14.29 0.00 75.24 0.00 100 I 0.10 -0.20 
L17 มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ     
- กลุ่มท่ี 1 41.46 41.46 2.44 0.00 7.32 7.32 100 A 0.89 -0.47 
- กลุ่มท่ี 2 27.17 38.04 20.65 0.00 11.96 2.17 100 O 0.67 -0.60 
- กลุ่มท่ี 3 6.67 14.29 36.19 0.95 41.90 0.00 100 I 0.21 -0.51 
L18 มีเวปไซตข์องผลิตภณัฑ์      
- กลุ่มท่ี 1 53.66 21.95 0.00 0.00 14.63 9.76 100 A 0.84 -0.24 
- กลุ่มท่ี 2 33.70 6.52 3.26 0.00 56.52 0.00 100 I 0.40 -0.10 
- กลุ่มท่ี 3 5.71 0.95 4.76 0.00 88.57 0.00 100 I 0.07 -0.06 
L19 มี QR Code      
- กลุ่มท่ี 1 58.54 7.32 4.88 2.44 21.95 4.88 100 A 0.71 -0.13 
- กลุ่มท่ี 2 15.22 2.17 1.09 0.00 79.35 2.17 100 I 0.18 -0.03 
- กลุ่มท่ี 3 5.71 1.90 1.90 0.00 90.48 0.00 100 I 0.08 -0.04 
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,            
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient 
 
 จากตารางท่ี 4.5 เม่ือเปรียบเทียบค่าความถ่ีการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑ์ใน
การเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม ตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะเห็นวา่  
 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา จะไม่มีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นกฎเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ เพราะ
ไม่พบการให้ความส าคญัในดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional), ส่ิงท่ีตอ้งมี (Must Be) 
และส่ิงท่ีไม่พอใจหรือไม่ชอบ (Reverse) แต่พบเพียงคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) เป็น
จ านวนมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเหตุผลในความชอบของคนกลุ่มน้ี คือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่ิงเติมเต็ม
หลากหลาย ยิง่มากยิง่ดี และเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเขาจะไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด สอดคลอ้กบัปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือท่ีเป็นการบริโภคเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่ตนเอง ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์
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แบบห่วงคลอ้งกระเป๋า ขนาดกะทดัรัด (ความกวา้งไม่เกินฝาขวดน ้ าด่ืม) มีตาข่ายห่อสมุนไพรใน
บรรจุภณัฑ์ มีการซีลบรรจุภณัฑ์ มีส่วนประกอบของกระวาน มีส่วนประกอบของกานพลู มี
สรรพคุณท่ีช่วยให้หลับสบาย มีสรรพคุณท่ีช่วยให้มีสมาธิ มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต มี
รายละเอียดแสดงทะเบียนยา มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ มีรายละเอียดแสดงหน่วยงาน
ราชการสนบัสนุน/รับรอง มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ มีเวปไซตข์องผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์
มี QR Code ส่วนในดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์จะชอบขวดบรรจุภณัฑช์นิดแกว้ รูปทรงโบราณ 
 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน เป็นกลุ่มท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง มีกฎเกณฑ์ในการเลือก
ซ้ือท่ีชดัเจนกวา่กลุ่มแรก ซ่ึงจะเนน้ไปทางดา้นของความปลอดภยั และให้ความสนใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมี
สรรพคุณแปลกใหม่  โดยใหค้วามเห็นวา่ บรรจุภณัฑ์รูปทรงโบราณ มีสรรพคุณท่ีช่วยให้หลบัสบาย มี
สรรพคุณท่ีช่วยให้มีสมาธิ มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ และมี
รายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนบัสนุน/รับรอง คือคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) และ
คุณลกัษณะดา้นรายละเอียดแสดงทะเบียนยาและรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ คือ คุณลกัษณะท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional)  
 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเน้นใชง้าน เป็นกลุ่มท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ ในการเลือกซ้ือ และไม่ไดส้นใจส่ิง
ใดเป็นพิเศษ ซ่ึงใหผ้ลในแต่ละคุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นคุณลกัษณะท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
หรือเฉยๆ (Indifferent) 
 
ตารางที ่4.6 ค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นช่องทางการจ าหน่ายในการเลือกซ้ือ 
       ยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย     
O1 สามารถสั่งซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ต     
- กลุ่มท่ี 1 70.73 9.76 0.00 0.00 14.63 4.88 100 A 0.85 -0.10 
- กลุ่มท่ี 2 35.87 1.09 2.17 1.09 59.78 0.00 100 I 0.37 -0.03 
- กลุ่มท่ี 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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 จากตารางท่ี 4.6 เม่ือเปรียบเทียบค่าความถ่ีการให้ความส าคญักบัคุณลักษณะด้านช่อง
ทางการจ าหน่ายในการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของ
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม พบว่ามีเพียงกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุ้มค่า คุ ้มราคา ท่ีให้ความส าคญัและมองว่า
คุณลกัษณะท่ีสามารถสั่งซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ตเป็นคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) สอดคลอ้ง
กบัผลจากตารางท่ี 4.5 วา่เหตุผลในความชอบของคนกลุ่มน้ี คือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่ิงเติมเต็มหลากหลาย 
ยิง่มากยิง่ดี 
 
ตารางที ่4.7 ค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคาในการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
        ตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

ด้านราคา 
V1 ราคา < 25 บาท         
- กลุ่มท่ี 1 12.20 0.00 0.00 53.66 26.83 7.32 100 R 0.31 0.00 
- กลุ่มท่ี 2 1.09 0.00 0.00 57.61 41.30 0.00 100 R 0.03 0.00 
- กลุ่มท่ี 3 0.00 0.00 0.00 32.38 66.67 0.95 100 I 0.00 0.00 
V2 ราคา 25 - 40 บาท         
- กลุ่มท่ี 1 43.90 9.76 2.44 7.32 26.83 9.76 100 A 0.65 -0.15 
- กลุ่มท่ี 2 50.00 1.09 3.26 4.35 40.22 1.09 100 A 0.54 -0.05 
- กลุ่มท่ี 3 6.67 0.95 2.86 2.86 85.71 0.95 100 I 0.08 -0.04 
V3 ราคา  > 40 บาท          
- กลุ่มท่ี 1 51.22 19.51 0.00 0.00 19.51 9.76 100 A 0.78 -0.22 
- กลุ่มท่ี 2 57.61 3.26 1.09 0.00 33.70 4.35 100 A 0.64 -0.05 
- กลุ่มท่ี 3 26.67 4.76 1.90 1.90 63.81 0.95 100 I 0.32 -0.07 
V4 กรณีเป็นบรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า และมีราคา 60 - 70 บาท    
- กลุ่มท่ี 1 9.76 0.00 0.00 46.34 31.71 12.20 100 R 0.24 0.00 
- กลุ่มท่ี 2 2.17 0.00 0.00 41.30 55.43 1.09 100 I 0.04 0.00 
- กลุ่มท่ี 3 0.00 0.00 0.00 36.19 60.95 2.86 100 I 0.00 0.00 
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Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

V5 กรณีเป็นบรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า และมีราคา > 70 บาท    
- กลุ่มท่ี 1 12.20 0.00 4.88 17.07 58.54 7.32 100 I 0.16 -0.06 
- กลุ่มท่ี 2 5.43 0.00 1.09 14.13 75.00 4.35 100 I 0.07 -0.01 
- กลุ่มท่ี 3 0.00 0.00 0.00 24.76 73.33 1.90 100 I 0.00 0.00 
หมายเหตุ A = Attractive, O = One - Dimensional, M = Must Be, R = Reverse, I = Indifferent,            
Q = Questionable, Sat = Satisfy Coefficient และ Dissat = Dissatisfy Coefficient 
 
 จากตารางท่ี 4.7 เม่ือเปรียบเทียบค่าความถ่ีการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคาใน
การเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอม ตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 
แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า  คุม้ราคา และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน มีความคิดวา่สินคา้ท่ี
มีราคาท่ีสูง ยอ่มมีคุณภาพท่ีดี มีความน่าซ้ือ สอดคลอ้งกบัผลของราคาท่ีต ่ากวา่ 25 บาท ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
เกิดความไม่พอใจหรือไม่ชอบ เน่ืองจากมีราคาท่ีถูกกวา่ราคาตามทอ้งตลาด โดย 
 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า  คุม้ราคา ให้ความส าคญัและมองว่าคุณลกัษณะของยาดมสมุนไพร
หอมท่ีมีราคา 25 - 40 บาท และราคามากกวา่ 40 บาท เป็นคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) แต่ท่ี
ราคาไม่เกิน 25 บาท และกรณีเป็นบรรจุภณัฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋า และมีราคา 60 - 70 บาท เป็น
คุณลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความไม่พอใจหรือไม่ชอบ (Reverse) ซ่ึงใกลเ้คียงกบั  
 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน ให้ความเห็นว่ายาดมสมุนไพรหอมท่ีมีราคา 25 - 40 บาท 
และราคามากกวา่ 40 บาท เป็นคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) แต่ท่ีราคาไม่เกิน 25 บาท เป็น
คุณลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความไม่พอใจหรือไม่ชอบ (Reverse)  
 
 ต่างกบักลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน ใหผ้ลในแต่ละคุณลกัษณะดา้นราคาเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจหรือเฉยๆ ( Indifferent) 
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ตารางที ่4.8 ค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นการส่งเสริมการขายในการเลือกซ้ือ 
       ยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

Attributes 
Percentage 

total Classify sat dissat 
A O M R I Q 

ด้านการส่งเสริมการขาย      
E1 ซ้ือ 2 แถม 1          
- กลุ่มท่ี 1 65.85 14.63 0.00 2.44 12.20 4.88 100 A 0.87 -0.16 
- กลุ่มท่ี 2 51.09 6.52 0.00 0.00 38.04 4.35 100 A 0.60 -0.07 
- กลุ่มท่ี 3 20.95 0.00 0.95 0.00 78.10 0.00 100 I 0.21 -0.01 
E2 โปรโมชัน่ลดราคา 20 %     
- กลุ่มท่ี 1 56.10 9.76 4.88 4.88 19.51 4.88 100 A 0.73 -0.16 
- กลุ่มท่ี 2 51.09 3.26 1.09 0.00 41.30 3.26 100 A 0.56 -0.04 
- กลุ่มท่ี 3 20.00 0.00 0.00 0.95 79.05 0.00 100 I 0.20 0.00 
E3 ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 %     
- กลุ่มท่ี 1 56.10 17.07 2.44 0.00 17.07 7.32 100 A 0.79 -0.21 
- กลุ่มท่ี 2 51.09 0.00 1.09 1.09 43.48 3.26 100 A 0.53 -0.01 
- กลุ่มท่ี 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 
 
 จากตารางท่ี 4.8 เม่ือเปรียบเทียบค่าความถ่ีการให้ความส าคญักับคุณลักษณะด้านการ
ส่งเสริมการขายในการเลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอมตามแบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ของ
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า  คุม้ราคา และ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน ให้ความ
สนใจในการส่งเสริมการขายเป็นพิเศษ สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ 
คือเพื่อเพิ่มความสุขใหต้วัเอง โดยมองวา่คุณลกัษณะโปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 โปรโมชัน่ลดราคา 20 
% และโปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็นคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) ต่าง
กบั กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน ให้ผลในแต่ละคุณลกัษณะดา้นการส่งเสริมการขายเป็นคุณลกัษณะท่ี
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรือเฉยๆ (Indifferent) สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเหตุผลในการ
เลือกซ้ือ ท่ีเนน้ไปทางดา้นการดูแลตวัเอง จึงไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งสนใจ 
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 และเม่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคคาโน (Kano’s Model) ลงกราฟแสดง
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ริโภคแต่
ละกลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา มีคุณลกัษณะท่ีสร้างความดึงดูดใจ (Attractive) จ  านวน 
23 คุณลกัษณะ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน มีคุณลกัษณะท่ีสร้างความดึงดูดใจ (Attractive) จ  านวน 
11 คุณลักษณะ และพบคุณลักษณะท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) จ  านวน 2 
คุณลกัษณะ และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน พบคุณลกัษณะขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งมี (Must Be) จ  านวน 1 
คุณลกัษณะ (รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2) และสามารถสรุปดงัตารางท่ี 4.9 
 
ภาพที ่4.2 กราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
    ของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที่ 4.9 แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 
       ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

คุณลกัษณะ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 
Product       

L1 ขวดบรรจุภณัฑช์นิดพลาสติก  I I I  
L2 ขวดบรรจุภณัฑช์นิดแกว้ A I  I  
L3 บรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า A I I  
L4 บรรจุภณัฑรู์ปทรงโบราณ A A I  
L5 บรรจุภณัฑท่ี์มีการออกแบบใหดู้ทนัสมยั I  I  I  
L6 ขนาดกะทดัรัด (ความกวา้งไม่เกินฝาขวดน ้าด่ืม) A I  I  
L7 มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณัฑ์ A I  I  
L8 มีการซีลบรรจุภณัฑ์ A I  I  
L9 มีส่วนประกอบของกระวาน A I  I  

L10 มีส่วนประกอบของกานพลู A I  I  
L11 มีสรรพคุณท่ีช่วยใหห้ลบัสบาย A A I  
L12 มีสรรพคุณท่ีช่วยใหมี้สมาธิ A A I  
L13 มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต A A I  
L14 มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา A O I  
L15 มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ A A I  
L16 มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการ

สนบัสนุน/รับรอง 
A A I 

L17 มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ A O M 
L18 มีเวปไซตข์องผลิตภณัฑ์ A I  I  
L19 มี QR Code A I  I  

Place       
O1 สามารถสั่งซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ต A I  I  

Price       
V1 ราคาไม่เกิน 25 บาท I  I  I  
V2 ราคา 25 - 40 บาท A A I  
V3 ราคามากกวา่ 40 บาท A A I  
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คุณลกัษณะ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 
V4 กรณีเป็นบรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า และ

มีราคา 60 - 70 บาท 
I I I 

V5 กรณีเป็นบรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า และ
มีราคามากกวา่ 70 บาท 

I I I 

Promotion       
E1 โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 A A I  
E2 โปรโมชัน่ลดราคา 20 % A A I  
E3 โปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % A A I  

 
 จากตารางท่ี 4.9 เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะเห็นวา่  
 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา ยงัคงไม่มีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นกฎเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ 
เพราะไม่พบการให้ความส าคญัในดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional) และส่ิงท่ีตอ้งมี 
(Must Be) พบเพียงคุณลกัษณะท่ีน่าดึงดูดใจ (Attractive) เป็นจ านวนมาก ซ่ึงยงัคงแสดงให้เห็นว่า
เหตุผลในความชอบของคนกลุ่มน้ี คือผลิตภณัฑท่ี์มีส่ิงเติมเตม็หลากหลาย ยิง่มากยิง่ดี สอดคลอ้งกบั
การเปรียบเทียบค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดงัตารางท่ี 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 ขา้งตน้ 
และปัจจยัส่วนบุคคลด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ ท่ีเป็นการบริโภคเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่ตนเอง 
สนใจใน คุณลกัษณะดา้นขวดบรรจุภณัฑ์ชนิดแกว้ บรรจุภณัฑ์แบบห่วงคลอ้งกระเป๋า บรรจุภณัฑ์
รูปทรงโบราณ ขนาดกะทดัรัด (ความกวา้งไม่เกินฝาขวดน ้าด่ืม) มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณัฑ ์
มีการซีลบรรจุภณัฑ์ มีส่วนประกอบของกระวาน มีส่วนประกอบของกานพลู มีสรรพคุณท่ีช่วยให้
หลับสบาย มีสรรพคุณท่ีช่วยให้มีสมาธิ มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต มีรายละเอียดแสดง   
ทะเบียนยา มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนบัสนุนหรือ
รับรอง มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ มีเวปไซตข์องผลิตภณัฑ์ มี QR Code สามารถสั่งซ้ือไดท้าง
อินเทอร์เน็ต ราคา 25 - 40 บาท ราคามากกวา่ 40 บาท โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 โปรโมชัน่ลดราคา 
20 % และโปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % 
 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน ก็ยงัคงสอดคลอ้ง และให้ผลเช่นเดียวกนักบัการเปรียบเทียบ
ค่าความถ่ีการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดงัตารางท่ี 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 ขา้งตน้ ยงัเป็นกลุ่มท่ีมี
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เอกลกัษณ์เป็นของตนเอง มีกฎเกณฑ์ในการเลือกซ้ือท่ีชดัเจนกว่ากลุ่มแรก ซ่ึงจะเน้นไปทางดา้นของ
ความปลอดภยั และใหค้วามสนใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีสรรพคุณแปลกใหม่ ให้ความสนใจในคุณลกัษณะ
บรรจุภณัฑ์รูปทรงโบราณ มีสรรพคุณท่ีช่วยให้หลบัสบาย มีสรรพคุณท่ีช่วยให้มีสมาธิ มีรายละเอียด
แสดงแหล่งผลิต มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ มีรายละเอียดแสดงหน่วยงานราชการสนบัสนุน
หรือรับรอง ราคา 25 - 40 บาท ราคามากกวา่ 40 บาท โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 โปรโมชัน่ลดราคา 20 % 
และโปรโมชั่นขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็นคุณลักษณะท่ีท าให้เกิดความดึงดูดใจ 
(Attractive) และคุณลกัษณะดา้นมีรายละเอียดแสดงทะเบียนยาและมีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ 
เป็นคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (One - Dimensional)  
 
 ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้านเองก็สอดคลอ้ง และให้ผลเช่นเดียวกนักบัการเปรียบเทียบ
ค่าความถ่ีการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดงัตารางท่ี 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 ขา้งตน้ แต่มี
คุณลกัษณะท่ีเพิ่มเติมเขา้มา  คือรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ ซ่ึงจดัเป็นคุณลกัษณะขั้นพื้นฐานท่ีตอ้ง
มี (Must Be) แสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มน้ีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ ไม่มีความชอบใน
คุณลกัษณะดา้นใดเป็นพิเศษ ทั้งรูปแบบบรรจุภณัฑ์ สถานท่ีจดัจ าหน่าย ราคา และโปรโมชัน่ แต่
มองวา่รายละเอียดวนัหมดอายคืุอส่ิงจ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเหตุผลในการซ้ือ
ท่ีเน้นไปทางด้านการดูแลตวัเอง กล่าวคือเป็นการใช้ยาดมสมุนไพรหอมเพื่อคุณสมบติัหลกั คือ
คุณประโยชน์หลกัเท่านั้น 
 
 ทั้งน้ี เม่ือน าขอ้มูลดา้นการเปรียบเทียบค่าความถ่ีการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะ และ
กราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของ
ผูบ้ริโภค จะสามารถระบุความแตกต่างระหวา่งกลุ่มได ้ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 สรุปการใหค้วามส าคญัและระบุความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภค 

กลุ่มที ่1 กลุ่มคุ้มค่า คุ้มราคา กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นใช้งาน 
ชอบ 
- ขวดบรรจุภณัฑช์นิดแกว้ 
- บรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า 
- บรรจุภณัฑรู์ปทรงโบราณ 
- ขนาดกะทดัรัด (ความกวา้งไม่เกิน
ฝาขวดน ้ าด่ืม) 
- มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณัฑ ์
- มีการซีลบรรจุภณัฑ ์
- มีส่วนประกอบของกระวาน 
- มีส่วนประกอบของกานพลู 
- มีสรรพคุณท่ีช่วยใหห้ลบัสบาย 
- มีสรรพคุณท่ีช่วยใหมี้สมาธิ 
- มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต 
- มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา 
- มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ 
- มีรายละเอียดแสดงหน่วยงาน
ราชการสนบัสนุน/รับรอง 
- มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอาย ุ
- มีเวปไซตข์องผลิตภณัฑ ์
- มี QR Code 
- สามารถสัง่ซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ต 
- ราคา 25 - 40 บาท 
- ราคามากกวา่ 40 บาท 
- โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 
- โปรโมชัน่ลดราคา 20 % 
- โปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ 
ลดราคา 40 % 
 
ไม่ชอบ 
- ราคาไม่เกิน 25 บาท 
- บรรจุภณัฑแ์บบห่วงคลอ้งกระเป๋า 
และมีราคา 60 - 70 บาท 

ชอบ 
- บรรจุภณัฑรู์ปทรงโบราณ 
- มีสรรพคุณท่ีช่วยใหห้ลบัสบาย 
- มีสรรพคุณท่ีช่วยใหมี้สมาธิ 
- มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต 
- มีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา 
- มีรายละเอียดแสดงส่วนประกอบ 
- มีรายละเอียดแสดงหน่วยงาน
ราชการสนบัสนุน/รับรอง 
- มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอาย ุ
- ราคา 25 - 40 บาท 
- ราคามากกวา่ 40 บาท 
- โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 
- โปรโมชัน่ลดราคา 20 % 
- โปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ 
ลดราคา 40 % 
 
ไม่ชอบ 
- ราคาไม่เกิน 25 บาท 

ชอบ(และตอ้งมี) 
- มีรายละเอียดแสดงวนัหมดอาย ุ
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 จากตารางท่ี 4.10 จะแสดงให้เห็นความส าคญัและช่วยระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา รู้สึกดึงดูดใจ ขวดบรรจุภณัฑ์ชนิดแกว้ แบบ
ห่วงคลอ้งกระเป๋า รูปทรงโบราณ ท่ีมีขนาดกะทดัรัด มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภณัฑ์ การซีล 
บรรจุภัณฑ์ มีส่วนประกอบของกระวาน กานพลู มีสรรพคุณท่ีช่วยให้หลับสบาย มีสมาธิ                
มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต ทะเบียนยา ส่วนประกอบ หน่วยงานราชการสนับสนุน/รับรอง      
วนัหมดอาย ุเวปไซตข์องผลิตภณัฑ์ QR Code สามารถสั่งซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ต ราคา 25 - 40 บาท
ซ่ึงเป็นราคามาตรฐาน รวมถึงราคามากกวา่ 40 บาท อีกดว้ย ประกอบกบัการมีโปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 
ลดราคา 20 % และโปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % และรู้สึกไม่ชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ราคาไม่เกิน 25 บาท และกรณีเป็นบรรจุภณัฑ์แบบห่วงคลอ้งกระเป๋า และมีราคา 60 - 70 บาท นัน่
คือชอบสินคา้ท่ีราคาสูงกวา่มาตรฐาน แต่ก็ไม่ควรเกิน 60 - 70 บาท  
 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน รู้สึกดึงดูดใจ ในบรรจุภณัฑ์รูปทรงโบราณ ท่ีมีสรรพคุณท่ี
ช่วยให้หลบัสบาย มีสมาธิ มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต ส่วนประกอบ รวมถึงมีหน่วยงานราชการ
สนบัสนุน/รับรอง ราคาสินคา้ราคา 25 - 40 บาท ซ่ึงเป็นราคามาตรฐาน รวมถึงราคามากกวา่ 40 บาท 
การมีโปรโมชั่น ซ้ือ 2 แถม 1 ลดราคา 20 % และโปรโมชั่นขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % 
นอกจากน้ียงัรู้สึกพึงพอใจ เม่ือมีรายละเอียดแสดงทะเบียนยา และวนัหมดอายุ และรู้สึกไม่ชอบ
ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาไม่เกิน 25 บาท หรือราคาต ่ากวา่มาตรฐาน 
 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน เป็นกลุ่มท่ีรู้สึกเฉย ๆ ในคุณลกัษณะทุกดา้น แต่ให้ความเห็นว่า
การมีรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุ คือส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมี ขาดหายไม่ได ้
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรไทรมา้ โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปี 
ท่ีผา่นมา จ านวน 238 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคยาดมสมุนไพรหอม ท าให้เราสามารถ
ทราบถึงความต้องการ และเหตุผลในการเ ลือกซ้ือยาดมสมุนไพรหอมของคนกลุ่มดังกล่าว 
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของยาดมสมุนไพรหอมท่ีสามารถดึงดูดใจให้
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ ปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจ และส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่พอใจโดยใช้
แบบจ าลองคาโน (Kano’s Model) ประกอบกบัการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจท่ีใกลเ้คียงกนั ดว้ยวิธี Cluster Analysis สามารถสรุปผลการวิจยัได ้
ดงัน้ี 
  
 สรุปปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา เป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.98 มีช่วงอายุในวยัท างานท่ีอายุไม่มากหรือ
เพิ่งเร่ิมท างาน คืออายชุ่วง  25 - 35 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อซ้ือใช ้มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อความสดช่ืน ทั้งน้ีผูท่ี้มีส่วนท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ เกิดจากการตดัสินใจดว้ยตวัเอง ซ่ึงสถานท่ีท่ีซ้ือยาดมสมุนไพรของผูบ้ริโภคนิยม 
เป็นร้านสะดวกซ้ือ และผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 1 
ช้ิน คือ ราคา 25 - 40 บาท  
 
 ขอ้มูลดา้นค่าความถ่ีการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคคา
โน (Kano’s Model) จะพบเพียงคุณลกัษณะท่ีแสดงรายละเอียดแสดงวนัหมดอายุของผลิตภณัฑ์
เท่านั้น แต่เม่ือน าขอ้มูลลงกราฟแสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือ
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ยาดมสมุนไพรหอม พบวา่คุณลกัษณะราคามากกวา่ 40 บาท เพิ่มเขา้มา ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีความเห็นท่ีวา่ สินคา้ท่ีมีราคาแพงข้ึน ยอ่มเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดีมากกวา่ 
 
 เม่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยวิธี Cluster Analysis โดยใช้ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และ
คุณลกัษณะของยาดมสมุนไพรหอมท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจเป็นตวัแปรหลกัในการแบ่งกลุ่ม จะ
สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม และจ าแนกแต่ละกลุ่มจากการหาความสัมพนัธ์กนัดว้ยวิธีการ 2 วิธี วิธีแรก 
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภค กบัปัจจยัส่วนบุคคลด้วยค่าสถิติไคแสควร์ 
(Chi - Square) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ 
ขอ้มูลดา้นเพศ  ระดบัการศึกษา  เหตุผลในการซ้ือ และราคาท่ีคิดวา่เหมาะสมต่อ 1 ช้ิน (บาท) และ
วิธีท่ีสอง เป็นการแบ่งกลุ่มจากการให้ความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพร
ดว้ยเทคนิคคาโน (Kano’s Model)  ซ่ึงสามารถสรุปผลการจ าแนกประเภทกลุ่ม ตลอดจนน าปัจจยั
ด้านคุณลักษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมท่ีได้จากการศึกษา มาเสนอแนะแนวทาง
การตลาดของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
 
 ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา  เป็นกลุ่มท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ แต่ให้ความ
สนใจในความหลากหลายของคุณลักษณะในตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้ นผู ้บริโภคกลุ่มน้ีจะมีการ
เปรียบเทียบสินคา้และเลือกสินคา้ท่ีเขาจะไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด ยิ่งมีมากยิ่งดี สนใจการ
ออกแบบในรูปลักษณ์โบราณ คุณสมบติัของยาดมท่ีแปลกใหม่ มีรายละเอียดแสดงแหล่งผลิต
ทะเบียนยา ส่วนประกอบ การรับรอง/สนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ วนัหมดอายุ เช่ือวา่คุณภาพ
ข้ึนอยูก่บัราคา สนใจในการส่งเสริมทางการตลาด เช่นการมีโปรโมชัน่ต่าง ๆ 
 
 โดยความสนใจ ในคุณลกัษณะของคนกลุ่มน้ีมีส่วนท่ีเด่นชัดกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในด้านของ
บรรจุภณัฑ์ชนิดแก้ว เน่ืองจากเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยงัสนใจในการออกแบบท่ี
พกพาง่าย ชอบบรรจุภณัฑ์ท่ีดูดีและมีความใส่ใจในการผลิต เช่นการซีลบรรจุภณัฑ์ และการห่อ
สมุนไพรในขวดบรรจุดว้ยตาข่าย มีสมุนไพรท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป เช่นกระวาน กานพลู ประกอบกบั
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความทนัสมยัดา้นเทคโนโลยี เพราะให้ความสนใจในเวปไซตแ์ละ 
QR Code เพื่อแสดงขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงการสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ต 
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 ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน เป็นกลุ่มท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เน่ืองจากมี
ความสนใจในคุณลกัษณะเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ี 1 และมีกฎเกณฑ์ในการเลือกซ้ือชดัเจน
โดยจะให้ความส าคัญในข้อมูลพื้นฐานเพื่อความปลอดภยั ได้แก่ ทะเบียนยาและวนัหมดอาย ุ
นอกจากน้ียงัชอบความเป็นเอกลกัษณ์ในรูปทรงโบราณเช่นกนั สนใจในสรรพคุณท่ีแปลกใหม่ 
และความน่าเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑ์ เช่น การรับรองจากหน่วยงานราชการ การมีแหล่งผลิต แสดง
ส่วนประกอบท่ีชดัเจน รวมถึงสนใจในการส่งเสริมทางการตลาด เช่นการมีโปรโมชัน่ และเช่ือว่า
คุณภาพข้ึนอยูก่บัราคา 
 
 ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน เป็นกลุ่มท่ีซ้ือใชท้ัว่ไป มีจุดประสงคแ์ละรูปแบบการใช้
ท่ีเนน้การใชง้านตามคุณประโยชน์หลกัของยาดม มีกฎเกณฑใ์นการเลือกซ้ือเพียงอยา่งเดียว คือตอ้ง
มีขอ้มูลวนัหมดอาย ุไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรือใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะใดเป็นพิเศษ ทั้งรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์ ความแปลกใหม่ และโปรโมชัน่ ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในราคาสินคา้ท่ีสูงกวา่ราคาตาม
ทอ้งตลาดเช่นดงักลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน จึงเลือกซ้ือใน
ราคาท่ีเหมาะสมตามทอ้งตลาด  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 เม่ือท าการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยวิธี Cluster Analysis และทดสอบการให้ความส าคญัของ
คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพร ดว้ยเทคนิคคาโน (Kano’s Model) พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะในการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม  
 

ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการตลาดหรือการพฒันาผลิตภณัฑส์ าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา   
 
 1. บรรจุภณัฑ ์
     เน้นการใช้ขวดแก้ว ออกแบบให้พกพาง่าย ดูดีและมีความใส่ใจในการผลิต เช่นการ      
ซีลบรรจุภณัฑ์ และการห่อสมุนไพรในขวดบรรจุด้วยตาข่าย มีสมุนไพรท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป เช่น
กระวาน กานพลู มีเวปไซตแ์ละ QR Code เพื่อแสดงขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงการสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ต
รูปทรงออกแบบให้เป็นแนวโบราณเป็นเอกลกัษณ์ มีคุณสมบติัพิเศษท่ีแปลกใหม่ เช่น สรรพคุณท่ี
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ช่วยให้หลับสบาย หรือมีสมาธิ เน้นการใส่ข้อมูลของตวัผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ใส่
รายละเอียดให้มากกวา่ของยี่ห้ออ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น การ
สร้าง Story การท าป้ายโฆษณา การใส่ขอ้มูลท่ีหลากหลายลงในกล่องหรือแพคเกจจ้ิง  
 2. ช่องทางการจ าหน่าย 
      เน้นการจดัจ าหน่ายท่ีร้านขายยา ร้านสะดวกซ้ือ ตามงานแสดงสินคา้ และเพิ่มช่องทาง
ทางอินเตอร์เนต  
 3. ราคา 
        ควรตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตามทอ้งตลาดเล็กน้อย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของสินคา้ 
เช่น 40 - 55 บาท 
 4. โปรโมชัน่ 
     เน้นการมีโปรโมชัน่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหลากหลาย เช่น โปรโมชั่น ซ้ือ 2 แถม 1 
โปรโมชัน่ลดราคา 20 % และโปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.1 ตวัอยา่งป้ายโฆษณาส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า คุม้ราคา 
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 จากภาพท่ี 5.1 จะเห็นวา่ป้ายโฆษณามีการสร้าง Story ของตวัผลิตภณัฑ์ รวมถึงการอธิบาย
ความแตกต่างของผลิตภณัฑใ์นช่วงแรก ในช่วงถดัมาของป้ายโฆษณาจะมีการใส่คุณลกัษณะต่าง ๆ 
ให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความหลากหลายมากมาย และแสดงให้เห็นหรือสามารถเปรียบเทียบกับ
ผลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืนได้ มีหลากหลายสูตรท่ีเป็นคุณลักษณะโดดเด่น แปลกใหม่ไม่เหมือนใครให้
ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ ประกอบกบัการแสดงโปรโมชัน่สินคา้เพื่อเพิ่มความดึงดูดใจ มีการตั้งราคาให้
สูงกวา่ราคาตามทอ้งตลาดเล็กนอ้ย และในช่วงทา้ยของป้ายโฆษณาจะแสดงแหล่งผลิตและจ าหน่าย 
เวป็ไซต์ท่ีสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซ้ือสินคา้ ตลอดจน QR Code เพื่อความ
สะดวกและทนัสมยั รวมถึงมีโลโกแ้สดงหน่วยงานราชการท่ีสนบัสนุน เพื่อเป็นการการันตีสินคา้ 
 
แนวทางการตลาดหรือการพฒันาผลิตภณัฑส์ าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน 
 
 1. บรรจุภณัฑ ์
     ออกแบบให้เป็นรูปทรงโบราณ เป็นเอกลกัษณ์  มีคุณสมบติัพิเศษท่ีแปลกใหม่ เช่น 
สรรพคุณท่ีช่วยให้หลับสบาย หรือมีสมาธิ เพื่อความน่าดึงดูดใจในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑ์มีความน่าเช่ือถือ เช่นการให้ขอ้มูลท่ีฉลาก การสร้าง Story ตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐานในดา้น
ทะเบียนยา และวนัหมดอายุ 
 2. ช่องทางการจ าหน่าย 
     เนน้การจดัจ าหน่ายท่ีร้านขายยา ร้านสะดวกซ้ือ และตามงานแสดงสินคา้ 
 3. ราคา 
        ควรตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตามทอ้งตลาดเล็กน้อย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของสินคา้ 
เช่น 40 - 55 บาท 
 4. โปรโมชัน่ 
     เนน้การมีโปรโมชัน่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหลากหลาย เช่น โปรโมชัน่ ซ้ือ 2 แถม 1 
โปรโมชัน่ลดราคา 20 % และโปรโมชัน่ขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.2 ตวัอยา่งป้ายโฆษณาส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 2 กลุ่มปลอดภยัไวก่้อน 

 
 
 จากภาพท่ี 5.2 จะเห็นว่าป้ายโฆษณาดูเรียบง่ายกว่าของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุ้มค่า        
คุ้มราคา โดยจะเน้นให้มีการใส่ข้อความให้กระชับ ง่ายต่อการอ่านหรือพิจารณา เน้นการใส่
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มี
หลากหลายสูตรท่ีเป็นคุณลกัษณะโดดเด่น แปลกใหม่ไม่เหมือนใครให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ มีการ
ตั้งราคาให้สูงกว่าราคาตามทอ้งตลาดเล็กน้อย แสดงแหล่งผลิตและจ าหน่าย รวมถึงมีโลโกแ้สดง
หน่วยงานราชการท่ีสนบัสนุน เพื่อเป็นการการันตีสินคา้ 
 
แนวทางการตลาดหรือการพฒันาผลิตภณัฑส์ าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน 
 
 1. บรรจุภณัฑ ์
     ออกแบบและมีสรรพคุณยาดมสมุนไพรหอมทัว่ ๆ ไป เนน้ตน้ทุนต ่า เน่ืองจากผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีไม่ได้ให้ความส าคญัด้านการออกแบบ แต่ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และตอ้งมีวนั
หมดอายแุสดง 
 2. ช่องทางการจ าหน่าย 
     เนน้การจดัจ าหน่ายท่ีร้านขายยา และร้านสะดวกซ้ือ 
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 3. ราคา 
        ควรตั้งราคาใหใ้กลเ้คียงกบัราคาในทอ้งตลาดทัว่ไป เช่น ราคา 25 - 39 บาท 
 4. โปรโมชัน่ 
     ไม่ไดเ้นน้การมีโปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการขาย 
 
ภาพที ่5.3 ตวัอยา่งป้ายโฆษณาส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ใชง้าน 

 
 
 จากภาพท่ี 5.3 จะเห็นว่าป้ายโฆษณาดูเรียบง่ายเช่นเดียวกบัของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 2 กลุ่ม
ปลอดภยัไวก่้อน โดยจะเนน้ใหมี้การใส่ขอ้ความใหก้ระชบั ง่ายต่อการอ่านหรือพิจารณา เนน้การใส่
คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์และคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีการ 
ตั้งราคาใหเ้ท่ากบัราคาตามทอ้งตลาด และมีสโลแกนตามรูปแบบการใชข้องคนกลุ่มน้ีท่ีเด่นเห็นง่าย  
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นเพียงการสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของผูต้อบแบบสอบถาม
ในกรณีท่ีมีหรือไม่มีคุณลกัษณะประเภทต่าง ๆ ในด้าน Marketing Mix (4Ps) ประกอบด้วย         
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สรรพคุณ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และโปรโมชั่นเท่านั้น เพื่อเป็น
แนวทางในการน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์ยาดมสมุนไพรหอม แต่ไม่ได้ให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
ทดลองกล่ินของผลิตภณัฑ ์เปรียบเทียบกบักล่ินต่าง ๆ หรือกล่ินใหม่ ๆ ท่ีจะพฒันา รวมถึงกล่ินของ
ผลิตภณัฑ์คู่แข่งในทอ้งตลาด ว่ากล่ินใดเป็นกล่ินท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด หรือช่ืนชอบเป็นพิเศษ และ
แนวทางการพฒันากล่ินควรเป็นเช่นใด ซ่ึงจะท าให้การพฒันาผลิตภณัฑ์ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และเกิดความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 

 เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอมวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจัยประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิต

ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาผู้บริโภคทีเ่คยซ้ือยาดมสมุนไพรหอมในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

โปรดตอบค าถาม หรือท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ ทีต่รงกบัความเป็นจริงทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 

 

1. เพศ 

 □ ชาย □ หญิง 

 

2. อาย.ุ........................ปี 

 

3. ระดบัการศึกษา 

 □ ประถมศึกษา □ มธัยมศึกษา □ ปวส./อนุปริญญา 

 □ ปริญญาตรี □ สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

 □ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ □ พนกังานบริษทัเอกชน 

 □ ธุรกิจส่วนตวั  □ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 □ รับจา้งทัว่ไป  □ อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
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5. รายได/้เดือน 

 □ นอ้ยกวา่  9,000 บาท  □ 9,000 - 15,000 บาท  

 □ 15,001 - 20,000 บาท □ 20,001 - 25,000 บาท 

 □ 25,001 - 30,000 บาท □ มากกวา่ 30,000 บาท 

 

6. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

 □ ซ้ือใชเ้อง □ ซ้ือฝากคนอ่ืน □ อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................... 

 

7. เหตุผลในการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 

 □ รู้สึกปลอดภยั □ บรรเทาอาการ □ เพื่อความสดช่ืน □ ติดการใชย้าดม 

 □ ชอบกล่ินของสมุนไพร □ อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................... 

 

8. ผูท่ี้มีส่วน ท่ีท าใหท้่านเลือกซ้ือ 

 □ ตวัท่านเอง □ ญาติ - ครอบครัว □ เพื่อน □ แพทย ์- พยาบาล 

 □ ปากต่อปาก □ อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................  

 

9. สถานท่ีท่ีท่านซ้ือ 

 □ ร้ายขายยา □ สถานพยาบาล □ ร้านสะดวกซ้ือ □ หา้งสรรพสินคา้ 

 □ ตลาด □ งานแสดงสินคา้ □ ร้านเพื่อสุขภาพ □ อ่ืน  ๆ(ระบุ) ................ 

 

10. ราคาท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม ต่อการซ้ือยาดมสมุนไพรหอม 1 ช้ิน คือ......................................บาท 
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ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อยาดมสมุนไพรหอม  

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ ทีต่รงกบัความความคิดเห็นของท่าน ว่ารู้สึกอย่างไร หาก

ได้รับ และไม่ได้รับคุณลกัษณะด้านต่างๆ 

หมายเหตุ 

- ชอบมาก  คือ ความรู้สึกท่ีชอบมาก ถา้มีคุณลกัษณะดงักล่าว 

- ควรเป็นเช่นน้ี  คือ ความรู้สึกท่ีคุณลกัษณะดงักล่าวควรจะตอ้งเป็นเช่นนั้น ไม่ควรจะขาดหายไป 

 - เฉย ๆ   คือ ความรู้สึกท่ีจะมีหรือไม่มีคุณลกัษณะดงักล่าวก็ได ้

- ยอมรับได ้ คือ ความรู้สึกท่ีไม่ไดช้อบคุณลกัษณะดงักล่าว แต่ทนได ้หรือยอมรับได ้

- ไม่ชอบเลย  คือ ความรู้สึกท่ีไม่ชอบคุณลกัษณะดงักล่าว มีความรู้สึกติดลบ 

 

 คุณลกัษณะ ชอบ
มาก 

ควร
เป็น 
เช่นนี้ 

เฉย ๆ ยอมรับ
ได้ 

ไม่ชอบ
เลย 

1. ขวดบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติก 
    - กรณีเป็นขวดพลาสติก      
    - กรณีเป็นขวดชนิดอ่ืน      
2. ขวดบรรจุภัณฑ์ชนิดแก้ว 
    - กรณีเป็นขวดแกว้      
    - กรณีเป็นขวดชนิดอ่ืน      
3. บรรจุภัณฑ์รูปทรงโบราณ 
  
  
  
  
    - กรณีเป็นรูปทรงโบราณ      
    - กรณีเป็นรูปทรงอ่ืนๆ      
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 คุณลกัษณะ ชอบ
มาก 

ควร
เป็น 
เช่นนี้ 

เฉย ๆ ยอมรับ
ได้ 

ไม่ชอบ
เลย 

4. บรรจุภัณฑ์ทีม่ีการออกแบบให้ดูทนัสมัย 
  
  
  
  
    - กรณีมีการออกแบบใหดู้ทนัสมยั      
    - กรณีท่ีไม่มีการออกแบบฯ      
5. บรรจุภัณฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋า      
       
       
       
       
    - กรณีเป็นห่วงคลอ้งกระเป๋า      
    - กรณีไม่เป็นห่วงคลอ้งกระเป๋า      
6. ขนาดกะทดัรัด (ความกว้างไม่เกนิฝาขวดน า้ด่ืม) 
    - กรณีมีขนาดดงัขา้งตน้      
    - กรณีมีขนาดความกวา้งเกินขา้งตน้      
7. มีตาข่ายห่อสมุนไพรในบรรจุภัณฑ์  
    - กรณีมีตาข่ายห่อสมุนไพร      
    - กรณีไม่มีตาข่ายห่อสมุนไพร      
8. มีการซีลบรรจุภัณฑ์ 
    - กรณีมีการซีล      
    - กรณีไม่ซีล      
9. มีส่วนประกอบของกระวาน 
    - กรณีมีกระวาน      
    - กรณีไม่มีกระวาน      
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 คุณลกัษณะ ชอบ
มาก 

ควร
เป็น 
เช่นนี้ 

เฉย ๆ ยอมรับ
ได้ 

ไม่ชอบ
เลย 

10. มีส่วนประกอบของกานพลู 
    - กรณีมีกานพลู      
    - กรณีไม่มีกานพลู      
11. มีสรรพคุณทีช่่วยให้หลบัสบาย 
    - กรณีช่วยใหห้ลบัสบาย      
    - กรณีไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว      
12. มีสรรพคุณทีช่่วยให้มีสมาธิ 
    - กรณีช่วยใหมี้สมาธิ      
    - กรณีไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว      
13. มีรายละเอยีดแสดงแหล่งผลิต 
    - กรณีมีขอ้มูลแหล่งผลิต      
    - กรณีไม่มีขอ้มูลแหล่งผลิต      
14. มีรายละเอยีดแสดงทะเบียนยา 
    - กรณีมีทะเบียนยา      
    - กรณีไม่มีทะเบียนยา      
15. มีรายละเอยีดแสดงส่วนประกอบ 
    - กรณีแสดงส่วนประกอบ      
    - กรณีไม่แสดงส่วนประกอบ      
16. มีรายละเอยีดแสดงหน่วยงานราชการสนับสนุน/รับรอง 
    - กรณีมีรายละเอียดดงักล่าว      
    - กรณีไม่มีรายละเอียดดงักล่าว      
17. มีรายละเอยีดแสดงวันหมดอายุ 
    - กรณีแสดงวนัหมดอายุ      
    - กรณีไม่แสดงวนัหมดอาย ุ      
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 คุณลกัษณะ ชอบ
มาก 

ควร
เป็น 
เช่นนี้ 

เฉย ๆ ยอมรับ
ได้ 

ไม่ชอบ
เลย 

18. มีเวปไซต์ของผลติภัณฑ์ 
    - กรณีมีเวปไซต ์      
    - กรณีไม่มีเวปไซต ์      
19. มี QR Code 
    - กรณีมี QR Code      
    - กรณีไม่มี QR Code      
20. สามารถส่ังซ้ือได้ทางอนิเทอร์เน็ต 
    - กรณีซ้ือไดท้างอินเทอร์เน็ต      
    - กรณีซ้ือไม่ไดท้างอินเนอร์เน็ต      
21. ราคามากกว่า 40 บาท 
    - กรณีราคามากกวา่ 40 บาท      
    - กรณีราคาต ่ากวา่ 40 บาท      
22. ราคา 25 - 40 บาท 
    - กรณีราคา 25 - 40 บาท      
    - กรณีราคาอ่ืนๆ      
23. ราคาไม่เกนิ 25 บาท 
    - กรณีราคาไม่เกิน 25 บาท      
    - กรณีราคาเกิน 25 บาท      
24. กรณเีป็นบรรจุภัณฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋า และมีราคามากกว่า 70 บาท 
    - กรณีราคามากกวา่ 70 บาท      
    - กรณีราคาต ่ากวา่ 70 บาท      
25. กรณเีป็นบรรจุภัณฑ์แบบห่วงคล้องกระเป๋า และมีราคา 60 - 70 บาท 
    - กรณีราคา 60 - 70 บาท      
    - กรณีราคาอ่ืนๆ      
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 คุณลกัษณะ ชอบ
มาก 

ควร
เป็น 
เช่นนี้ 

เฉย ๆ ยอมรับ
ได้ 

ไม่ชอบ
เลย 

26. โปรโมช่ัน ซ้ือ 2 แถม 1 
    - กรณีซ้ือ 2 แถม 1      
    - กรณีไม่มีโปรโมชัน่น้ี      
27. โปรโมช่ันลดราคา 20 % 
    - กรณีลดราคา 20 %      
    - กรณีไม่มีโปรโมชัน่น้ี      
28. โปรโมช่ันขวดเก่าแลกขวดใหม่ ลดราคา 40 % 
    - กรณีน าขวดเก่าแลกขวดใหม่ไดส่้วนลด

40 % 
     

    - กรณีไม่มีโปรโมชัน่น้ี      
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 
 
ช่ือ - นามสกุล    นางสาวรัชนี  ตรีเลิศลญัจกร 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ   วนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 
สถานทีเ่กดิ    กรุงเทพมหานคร ฯ 
ประวตัิการศึกษา    วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 
     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน  นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน    ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองนนทบุรี 
     จงัหวดันนทบุรี 


