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วตัถุประสงคห์ลกัในการวจิยัคร้ังน้ี 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพร

ท่ีมีส่วนผสมของไพล 2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
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The main objectives of this research were 1) to study consumers’ perception on herbal 

products with phlai ingredient 2) to analyze the relationship between consumers’ perception and 
buying behavior and 3) to analyze the relationship between marketing mix factors and buying 
behavior. 400 consumers were interviewed using questionnaires during January and February 
2018. The Chi-squares technique was employed for the analysis. 

 
The result from the study found that most of the sampling consumers knew about the 

herbal products with Phlai Ingredient. The results from the analysis showed that consumers’ 
perception was related to using experience, frequency on oil massage purchase, and direct 
purchase from herbal product stores. Moreover, product strategy was related to the place of 
purchase, reasons of purchase, and source of information. The channel distribution strategy was 
related to the products mostly purchased and source of information. Lastly, the promotion 
strategy was related to reasons of purchase and source of information.  

 
This research suggests that the Ministry of Public Health promote and advertise the 

herbal products with phlai ingredient to public in terms of its quality and safety standard. 
Moreover, entrepreneurs should develop their herbal products to be modernized, easy to use, and 
available in different channels in order to increase demand in the herbal products with phlai 
ingredient. 
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60 

12 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพลกบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

 
61 

13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสม 
ของไพลกบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

 
62 

14 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพลกบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์  

 
63 

 
15 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบั

ชนิดของผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
 

65 
 

16 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บั
จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
66 

17 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บั
สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
67 



5 

 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 

ตารางที่  หน้า 
 

18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบัผู ้
ท่ีมีส่วนในการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 

 
68 

19 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบั
เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
69 

20 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์กับ
แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 

 
70 

 
21 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านราคากบัชนิด

ของผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
 

 
71 

 
22 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคากับ

จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
72 

 
23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคากบัสถานท่ี

ซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
73 

24 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านราคากบัผูท่ี้มี
ส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 

 
74 

25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคากบัเหตุผลใน
การซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
75 

 

(5) 



6 

 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 

ตารางที่  หน้า 
 

26 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคากับ
แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
76 

27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายกบัชนิดของผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
 

 
77 

28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายกบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 

 
78 

 
29 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายกบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
79 

 
30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายกบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 

80 
 

31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายกบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
81 

32 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายกบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
82 

33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายกบัชนิดของผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
 

 
83 

 

(6) 



7 

 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 

ตารางที่  หน้า 
 

34 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายกบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
84 

35 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายกบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 

 
85 

36 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายกบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 

 
86 

 
37 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ

ขายกบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
 

87 
 

38 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายกบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 

 
88 

 
39 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

 
89 

40 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของ
ไพลของผูบ้ริโภค 
 

 
 

90 

 
 
 

  

(7) 



8 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที ่  หน้า 
 

1 รูปแบบขวดน ้ามนันวด 
 

2 

2 รูปแบบขวดข้ีผึ้ง 
 

3 

3 รูปแบบบรรจุภณัฑลู์กประคบ 
 

3 

4 ตน้ไพล 
 

13 

5 ดอกไพล 
 

13 

6 เหงา้ (หวั) ไพล 
 

14 

7 น ้ามนันวด 
 

14 

8 ข้ีผึ้งไพล 
 

15 

9 ลูกประคบ 
 

15 

10 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

20 

11 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสมุนไพร 
 

29 

12 สัดส่วนการตลาดสินคา้สมุนไพร 
 

30 

13 เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑส์มุนไพรในประเทศไทย 33 

(8) 



9 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที ่  หน้า 
 

14 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศจีน 
 

34 

15 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

 
34 

16 มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับการส่งออกระหวา่ง
ประเทศทัว่ไป 
 

35 

17 แหล่งปลูกไพลท่ีส าคญัและจงัหวดัท่ีท าแปลงใหญ่ไพล 
 

37 

18 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

39 

19 รูปแบบท่ีแตกต่างของลูกประคบ 
 

40 

20 นวตักรรมของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 1 
 

42 

21 นวตักรรมของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 2 
 

42 

22 นวตักรรมของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 3 
 

43 

 
 
 

 

(9) 



1 

บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

 ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมกบัพืชสมุนไพรส าคญั
หลากหลายชนิด มีการกระจายพนัธ์ุอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงคนไทยน าสมุนไพรไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
อาหาร เป็นยา ใชใ้นพิธีกรรมตามความเช่ือ หรือเป็นเคร่ืองใชต่้าง ๆในชีวติประจ าวนั และไดมี้การพฒันา
รูปแบบการใชใ้ห้เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ในปัจจุบนักระแสความตอ้งการบริโภคสมุนไพร
เพื่อการดูแลสุขภาพทดแทนการใช้สารสังเคราะห์ของผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดค้าดการณ์ว่าประเทศไทย 
จะสูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูงถึง 52,150 ลา้นบาท รวมถึงโครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปเขา้สู่สถานการณ์สังคมผูสู้งอายุ ท าให้รัฐบาลไทยและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาสมุนไพรไทย จึงก าหนด ให้มีการจดัท าแผนแม่บท
แห่งชาติว่าดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ข้ึน เพื่อพฒันาสมุนไพรไทย
ทั้งระบบตั้งแต่การปลูก แปรรูป และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัท าโครงการขบัเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ 
เพื่อขบัเคล่ือนแผนแม่บทแห่งชาติดงักล่าว ซ่ึงสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจท่ีเน้นหนกั คือ Product Champion  
4 ชนิด ไดแ้ก่ ไพล ขมิ้นชนั กระชายด า และบวับก หากพิจารณาสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดพบวา่ “ไพล” 
เป็นสมุนไพรท่ีมีความโดดเด่นดา้นคุณภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ไดห้ลากหลายเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัยงัไม่พบวา่มีการศึกษา
ดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมจากพืชดงักล่าว จึงน่าสนใจวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลอยา่งไร 
 
 “ไพล” พืชสมุนไพรลม้ลุกท่ีมีล าตน้ใตดิ้นเรียกวา่เหงา้ จดัอยูใ่นวงศ์ขิง-ข่า สามารถปลูกและ
ให้ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพในประเทศไทย มีแหล่งปลูกท่ีส าคญัในจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี ตาก และ
สระแกว้ พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกมากคือ พนัธ์ุหยวก ส่วนของไพลท่ีนิยมน ามาใชป้ระโยชน์คือเหงา้ ซ่ึงมีสีเหลือง
และมีกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เกษตรกรมีทั้งปลูกเพื่อขายเหงา้สดอยา่งเดียว และปลูกเพื่อขายเหงา้สด
และแปรรูปเบ้ืองตน้ โดยการแปรรูปเบ้ืองตน้ จะมี 3 รูปแบบคือ 1) ไพลแห้ง น าเหงา้มาหั่นเป็นช้ิน

 



2 

แลว้ตากแดดหรืออบดว้ยตูอ้บ 2) ไพลผง น าไพลแห้งมาบดให้ละเอียดโดยการต าหรือเคร่ืองบดผง 
แลว้ร่อนเอาเฉพาะผง 3) น ้ ามนัหอมระเหย น าไพลสดมาสกดัน ้ ามนั สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การทอด 
การกลัน่แบบไอน ้ า เป็นตน้ เหงา้ไพลมีน ้ ามนัหอมระเหยประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงประกอบดว้ย
สารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ตา้นฮีสตามีน แกภู้มิแพ ้แพทยแ์ผนไทยใช้ไพลประกอบต ารับยา
ไทยเพื่อรักษาอาการปวดทอ้ง ลมจุกเสียด ทอ้งเดินและบิด ฟกช ้ า บวม เคล็ดขดัยอก นอกจากน้ีไพล 
ยงัใช้เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัในลูกประคบ ในปัจจุบนั ธุรกิจสปา (Spa) ก าลงัไดร้ับความนิยม
อย่างกวา้งขวาง ซ่ึงไพลได้ถูกน าไปใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของธุรกิจน้ี เช่น นวดหน้า ขดัผิว พอกตวั 
นวดตวัดว้ยน ้ ามนัไพล และการนวดดว้ยลูกประคบ ท าให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด 
ท่ีจ  าหน่าย ในตลาด เช่น น ้ามนันวด ข้ีผึ้ง ครีมนวด ลูกประคบ สบู่ ครีมนวดหนา้ ครีมขดัผวิ เป็นตน้ 
 
 ดา้นของผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลซ่ึงมีอยู่หลายชนิด แต่ท่ีสามารถพบเห็น
เป็นท่ีรู้จกัในทอ้งตลาด และน ามาวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
 

1.  น า้มันนวด  มีสรรพคุณในการคลายความอ่อนลา้ของร่างกาย บรรเทาอาการปวดเม่ือย ลดการ
อกัเสบของเอน็ กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ โดยจะบรรจุในขวดแกว้แบบฝาเกลียว ฝาลูกกล้ิง และแบบ spray          
มีขนาดบรรจุท่ีหลากหลายตั้งแต่ 8 มิลลิลิตร จนถึง 120 มิลลิลิตร มีส่วนผสมและสรรพคุณท่ีแตกต่าง
กนัไปในแต่ละตราสินคา้ มีตราสินคา้ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่เป็นผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน OTOP จนถึง
ผลิตภณัฑ์เพื่อการส่งออก เช่น อภยัภูเบศร, พรมจนัทร์, หมอเฉลิมวงัพรม, วาตะโพ เป็นตน้ มีทั้งท่ี
ข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณ หรือไดรั้บมาตรฐาน อย. มผช. และไม่ไดข้ึ้นทะเบียนหรือไดรั้บมาตรฐานใด ๆ  
ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 1  รูปแบบขวดน ้ามนันวด 

ฝาเกลียว ลูกกล้ิง spray 
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2.  ขีผ้ึง้  มีสรรพคุณในการแกเ้คล็ดขดัยอก ฟกช ้า แมลงกดัต่อย นิยมบรรจุในขวดแกว้ฝาเกลียว 
มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 12 กรัมไปจนถึง 200 กรัม มีส่วนผสมและสรรพคุณท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละตราสินคา้ 
มีตราสินคา้ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่เป็นผลิตภณัฑว์สิาหกิจชุมชน OTOP จนถึงผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออก 
ทั้งท่ีมีทะเบียนยาแผนโบราณ อย. มผช. และไม่มีมาตรฐานใด ๆ เช่น ภูมิพฤกษา, อุดมสุข, ธงทอง, 
หมอเฉลิมวงัพรม, ปฐว ีเป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2  รูปแบบขวดข้ีผึ้ง 

3.  ลูกประคบ  มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเม่ือย เคล็ดขดัยอก ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ช่วยให้
การไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน ขยายรูขุมขนบริเวณผิวหนงั ขนาดท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้คือ 100 กรัม และ 200 กรัม 
โดยมีบรรจุภณัฑห์ลายรูปแบบ เช่น ถุงใส, ถุงสุญญากาศ, กล่องกระดาษ, กระป๋อง เป็นตน้ มีส่วนผสม
และสรรพคุณที่แตกต่างกนัไปในแต่ละตราสินคา้ มีตราสินคา้ที่หลากหลาย ตั้งแต่เป็นผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจชุมชน OTOP จนถึงผลิตภณัฑ์เพื่อการส่งออก ทั้งท่ีมีทะเบียนยาแผนโบราณ อย. มผช. และ
ไมมี่มาตรฐานใด ๆ เช่น อภยัภูเบศร, ร ามะสัก, ปฐว,ี ดอยน ้าซบั เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
         

 

                                                                                      

 

 

 

ภาพท่ี 3  รูปแบบบรรจุภณัฑ์ลูกประคบ 

ถุงใส ถุงสุญญกาศ กล่องกระดาษ กระป๋อง 
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 จากข้อมูลด้านของผลิตภัณฑ์น ้ ามนันวด ข้ีผึ้ ง และลูกประคบดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็น
ค าถามว่าคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ในด้านส่วนผสมและสรรพคุณ รูปแบบผลิตภณัฑ์ ขนาดบรรจุ    
ตราสินคา้ รวมถึงมาตรฐานการรับรอง มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งไร 
 
 ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์น ้ ามนันวด ข้ีผึ้ง และลูกประคบ มีราคาที่แตกต่างกนัตามขนาด
สรรพคุณ ตราสินคา้ และรูปแบบบรรจุภณัฑ์ จากการส ารวจพบว่า น ้ ามนันวดมีราคาตั้งแต่ 55 - 250 บาท 
ส่วนข้ีผึ้งมีราคาตั้งแต่ 25 - 300 บาท และลูกประคบมีราคาตั้งแต่ 45 - 350 บาท ซ่ึงจะเห็นได้วา่ราคา   
มีความหลากหลายมาก ดงันั้นราคาอาจเป็นส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือก็เป็นได ้
 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์น ้ ามนันวด ข้ีผึ้ง และลูกประคบ มีหลายช่องทาง
สามารถพบเห็นไดต้ั้งแต่ ตลาดนดั, งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ (งาน OTOP, งานท่ีหน่วยงานของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อแสดงและจ าหน่ายสินคา้) ร้านคา้ชุมชน, ร้านคา้เฉพาะผลิตภณัฑส์มุนไพร, ร้านสปา, 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินคา้ และทาง Online แลว้ช่องทางการจดัจ าหน่ายใดที่สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดดี้ 
 

ดา้นการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์น ้ ามนันวด ข้ีผึ้ง และลูกประคบ จะใช้วิธีการลดราคา
หากซ้ือปริมาณมาก หรือจดัเป็นชุดของขวญัโดยใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ในส่วนของการโฆษณา
พบวา่นิยมใชช่้องทาง Online  ซ่ึงการส่งเสริมการขายน้ีอาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคก็เป็นได ้

 
อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จะอยู่คู่กบัคนไทยมานาน

และมีการพฒันารูปแบบให้เหมาะสมกบัการใชง้านมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่มีขอ้มูลวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั
รู้จกัหรือรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมากน้อยเพียงใด ท าให้เป็นท่ีน่าสนใจศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ทั้งในเร่ืองการรับรู้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บัผูส้นใจท าธุรกิจต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
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2.  เพื่อศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
3.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสม

ของไพล 
 

ขอบเขตของการศึกษา  
 

1.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจะท าการศึกษา 3 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ามนันวด 
ข้ีผึ้งไพล และลูกประคบ 

 
2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้

ผลิตภณัฑส์มุนไพร ทั้งท่ีเคยและไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล  
 

ประโยชนทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 

 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปไพลให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดให้กบัผูส้นใจธุรกิจสมุนไพรไทยหรือผูท่ี้ท  าธุรกิจสมุนไพรไทยอยูแ่ลว้ รวมถึง
ใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตหรือพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล มีแนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  

1.  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 
4.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพืชสมุนไพร ผลิตภณัฑส์มุนไพร ไพล และผลิตภณัฑส์มุนไพร        

ท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
6.  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 
1.  ความหมาย 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาการกระท าของผูบ้ริโภคในเร่ืองการคน้หา การซ้ือ การใช ้
การประเมินค่า และการจดัการกบัสินคา้และบริการที่ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะสนองความตอ้งการ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถอธิบายถึงวธีิท่ีบุคคลตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่(เช่น เวลา เงิน ความพยายาม) 
กบัสินคา้ท่ีนกัการตลาดเสนอขาย การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอธิบายถึงผลิตภณัฑ์และแบรนด์
ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือวา่ ท าไม เม่ือไหร่ ท่ีไหน บ่อยแค่ไหนท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ บ่อยแค่ไหนท่ีผูบ้ริโภคใช ้ผูบ้ริโภค
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ประเมินคุณค่าหลังการซ้ืออย่างไร และผูบ้ริโภคจะซ้ือซ ้ าหรือไม่ (Schiffman, Leon G. and Joseph 
L.Wisenblit, 2015) 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การท่ีบุคคลท าการตดัสินใจเลือก ซ้ือ ใช ้และก าจดัส่วนเหลือใช้
ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความปรารถนาและความตอ้งการของตวัเอง โดยการศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคตอ้งให้ความสนใจกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการบริโภคของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการ การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ ทศันคติ ค่านิยม วิถีชีวิต 
และบุคลิกภาพ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ วฒันธรรม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และชั้นทางสังคม            
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เพื่อให้ไดบ้ริโภคสินคา้
หรือบริการ โดยผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพลมาจาก 2 ทาง ประกอบด้วย อิทธิพลจากตวัผูบ้ริโภคเอง 
ไดแ้ก่ วฒันธรรม เช้ือชาติ บุคลิกภาพ ครอบครัว วงจรชีวิต ค่านิยม รายได ้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ทศันคติ           
ความเห็น การจูงใจ ประสบการณ์ในอดีต ความรู้สึก ความรู้ เพื่อนร่วมงานและบุคคลใกล้ชิด และ
อิทธิพลจากบริษทัห้างร้าน ไดแ้ก่ ตรายี่ห้อ ลกัษณะของสินคา้ การโฆษณา การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้ การส่งเสริมตลาด  การแสดงสินคา้ในร้านคา้ ราคา คุณภาพ บริการเสริม ส่ิงแวดลอ้มในร้านคา้ 
ความสะดวก การสร้างความภกัดีในตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ การเสนอขายสินคา้ ซ่ึงอิทธิพลจาก 2 ทาง
น้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (อดุลย ์ จาตุรงคกุล และ ดลยา   
จาตุรงคกุล, 2550) 

 
 1.  การจดัหาสินคา้ หมายถึง กิจกรรมเก่ียวกบัวธีิการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ การพิจารณาซ้ือ
สินคา้ สถานท่ีซ้ือ วธีิช าระค่าสินคา้ วธีิการน าสินคา้กลบับา้น 
 
 2.  การบริโภค หมายถึง วธีิบริโภคสินคา้ วธีิเก็บรักษาสินคา้ ผูใ้ชสิ้นคา้ ปริมาณการบริโภค  
ความคาดหวงัในการซ้ือ สถานท่ีและเวลาท่ีบุคคลไดบ้ริโภคสินคา้และบริการ 
 
 3.  การจดัการสินคา้เหลือใช ้หมายถึง การจดัการผลิตภณัฑเ์หลือใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งตวัสินคา้
ท่ีเหลือและบรรจุภณัฑ ์เช่น recycle ขายต่อ ทิ้ง แปรรูป เป็นตน้ 
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2.  การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
  
เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการของผูบ้ริโภคในเร่ืองการซ้ือ การใช้ และความตอ้งการ

เพื่อใชว้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพอใจ โดยการวเิคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค จะใช้ค  าถาม 6Ws และ 1H ประกอบดว้ย ใครคือบุคคลเป้าหมาย (Who?), อะไรท่ีผูบ้ริโภค
ซ้ือ (What?), ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ (Why?), ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who?), เมื่อใดท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือ (When?), ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where?), และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How?) เพื่อหาค าตอบ 7Os 
ประกอบดว้ย ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants), ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects), วตัถุประสงค์
ในการซ้ือ (Objectives), บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ (Organizations) ประกอบดว้ย 1) ผูริ้เร่ิม 
2) ผูมี้อิทธิพล 3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 4) ผูซ้ื้อ 5) ผูใ้ช้, โอกาสในการซ้ือ (Occasions), แหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ 
(Outlets) และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดว้ย 1) การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ 
2) การคน้หาหรือความตอ้งการ 3) การประเมินผลพฤติกรรม 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) ความรู้สึกภายหลงั 
การซ้ือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2538) 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการรับรู้ 
 
 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคแปลความหมาย เลือก และจดัระเบียบส่ิงกระตุน้
ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัภาพท่ีเห็น ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคเห็นส่ิงกระตุน้ท่ีเหมือนกนัและอยูภ่ายใตส้ถานการณ์
เดียวกนั แต่อาจจะแปลความหมาย เลือก และจดัระเบียบส่ิงกระตุน้นั้นต่างกนั เพราะผูบ้ริโภคแต่ละคน
จะมีพื้นฐานค่านิยม ความคาดหวงั และความจ าเป็นของตนเอง ซ่ึงส่งผลถึงกระบวนการรับรู้ของตนเอง 
(นภวรรณ  คณานุรักษ,์ 2556) 
 

การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลมีการแปลความหมาย เลือก และจดัระเบียบของส่ิงเร้าให้เปล่ียน 
เป็นส่ิงท่ีมีความหมายและสอดคลอ้งกนั โดยกระบวนการรับรู้ของบุคคลจะเกิดจากความรู้สึกท่ีต่อเน่ืองกนั 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเลือกรับรู้ การจดัระเบียบการรับรู้ และการแปลความหมาย  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) 

 

1.  การเลือกรับรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลเลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า โดยข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของ 3 ปัจจยั 
คือ คุณลกัษณะของส่ิงเร้า คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นสถานการณ์ 
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     1.1  คุณลกัษณะของส่ิงเร้า สามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภค เช่น คุณสมบติั
ทางกายภาพ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์หรือส่ือโฆษณา  

 
     1.2  คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นให้ทราบถึงการวางแผนระยะสั้ นและระยะยาว 

เป้าหมาย และวถีิชีวติของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการ และความสนใจของผูบ้ริโภค 
 
     1.3  ปัจจยัดา้นสถานการณ์ เช่น ความหนาแน่นของคน สภาพความร้อน-เยน็ ความดงัของ

เสียงรอบขา้ง ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีสามารถท าให้การรับรู้ของผูบ้ริโภคลดลง และจะพยายามหาทาง
หนีออกจากสถานการณ์เช่นน้ีโดยเร็วท่ีสุด 

 
2.  การจดัระเบียบการรับรู้ หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคจดักลุ่มส่ิงเร้า ให้มีความหมายตาม

ความเขา้ใจของตนเอง 
 
3.  การแปลความหมาย หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคตีความหมายของส่ิงเร้าท่ีไดรั้บว่าคืออะไร 

และมีความหมายวา่อยา่งไร โดยมีลกัษณะท่ีผสมผสานระหวา่งขอ้เท็จจริงกบัอารมณ์ความรู้สึก กลไกท่ี
ท าใหก้ารแปลความหมายมีความรวดเร็วมากข้ึน คือ การจดัประเภท ดา้นคุณลกัษณะ หนา้ท่ี และการใช้
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยอาศยัขอ้มูลเท่าท่ีมีอยูแ่ละความคิดของตน แต่อาจไม่ตรงกบั
ความเป็นจริงก็ได ้(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) 

 
ผูบ้ริโภคจะรับรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี (วฒิุ  สุขเจริญ, 2559) 
 

 1.  ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ หรือภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในใจผูบ้ริโภค ซ่ึงนักการตลาดพยายาม
สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบัภาพท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเอาชนะ
คู่แข่ง 
 
 2.  การรับรู้ดา้นราคา โดยผูบ้ริโภคจะมีราคาอยู่ในใจซ่ึงจะใช้เปรียบเทียบกบัราคาท่ีขายของ    
ผูจ้  าหน่ายสินคา้ เพื่อประเมินว่าราคานั้นเหมาะสม ถูก หรือแพง ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 
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 3.  การรับรู้ด้านคุณภาพ ผูบ้ริโภคจะอาศยัข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้าหรือ
บริการนั้น เช่น ขนาด สี กล่ิน หรือขอ้มูล ผูผ้ลิต แหล่งผลิตสินคา้ เป็นตน้ 
 
 4.  การรับรู้ความเส่ียง ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของการตดัสินใจซ้ือ และ     
ไม่รู้ถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดตามมาในการตดัสินใจซ้ือ (วฒิุ  สุขเจริญ, 2559) 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทางการตลาด คือ องค์ประกอบเบ้ืองตน้ของกลยุทธ์ทางการตลาด โดยธุรกิจตอ้ง
น ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพอใจให้กับผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
และคณะ, 2546) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย (อดุลย ์ จาตุรงคกุล และ ดลยา  จาตุรงคกุล, 2550) 

 
1.  ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้หรือบริการ โดยธุรกิจจะตอ้งผลิตสินคา้หรือบริการให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด เร่ิมตั้งแต่บรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยั สะดุดตา ฉลากแสดงขอ้มูล 
รูปร่าง คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ เพราะส่ิงเหล่าน้ีสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ของผูบ้ริโภค  

 
2.  ราคา เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ที่มีราคาต ่า      

มกัเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค แต่ราคาจะมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งมากส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย เพราะ   
ส่ิงท่ีใชป้ระเมินคุณค่าสินคา้ของผูบ้ริโภค คือราคา ดงันั้นราคาสูงไม่ไดท้  าใหก้ารซ้ือสินคา้ลดลง 

 
3.  ช่องทางการจ าหน่าย เป็นช่องทางท่ีน าสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค โดยตอ้ง

พิจารณาในเร่ืองของความง่ายในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ ความสะดวกในการซ้ือ และประเภทของช่องทาง   
การจดัจ าหน่าย เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
4.  การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสนใจ รู้จกัผลิตภณัฑ์และน ามาซ่ึง 

การตดัสินใจซ้ือ โดยมีรูปแบบการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพนัธ์ และการขายตรง 
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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสมุนไพรไทย พชืสมุนไพร ผลติภัณฑ์สมุนไพรไทย ไพล และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

 
1.  สมุนไพรไทย 
 

สมุนไพร หมายถึง ผลผลิตธรรมชาติท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์และแร่ธาตุท่ีใช้เป็นยา หรือผสมกบั
สารอ่ืนตามต ารับยา เพื่อบ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย หรือใชเ้ป็นยาพิษ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 

 
สมุนไพรไทย หมายถึง สัตว ์พืช สารสกดั ธาตุวตัถุ ที่ใชใ้นประเทศไทย รวมถึงต ารับยา 

ตามคมัภีร์โบราณ และผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของส่ิงดงักล่าว เช่น ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง (กรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2559) 
 
2.  พชืสมุนไพร 

 
พืชสมุนไพร หมายถึง สมุนไพรท่ีได้จากพืช ทั้งท่ีได้จากธรรมชาติ และการปลูก เพื่อใช้เป็น

วตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมของยา หรือการใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ เช่น อาหาร ปัจจุบนัมีการพฒันาพืชสมุนไพร 
เพื่อใชใ้นธุรกิจสุขภาพมากมาย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 

 
การปลูกสมุนไพรต้องมีกระบวนการผลิตสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงจะท าให้ได ้   

สารออกฤทธ์ิ หรือตวัยาสูงสุด ในขณะเดียวกนัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคโดยการ
หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 

 
พืชสมุนไพรสามารถจ าแนกตามการใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 
 
2.1  สมุนไพรท่ีมีน ้ามนัหอมระเหย: เช่น ตะไคร้หอม ขมิ้นชนั ไพล เป็นตน้ สามารถน าไปใช้

เป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑห์ลายชนิด เช่น สเปรยก์นัยงุตะไคร้หอม โลชัน่ขมิ้นชนั ข้ีผึ้งไพล เป็นตน้ 
  
2.2  สมุนไพรท่ีใช้เป็นยารับประทาน: เช่น บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร แกไ้ข ้กะเพรา ไพล ขิง 

แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ เป็นตน้ 
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2.3  สมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาส าหรับใชภ้ายนอก: เช่น บวับก เสลดพงัพอน เป็นส่วนผสมในครีม
ลดร้ิวรอยแผลเป็น เป็นตน้ 

 
2.4  สมุนไพรเสริมอาหารและเคร่ืองด่ืม : เช่น บุก ดูดจบัไขมนัจากเส้นเลือด ลดน ้ าหนัก       

ส้มแขก เปล่ียนไขมนัเป็นพลงังาน ลดน ้าหนกั เป็นตน้ 
 
2.5  สมุนไพรเคร่ืองส าอาง: เช่น อญัชนั เป็นส่วนผสมของแชมพู ครีมนวดผม ขมิ้นชนัเป็น

ส่วนผสมของ สบู่ โลชัน่ เป็นตน้ 
 
2.6  สมุนไพรป้องกนัก าจดัศตัรูพืช: เป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิเบ่ือเมาหรือมีรสขม ซ่ึงมีคุณสมบติั

ในการปราบหรือควบคุมปริมาณการระบาดของแมลงศตัรูพืช โดยไม่มีพิษตกคา้งในผลผลิต ไม่มีพิษ
ต่อผูใ้ชแ้ละสภาพแวดลอ้ม เช่น สะเดา หนอนตายหยาก ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ไพล เป็นตน้ 
 
3.  ผลติภัณฑ์สมุนไพร  

 
    ผลิตภณัฑ์สมุนไพร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์จุลชีพ หรือธาตุวตัถุ โดยน าไปใช้

กบัมนุษยเ์พื่อให้เกิดผลดา้นสุขภาพ ท าให้การท างานของร่างกายดีข้ึน ลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค  
แต่ไม่รวมถึงวตัถุท่ีใชใ้นการเกษตร อุตสาหกรรม วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ 
หรือวตัถุอนัตราย (กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2559) 

  
4.  ไพล (Phlai) 
 

ไพล มี ช่ือวิทยาศาสตร์คือ   Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. อยู่ในวงศ ์
Zingiberaceae เป็นไมล้ม้ลุกท่ีมีล าตน้ใตดิ้นแบบไรโซม ลกัษณะเป็นเหงา้แง่ง ใบเด่ียวออกจากกาบใบ
เรียงสลบัไปตามล าดบั ดอกออกเป็นช่อเชิงลดรูปทรงกระบองโบราณ ตั้งตรงจากเหงา้ มีกา้นดอกยาว       
5 - 10 ซม. ขณะช่อดอกยงัอ่อนจะมีสีเขียวอมม่วง เม่ือแก่สีแดงคล ้าอมม่วง ดงัแสดงในภาพท่ี 4 5 และ 
6 ผลแห้งรูปทรงกลม รากขนาดใหญ่ยาว 20 - 30 ซม. และรากเส้นดา้ย เจริญไดดี้ในดินร่วนซุย อุดม
สมบูรณ์สูง มีร่มเงาร ่ าไร  พบกระจายอยู่ทัว่ไป โดยปลูกไวใ้ช้ประโยชน์ทางยา ส่วนท่ีนิยมใช้ คือ เหงา้ 
โดยจะเก็บเม่ืออายุ 8 เดือนข้ึนไป มีสรรพคุณ แก้ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ฟกช ้ าเคล็ดบวม ขอ้เท้า
แพลง สมานแผล ปวดเม่ือย ช่วยบ ารุงผิวพรรณ ลดการเกิดสิวฝ้าและร้ิวรอย เป็นตน้ (กรมวิชาการ
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เกษตร, 2550) สารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ไดแ้ก่ น ้ ามนัหอมระเหย, เคอร์คิวมิน และสารอ่ืน 
ๆ เช่น สาร Butadiene (DMPBD), (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) สารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิแกป้วด ไดแ้ก่ 
สาร cassumunarins,   สาร (E)-4 (3',4'-dimethylphenyl) but-3-en-l-ol (มหาวทิยาลยัมหิดล, 2560) 

 
 
                                                                                             
 
 
                        

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  ตน้ไพล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5  ดอกไพล 
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ภาพท่ี 6  เหงา้ (หวั) ไพล 
 
5.  ผลติภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล 
 

ในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของไพลอยูห่ลายชนิดส่วนใหญ่ใชภ้ายนอก เช่น น ้ ามนันวด 
ครีมนวด เจลนวด ข้ีผึ้ง ลูกประคบ สบู่ ครีมขดัผิวหน้า ครีมขดัผิวกาย เป็นตน้ มีท่ีใชเ้ป็นยาบา้ง เช่น  
ยาแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ลดการปวดประจ าเดือนคือ “ยาประสะไพล” เป็นตน้ แต่ในการศึกษาจะเนน้ผลิตภณัฑ์
ท่ีพบเห็นมากในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ น ้ามนันวด ข้ีผึ้ง และลูกประคบ 

 
5.1  น ้ ามนันวด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกัดมาจากเหง้า (หัว) 

ไพล มีสรรพคุณในการคลายความอ่อนล้าของร่างกาย บรรเทาอาการปวดเม่ือย ลดการอกัเสบของ   
เอน็ กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อ ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7  น ้ามนันวด 
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5.2  ข้ีผึ้งไพล เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัมาจากเหงา้ (หวั) ไพล        
มีสรรพคุณในการแกเ้คล็ดขดัยอก ฟกช ้า แมลงกดัต่อย ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8  ข้ีผึ้งไพล 
  

5.3  ลูกประคบ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของเหงา้ไพลสดหรือเหงา้ไพลอบแห้ง มีสรรพคุณ
บรรเทาอาการปวดเม่ือย เคล็ดขดัยอก ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน ขยาย 
รูขมุขนบริเวณผวิหนงั ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9  ลูกประคบ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 การวิจยั เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ไดท้  าการศึกษา
งานวิจยั 5 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความใกลเ้คียงกบังานวิจยัท่ีจะศึกษา เช่น ปัจจยัท่ีท า 
การศึกษา ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการศึกษา เป็นตน้ เพื่อน ารูปแบบการท าวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ใหเ้กิดผลส าเร็จต่อไป โดยมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
 สุธีรา  สุธีพิเชฐภณัฑ์ (2548) ท าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ไพรเวทลาเบลของผูบ้ริโภคในท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาหมวด
สินคา้สุขภาพและความงาม โดยท าการศึกษา 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดสินคา้ตราท็อปส์หมวด
สินคา้สุขภาพและความงาม 2) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ตราท็อปส์หมวดสินคา้สุขภาพและความงาม
ของผูบ้ริโภคในท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ตราท็อปส์หมวดสินคา้สุขภาพและความงามของผูบ้ริโภคในท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต      
4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราท็อปส์
หมวดสินคา้สุขภาพและความงามของผูบ้ริโภคในท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ      
ผูท่ี้เข้ามาซ้ือสินค้าในท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในสาขาป่ินเกล้า ลาดพร้าว ชิดลม และพระราม 3 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแสดงจ านวน
ร้อยละในการอธิบาย และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ไคสแควร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์      
หาความสัมพนัธ์ทางสถิติ 
 

โชติกา  วารนิช (2556) ท าการวจิยัเร่ือง การรับรู้ ทศันติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อบริการ 
KTB Netbank ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
ประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ ความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อทศันคติ ความแตกต่าง
ของการรับรู้ท่ีมีผลต่อทศันคติ ความแตกต่างของทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรม จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
405 คนท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 - เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ใชว้ิธีการ
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (2-test) 
การวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Correlation) การทดสอบความ
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แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(F-test) และใช ้LSD ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งคู่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 วรรณเศรษฐ  บวัรา (2558) ท าการวจิยัเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร  อภยั
ภูเบศรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษา 1) คุณค่าตราสินค้าของผลิตภณัฑ์
สมุนไพรอภยัภูเบศร 2) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค
ท่ีแตกต่างกนั 3) การรับรู้การส่ือสารของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศร 
4) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอภยัภูเบศร เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา การวิจยั
เชิงส ารวจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด (ซ่ึงค านวณกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบ
ขนาดตวัอยา่งท่ีแน่นอน ไดผ้ลลทัธ์เท่ากบั 384.16) การศึกษาเชิงสืบคน้ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ บทความทั้งในและต่างประเทศ เวบ็ไซต์ต่าง ๆ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ใช้การแจกแจงความ ถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช้ t-test  F-test  LSD และ Pearson correlation ท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.05 และ 0.01 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรอภยัภูเบศร   
 
 สัณห์จุฑา  พิทกัษบ์ูรพา (2558) ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของประชากรศาสตร์กบั
การรับรู้ของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์  
เคล่ือนท่ีของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (TMB Touch) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยท าการศึกษา
การรับรู้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการบริการ TMB Touch รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ และลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เก็บขอ้มูล
โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกบัตวัแทนประชากร 400 คน ดว้ยการสุ่มแบบไม่ใชค้วาม
น่าจะเป็น และใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรมาท าการวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ไคสแควร์ 
 

อมัพิกา  กวยนิล (2558) ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้และ
พฤติกรรมการซ้ือของผลิตภณัฑ์เส้ือผา้แบรนดล์าคอส (LACOSTE) โดยท าการศึกษา 1) การรับรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้แบรนดล์าคอส 2) พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้แบรนดล์าคอส 3) ความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้แบรนด์ลาคอส 4) ความแตกต่างของ
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ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เส้ือผา้แบรนดล์าคอส 5) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เส้ือผา้แบรนด์ลาคอส ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีใชคื้อ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือหรือใช ้ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้แบรนด์
ลาคอส จ านวน 385 คน ใชว้ิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน
แต่ละขอ้ใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 เร่ือง สามารถสรุปไดว้า่ งานวิจยัทั้ง 5 เร่ืองใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ จ  านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร พบวา่งานวิจยั 5 เร่ืองท่ีใชจ้  านวนขนาด
กลุ่มตวัอย่างประชากรเท่าหรือใกล้เคียงกนัได้แก่ วรรณเศรษฐ  บวัรา, สุธีรา  สุธีพิเชฐภณัฑ์, สัณห์จุฑา  
พิทกัษบ์ูรพา ใชจ้  านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน ในขณะท่ี อมัพิกา  กวยนิล ใชจ้  านวนขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง 385 คน ส่วนโชติกา  วารนิช ใชจ้  านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 405 คน ซ่ึงทั้งหมดใชก้ารสุ่ม
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากรใช้สูตรแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ตวัแปรปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาวิเคราะห์พฤติกรรม พบวา่ ทั้ง 5 เร่ืองวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
บุคคลหรือประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในขณะท่ี อมัพิกา  กวยนิล, โชติกา  วารนิช, สุธีรา  
สุธีพิเชฐภณัฑ์ และ สัณห์จุฑา  พิทกัษบ์ูรพา วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลหรือประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ 
ส่วน อมัพิกา  กวยนิล, โชติกา  วารนิช และ วรรณเศรษฐ  บวัรา วเิคราะห์ปัจจยัการรับรู้กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค งานวิจยัทั้ง 5 เร่ืองใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (F-test) การวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร พบวา่ อมัพิกา  กวยนิล และ วรรณเศรษฐ  บวัรา ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ี 
โชติกา  วารนิช, สุธีรา  สุธีพิเชฐภณัฑ์ และ สัณห์จุฑา  พิทกัษบ์ูรพา ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ไคสแควร์ 
 
  จากขอ้สรุปดงักล่าว จึงไดน้ ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยแบบสอบถามกบัประชากร
ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรใช้สูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ปัจจยัส่วน
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บุคคล (อายุ รายได ้และการศึกษา) ปัจจยัดา้นการรับรู้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปรดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ไคสแควร์ 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 “ไพล” เป็น 1 ใน 4 ของสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้มีการพฒันา
ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และการตลาด เน่ืองจากไพลเป็นส่วนผสมท่ีส าคญัในต ารับยา และผลิตภณัฑ์
หลากหลายชนิด ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีสามารถพบเห็นเป็นท่ีนิยมใช้ ไดแ้ก่ น ้ ามนันวด 
ข้ีผึ้ง และลูกประคบ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 ชนิดน้ีมีความหลากหลายมากทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีหลายเกรด 
หลายยี่ห้อ หลายขนาด ดา้นราคาก็มีความหลากหลายตามขนาด ยี่ห้อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีตั้งแต่
ตลาดนดัไปจนถึงห้างสรรพสินคา้ และ Online ดา้นส่งเสริมการขายมีทั้งลดราคาเม่ือซ้ือปริมาณมาก 
หรือจดัเป็นชุดของขวญั แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัไม่พบวา่มีการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์งักล่าว รวมถึง
ยงัไม่แน่ใจว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความสนใจรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมากน้อยเพียงใด ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งการศึกษาเร่ืองการรับรู้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน 
การส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปไพล และเป็นประโยชน์ให้กบัผูส้นใจท าธุรกิจต่อไป ซ่ึงสามารถ
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดได ้ดงัน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภัณฑ์ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 

1. ปัจจยัด้านการรับรู้ 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสม

ทางการตลาด 

 
1. รายได ้

2. การศึกษา 

การรับรู้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์สมุนไพร 

ทีม่ส่ีวนผสมของไพลหรือไม่ 

Chi-square  

 

สถิติ

พรรณนา 

แนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปไพล และประโยชน์ให้กบัผู้สนใจท าธุรกจิสมุนไพร 

 

สถิติ

พรรณนา 



21 

บทที ่3 

 
วธีิการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัการรับรู้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค การศึกษาระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสม
ของไพล และหาความสัมพนัธ์การรับรู้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก
ประชากรตวัอยา่งจ านวน 400 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพร แลว้น าขอ้มูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชส้ถิติวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุปขั้นตอนวธีิการไดด้งัน้ี 
 

1.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 
3.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
4.  สมมติฐานงานวิจยั 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  
 การวจิยัน้ีใชข้อ้มูล 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพร จ านวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และการค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากรใช้สูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ค านวณขนาดตวัอยา่ง 
ของ Yamanae ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และช่วงความคลาดเคล่ือนเท่ากบั + 14% ดงัน้ี 
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n  =  p(1-p)Z2         

             e2 

โดยท่ี  n = จ านวนตวัอยา่งท่ีใชก้ารศึกษา 
 p = สัดส่วนของประชากรท่ีก าหนดจะสุ่ม  
 Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด    
 e = สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 
โดยปกติค่าความคลาดเคล่ือนจะเท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือเปิดตารางค่า Z = 1.96 

(จีรพรรณ, 2551) ก าหนดให้สัดส่วนของประชากรท่ีก าหนดจะสุ่มเท่ากบั 50 แทนค่าตวัแปร 
   
   n = 0.5(1 – 0.5)1.962 / (0.05)2  
      = 384.16 
 
ผลการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ 384 ตวัอย่าง เพื่อความสะดวกในการค านวณและ

ป้องกนัความผิดพลาด จึงเก็บตวัอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยเก็บขอ้มูลจากบุคคลท่ีสะดวกและเต็มใจ 
ให้ขอ้มูล ในพื้นท่ีหลายเขตไดแ้ก่ เขตจตุจกัร บางเขน ดอนเมือง มีนบุรี ราชเทวี ดุสิต บางรัก ตล่ิงชนั 
ทวีวฒันา บางขุนเทียน จอมทอง บางบอน บางกอกน้อย ทุ่งครุ และเขตคลองเตย เน้นแหล่งชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ บริษทัเอกชน ตลาดนดั ตลาดน ้า หา้งสรรพสินคา้ และงานแสดงสินคา้ 

 
2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เช่น ต าราท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัแนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ ขอ้มูลท่ีสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ก่อนการน าแบบสอบถามไป
เก็บขอ้มูลจากประชากรตวัอย่างจริง ไดท้  าการทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน
เพื่อดูวา่มีค าถามใดบา้งท่ีไม่ชดัเจน สร้างความล าบากในการตดัสินใจตอบบา้งหรือไม่ แลว้น าขอ้มูล 
ท่ีไดม้าปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้งมูลจากประชากรเป้าหมายต่อไป 
โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอนประกอบดว้ย 
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 ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 3 ขอ้ ได้แก่ 1) อายุ 2) ระดบั
การศึกษาสูงสุด 3) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบเรียงล าดบั 
 
 ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล  
โดยลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสุด 
จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 
  

1.  ประสบการณ์การใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล (หากไม่เคยใช้ให้ข้าม
ตอนน้ีไปท าตอนต่อไป) 

  
2.  ประเภทของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด 
  
3.  จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
  
4.  สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ท่ีซ้ือเป็นประจ า 
  
5.  ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
  
6.  เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
  
7.  แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล  

 
 ตอนที่ 3 การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยการสร้าง
ขอ้มูลทั้งท่ีถูกและไม่ถูกเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลคละกัน จ านวน 20 ข้อ 
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบ “ใช่” “ไม่ใช่” “ไม่แน่ใจ” โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดค าตอบในแต่ละขอ้
ไวแ้ลว้ หากผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบถูกตั้งแต่ 60% หรือ 12 ขอ้ข้ึนไป แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
รับรู้ต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ในกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบ “ไม่
แน่ใจ” แสดงวา่ไม่รู้สรุปวา่ตอบผดิจะไม่ไดค้ะแนนในขอ้น้ี 
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 ตอนที่ 4 ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 

1.  ดา้นผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 9 ขอ้ 
 

  2.  ดา้นราคาผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 4 ขอ้ 
 
 3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 5 ขอ้ 
 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 4 ขอ้ 
 
 ค าถามท่ีสร้างข้ึนเป็นค าถามลกัษณะประเมินการให้ความส าคญัในแต่ละดา้นของส่วนประสม
ทางการตลาดของผูบ้ริโภค จ านวน 5 ระดบั โดยก าหนดใหแ้ต่ละระดบัมีความหมายเท่ากบัคะแนนคือ  
 
  ระดับความส าคัญ    คะแนน 
      มากท่ีสุด         5  
      มาก          4  
      ปานกลาง         3  
      นอ้ย          2  
      นอ้ยท่ีสุด         1 
 
 การวเิคราะห์เกณฑก์ารใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัใชสู้ตรการค านวณอตัรภาคชั้น 
 
  ความกวา้งของชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 
  
 โดยท่ีคะแนนสูงสุด = 5 คะแนนต ่าสุด = 1 จ านวนชั้น = 5 น าไปแทนค่าในสูตรจะได ้
  ความกวา้งของชั้น = 5 – 1     
         5 
     = 0.80 



25 

 สามารถน าระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลในแต่ละดา้นมาแปลเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียไดด้งัน้ี  
 
 1.  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
 
 2.  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก 
 
 3.  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัปานกลาง 
 
 4.  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญันอ้ย 
 
 5.  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 

ตอนที่ 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการปรับปรุงผลิตภณัฑ์สมุนไพร โดยผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเขียนค าตอบไดอ้ยา่งอิสระตามความคิดของตนเอง 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 เม่ือเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ น าแบบสอบถามท่ีไดม้าด าเนินการ ดงัน้ี 
 
 1.  ท าการตรวจแบบสอบถามท่ีได้ แล้วคัดแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกให้คงเหลือ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไป 
 
 2.  น าค าถามในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามมาก าหนดรหสัส าหรับการบนัทึกขอ้มูล 
 
 3.  ท าการบนัทึกขอ้มูลแบบสอบถามทั้ง 400 ชุด ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 4.  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยเทคนิค Chi-square โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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     4.1  ค าถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) อายุ 2) ระดับ
การศึกษาสูงสุด 3) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชส้ถิติพรรณนาหาค่าการแจกแจงความถ่ี, ค่าร้อยละ 
 

     4.2  ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
จ านวน 7 ขอ้ ได้แก่ 1) เคยใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหรือไม่ หากไม่เคยให้ขา้ม
ตอนน้ีไปท าตอนต่อไป 2) ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลประเภทใดท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด  
3) จุดประสงค์หลักในการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 4) สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ท่ีซ้ือเป็นประจ า 5) ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
ท่ีมีส่วนผสมของไพล 6) เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 7) แหล่งขอ้มูล
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ใช้สถิติพรรณนาหาค่าการแจกแจง
ความถ่ี และค่าร้อยละ 
 

     4.3  การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ใช้สถิติพรรณนา
หาค่าการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

 
     4.4  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 4 ดา้น ใชส้ถิติพรรณนาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

     4.5  การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบ Chi-square 

ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ 0.01 
 

     4.6  การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบ Chi-square ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 และ 0.01 

 
     4.7  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแปลความหมายจากผลการค านวณท่ีได้ 
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 สมมติฐานการวจัิย 

 
สมมติฐานท่ี 1  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพร

ท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค 
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บทที ่4 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานการณ์ตลาดของผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

 
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานการณ์ตลาดของผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จะแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานการณ์ตลาดของผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
 
 2.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานการณ์ตลาดของผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานการณ์ตลาดของผลติภัณฑ์สมุนไพร 
 
 การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสมุนไพรนั้น จะมีห่วงโซ่อุปทานดงัน้ี 
 

ต้นทาง คือ การจดัการวตัถุดิบสมุนไพร ทั้งท่ีเพาะปลูกไดเ้องภายในประเทศซ่ึงรวมถึงการจดัการ
วตัถุดิบใหส้ามารถน าไปแปรรูปต่อได ้และการน าเขา้วตัถุดิบในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูผ้ลิต  

 
กลางทาง คือ การน าวตัถุดิบจากตน้ทางมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ยาสมุนไพรร้อยละ 15 เคร่ืองส าอางและสปาร้อยละ 45 อาหารและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 18 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารร้อยละ 22 

 
ปลายทาง คือ การน าเอาผลิตภณัฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภค เช่น การคา้ส่ง คา้ปลีก 

บริการ การส่งออก เป็นตน้  
 
สามารถสรุปห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสมุนไพรได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 11   
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ภาพท่ี 12  ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสมุนไพร 
ภาพท่ี 11  ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสมุนไพร 
ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2559) 
 

สถานการณ์สมุนไพรในต่างประเทศ 
 
 ในช่วงปี ค.ศ. 2007 - 2008 Nutraceutical World ได้ส ารวจและรายงาน ไดร้ะบุว่าตลาดรวม
ของสมุนไพรทุกรูปแบบมีมูลค่าประมาณ 8.3 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ โดยสามารถแบ่งสัดส่วนตลาด
เป็นอุตสาหกรรมยาสมุนไพรร้อยละ 50 สินคา้สมุนไพรประเภทอาหารและอาหารเสริมร้อยละ 30 
และเป็นอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อความงามร้อยละ 20 ดงัแสดงตามภาพท่ี 12 

 
ดา้นมูลค่าการตลาดสมุนไพรพบวา่ ประเทศท่ีมีมูลค่าสูง ไดแ้ก่ เยอรมนี ร้อยละ 28 ภูมิภาคเอเชีย 

ร้อยละ 19 ญ่ีปุ่น ร้อยละ 17 ฝร่ังเศส ร้อยละ 13 ประเทศอ่ืน ๆ  ในทวีปยโุรป ร้อยละ 12 และทวปีอเมริกาเหนือ 
ร้อยละ 11 ในขณะท่ีอตัราการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ค่อนขา้งนอ้ย
หรือคงท่ี เน่ืองจากมีการเพิ่มกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการบริโภคสมุนไพรและยาแผนโบราณ ในทางกลบักนั
กลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากเร่ิมเห็นความส าคญัของการใช้
สมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มมากข้ึน ตลาดบริโภคสมุนไพรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือ ตลาดยุโรป 



30 

ในขณะท่ีตลาดบริโภคสมุนไพรท่ีมีอตัราการขยายตวัมากท่ีสุดคือ ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย (กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2559) 

 
สัดส่วนการตลาดสินค้าสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  สัดส่วนการตลาดสินคา้สมุนไพร 
ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2559) 
 
แนวโน้มของตลาดสมุนไพรในต่างประเทศ  
 

แนวโน้มของตลาดสมุนไพรในดา้นสุขภาพท่ีก าลงัเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร
เป็นส่วนท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละผลก าไรมากท่ีสุด โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์สมุนไพรเสริมอาหารท่ีมี
คุณสมบติัในการให้พลงังาน เสริมสร้างภูมิคุม้กนัและความแข็งแรง การท าให้ผอ่นคลาย รวมถึงการ
ดูแลสุขภาพของสตรีในช่วงก่อนและหลงัมีประจ าเดือน  
 

สถานการณ์สมุนไพรในประเทศไทย 
  

ดา้นระบบตลาดในประเทศจะมีศูนยก์ลางอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีตลาดคา้ส่งท่ีจกัรวรรดิเป็น
ตลาดคา้ส่งท่ีส าคญั ซ่ึงมีผูป้ระกอบการประมาณ 13 - 15 ราย โดยเป็นทั้งผูค้า้ส่ง ผูน้  าเขา้ ผูผ้ลิตยาแผน
โบราณ หรือเป็นทั้งผูน้  าเขา้และผูผ้ลิตยาแผนโบราณ ส่วนผูร้วบรวมวตัถุดิบสมุนไพรรายใหญ่จะอยู่ใน
จงัหวดัสงขลา ราชบุรี และนครปฐม ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจะมีโรงบดสมุนไพร
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กระจายตวัอยู่ ราคาซ้ือขายพืชสมุนไพรจะข้ึนลงตามความต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิต  
ณ ขณะนั้น ปัจจุบนัเร่ิมมีการคดัเกรดและก าหนดราคาวตัถุดิบตามคุณภาพ 

  
 ภาพรวมด้านการส่งออกพืชสมุนไพรไทยปี 2560 ของกระทรวงพาณิชย ์สามารถสรุปได้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  มูลค่าการส่งออกและตลาดการส่งออกสมุนไพรไทยปี 2560  
 

ชนิดของสมุนไพรไทย มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) ตลาดส่งออก 
อาหารเสริม 698 เมียนมา อินโดนีเซีย กมัพชูา 

เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ 
น ้ามนัหอมระเหย 539 ญ่ีปุ่น ซาอุดิอาระเบีย จีน  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
พรรณไมแ้ละส่วนของพรรณไม ้ 440 ญ่ีปุ่น ซาอุดิอาระเบีย จีน 

ไตห้วนั เวยีดนาม 
สารสกดัสมุนไพร 397 เมียนมา ฟิลิปปินส์ จีน 

สหรัฐอเมริกา 
ยาสมุนไพรส าหรับรักษาหรือ
ป้องกนัโรค 

126 จีน ฮ่องกง เมียนมา ลาว 
สิงคโปร์ 

 ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์(2561) 
 
 ดา้นความตอ้งการน าเขา้สมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทั้งในรูปวตัถุดิบและสารสกดั ปี 2557 
มูลค่าการน าเขา้ในรูปวตัถุดิบ 1,099.61 ลา้นบาท สมุนไพรน าเขา้ ไดแ้ก่ พริกไทย อบเชย จนัทน์แปดกลีบ 
ลูกจนัทน์เทศ สมุนไพรกลุ่มโกษฐ์ กลุ่มเทียน และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ 
โดยน าเขา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือก, 2559) 
 
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตกลงการคา้แบบทวิภาคี ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นประสบการณ์การศึกษาวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรมและการตลาด แต่ในภาค
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การผลิตวตัถุดิบสมุนไพรท่ีเป็นตน้น ้ า จ  าเป็นตอ้งเร่งเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร 
ทั้งดา้นคุณภาพ ตน้ทุนและแรงงาน เพื่อแข่งขนักบัวตัถุดิบราคาถูกจากประเทศสมาชิก CLMV 
 
แนวโน้มการตลาดสมุนไพรในประเทศไทย  
 
 การใช้สมุนไพรกบัการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาล จากการส ารวจของกระทรวงสาธารณสุข
พบวา่มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทยท่ีบรรจุในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 24 รายการจาก 71 รายการ มีมูลค่า
ประมาณปีละ 14,000 ลา้นบาท ประกอบกบัการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุจึงมีแนวโนม้ความตอ้งการใช้
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ปัจจุบนัมีโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีสามารถผลิตยาสมุนไพรประมาณ 
70 แห่ง ในจ านวนน้ีไดรั้บมาตรฐาน GMP จ านวน 15 แห่ง 
 
 การใชส้มุนไพรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและความงาม จากขอ้มูลของสมาพนัธ์สุขภาพและ
ความงาม ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศมีมูลค่าประมาณ 80,000 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
สมุนไพร น ้ าสมุนไพรพร้อมด่ืม มีอตัราการเติบโตสูง การนวดไทย สปาและผลิตภณัฑ์สปา พฒันา
อย่างรวดเร็ว รายงานของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก พบว่า มีมูลค่ากว่า 
30,000 ลา้นบาท และมีอตัราขยายตวัร้อยละ 30 
 
มาตรฐานรับรองผลติภัณฑ์สมุนไพร 
 
 ผลิตภณัฑ์สมุนไพรหากตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับและสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค จ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงในแต่ละประเทศก็ตอ้งการมาตรฐานการรับรองท่ีต่างกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 1.  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรในประเทศไทย ไดแ้ก่ อย. ฮาลาล มอก. และ TTM มี
สัญลกัษณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 13 โดยเคร่ืองหมายแต่ละชนิดแสดงการรับรองในดา้นต่าง ๆ คือ 

      1.1  เคร่ืองหมายอาหารและยา (อย.) เป็นเคร่ืองหมายท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ให้การรับรองผลิตภณัฑ์สุขภาพ ไดแ้ก่ ยา เวชภณัฑ์ เคร่ืองส าอาง และอาหาร ว่ามีคุณภาพ 
ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน ในกรณีเป็นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ตอ้งอยู่ในบรรจุภณัฑ์ท่ีปิดสนิท จึงจะ
ไดรั้บการรับรอง 
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      1.2  เคร่ืองหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นเคร่ืองหมายท่ีไดรั้บการรับรองจากสถาบนั
มาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยรับรองผลิตภณัฑ์อาหาร 
ท่ีผา่นกรรมวธีิในการท า ปรุง ประกอบ ผสม หรือแปรสภาพ ตามศาสนบญัญติั เพื่อเป็นการรับประกนั
วา่ชาวมุสลิมสามารถบริโภคไดอ้ยา่งสนิทใจ 

      1.3  เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) เป็นเคร่ืองหมายท่ีได้รับการ
รับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม วา่เป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด มีความปลอดภยัในการอุปโภค บริโภค มีคุณภาพสมราคา และ   
มีประสิทธิภาพในการใชง้าน  
 
      1.4  เคร่ืองหมาย Thailand Trust Mark (TTM) เป็นเคร่ืองหมายท่ีได้รับการรับรองจาก  
กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงศกัยภาพของสินคา้
และบริการของไทย โดยการันตีมาตรฐานสินคา้ไทยในต่างแดนให้แก่ผูป้ระกอบการ เป็นใบเบิกทาง
ธุรกิจและสามารถสร้างความเขม้แขง็ของสินคา้และบริการในภาคการส่งออกของไทยในแถบอาเซียน 
และสู่ตลาดโลกในเร็ววนัน้ี  
 
  
 
 
        อย.                                     ฮาลาล                                         มอก.                             TTM 
 
 
ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2561) 
 

2.  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศในอาเซียน ไดแ้ก่ 
ASEAN GMP ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีรับรองว่าผลิตภณัฑ์สมุนไพร ได้ผ่านการผลิตท่ีได้คุณภาพ และ
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั โดยควบคุมตั้งแต่สถานท่ีผลิต เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต 
ตามมาตรฐานของ ASEAN 
 
 3.  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศจีน ไดแ้ก่ CFDA 
และ SFDA ซ่ึงมาตรฐาน CFDA รับรองโดยองคก์ารอาหารและยาของจีน ในขณะท่ี มาตรฐาน SFDA 

ภาพท่ี 13  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑส์มุนไพรในประเทศไทย 
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รับรองโดยส านกังานอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 2 มาตรฐานน้ี จะควบคุมดูแลการ
ผลิตอาหารและยา ใหมี้ความปลอดภยั มีสัญลกัษณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 14 
 
 
                    
 
 
ภาพท่ี 14  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศจีน 
ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2561) 
 
 4.  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ 
FDA และ USDA Organicโดยท่ีมาตรฐาน FDA รับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา 
มีบทบาทหนา้ท่ีคลา้ย อย. ของไทย โดยควบคุมดูแลความปลอดภยัเก่ียวกบัการใชย้า อาหาร อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์และเคร่ืองส าอางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑต่์าง ๆ วา่ผูบ้ริโภคสามารถใชไ้ด้
อยา่งปลอดภยั ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายใด ๆ ในขณะท่ี มาตรฐาน USDA Organic เป็นตรารับรองอาหาร
และผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา ท่ีออกโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแสดงให้
ทราบว่าผลิตภณัฑ์สมุนไพรผ่านขั้นตอนการผลิตแบบเกษตรอินทรียท์ั้ งแบบ 100% และ 95% มี
สัญลกัษณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 15 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 15  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2561) 
 
 5.  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าหรับการส่งออกระหวา่งประเทศทัว่ไป ไดแ้ก่  ISO 
GMP และ HACCP มีสัญลกัษณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 16โดยเคร่ืองหมายแต่ละชนิดแสดงการรับรอง 
ในดา้นต่าง ๆ คือ  
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      5.1  เค ร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ISO รับรองโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 
(International for Standardization) ซ่ึงให้การรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ ในดา้นระบบบริหารคุณภาพ
และระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม ของการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 
      5.2  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice) โดยหน่วยงาน
มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) จะมีขอ้ก าหนดพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการผลิต
และควบคุม เพื่อใหผู้ผ้ลิตปฏิบติัตามและท าใหส้ามารถผลิตอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
      5.3  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็น
การรับรองมาตรฐานการผลิต และการจดัการด้านความปลอดภยัของอาหาร โดย บริษทั พิลสเบอร่ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอาหารส าหรับนกับินอวกาศขององคก์ารนาซ่า แห่งสหรัฐอเมริกา 
ต่อมาได้มีการน าไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่าง ๆ ขององค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
                                           
ภาพท่ี 16  มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับการส่งออกระหวา่งประเทศทัว่ไป 
ท่ีมา: กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2561) 
 
ส่วนที ่2  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดของผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

 
สถานการณ์ของไพล 
 
 ไพลเป็นพืชท่ีปลูกและดูแลรักษาง่าย สามารถชะลอการขุดเหงา้เพื่อรอตลาดได ้เหงา้อายุ 2 ปี
จะใหป้ริมาณสารส าคญัสูงกวา่เหงา้อายุ 1 ปี สามารถน ามาแปรรูปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลาย 
เช่น ยา เคร่ืองส าอาง ลูกประคบ ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในสปา และผลิตภณัฑ์ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ 
การขยายตวัของธุรกิจนวดแผนไทย และธุรกิจสปา ท าให้ความตอ้งการวตัถุดิบไพล มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ 
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 จากขอ้มูลการผลิตไพลจากการข้ึนทะเบียนของเกษตรกรในปี 2560 พบว่าไพลมีพื้นท่ีปลูก 
จ านวน 778.87 ไร่ และจากรายงานภาวการณ์ผลิตพืชปี 2560 พบว่าไพลมีผลผลิตเฉล่ีย จ านวน 
2,405.66 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 1,873.69 ตนั โดยใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีใชภ้ายใน 
ประเทศร้อยละ 92 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์ปาร้อยละ 52 วตัถุดิบประกอบเคร่ืองยา เคร่ืองส าอาง ลูกประคบ 
ผลิตภณัฑ์ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชร้อยละ 40 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 8 ไดแ้ก่ น ้ามนัไพล (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2561) 
 
 แหล่งผลิตไพลท่ีส าคญัสามารถแบ่งเป็นรายภาคไดคื้อ ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม  
ภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัสระแก้ว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ภาค
ตะวนัตก ได้แก่ จงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี และจงัหวดัตาก ภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ น่าน 
พิษณุโลก และจงัหวดัเพชรบูรณ์ ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 
 
 จงัหวดัท่ีมีการปลูกไพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี ตาก พิษณุโลก ราชบุรี และจงัหวดั
สระแกว้ โดยมีการปลูกไพลตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีจงัหวดัราชบุรี และจงัหวดั
สระแกว้ ดงัแสดงในภาพท่ี 17 
 
 ผลผลิตของไพล (เหงา้สด) จะสามารถขุดไดร้ะหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม โดยท่ี
เกษตรกรจะมีทั้งขายสด หรือน าเหงา้สดมาลา้ง หัน่ ตากใหแ้หง้เก็บไวข้ายเป็นวตัถุดิบแหง้ไดต้ลอดทั้งปี 
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าทั้งขายสดและวตัถุดิบแห้ง มีเกษตรกรบางรายสามารถสกดัเป็นน ้ ามนัไพลได ้
 
 ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกไพลท่ีไดจ้ากการส ารวจจากกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไพล
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปรายละเอียด ดงัน้ี 
 
       ตน้ทุนผนัแปร         ตน้ทุนคงท่ี             รวมตน้ทุนทั้งส้ิน 
 
 ปีท่ี 1           27,285       1,500         28,785              บาท/ไร่ 
    
 ปีท่ี 2                            20,441    1,500         21,941              บาท/ไร่ 
  
 ผลตอบแทนไพลสดประมาณ  30,070.75  บาทต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 
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ภาพท่ี 17  แหล่งปลูกไพลท่ีส าคญัและจงัหวดัท่ีท าแปลงใหญ่ไพล 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2561) 
 
 ราคาขายในปี 2560 จากการส ารวจพบวา่ไพลสดอาย ุ2 ปี  ราคาเฉล่ีย 10 - 15 บาทต่อกิโลกรัม 
ไพลแหง้ อาย ุ2 ปี ราคาเฉล่ีย 80 - 100 บาทต่อกิโลกรัม ไพลผง ราคาเฉล่ีย 150 - 170 บาทต่อกิโลกรัม 
ไพลสดอายุ 2 ปีน ามาแปรรูปเป็นน ้ ามนัไพล ราคาเฉล่ีย 5,000 บาทต่อลิตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 
 
 การน าเขา้และส่งออกไพล พบว่าไม่มีการน าเขา้จากต่างประเทศเน่ืองจากไพลของประเทศ
ไทยมีคุณภาพดีท่ีสุด เป็นท่ีตอ้งการของต่างประเทศมากโดยเฉพาะประเทศจีน ดา้นการส่งออกพบวา่ 
มีการส่งออกในรูปแบบของน ้ามนัไพล แต่ไม่มีการจดัเก็บเป็นพิกดัศุลกากร 
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สถานการณ์ตลาดของผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลนั้น มีห่วงโซ่อุปทานดงัน้ี 
 

ต้นทาง คือ การเพาะปลูกไพลของเกษตรกรไดเ้องภายในประเทศ โดยตอ้งค านึงถึงคุณภาพและ
ความสะอาด ซ่ึงอายุของไพลท่ีสามารถขุดเหงา้ไดมี้ตั้งแต่ 1 ปี 2 ปี ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ท่ีผูซ้ื้อว่า 
จะน าไปใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทใด หากเป็นผลิตภณัฑ์ทัว่ไปใช้เหงา้ไพลอายุ 1 ปี แต่หากตอ้งการได้
สารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบควรใชเ้หงา้ไพลอายุ 2 ปี เกษตรกรหลายรายสามารถน าเหงา้ไพลสด
แปรรูปเป็นวตัถุดิบแหง้เพื่อจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์อไป 

 
กลางทาง คือ การน าเหงา้ไพลสดหรือวตัถุดิบแห้งจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค เช่น ยาสมุนไพร เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์นวด/ประคบ/สปา 
ผลิตภณัฑ์ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ ในปัจจุบนัไพลถูกน ามาใช้ผลิตผลิตภณัฑ์นวด/ประคบ/สปา
มากท่ีสุด เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจร้านสปา  

 
ปลายทาง คือ การน าเอาผลิตภณัฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบการผลิต จ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภค

ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การคา้ส่ง คา้ปลีก บริการ การส่งออก เป็นตน้  
 
สามารถสรุปห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลได ้ดงัแสดง

ในภาพท่ี 18 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 1.  ดา้นของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมีความหลากหลายทั้งชนิด 
ขนาด รูปร่าง บรรจุภณัฑ ์มาตรฐานรับรอง และตราสินคา้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

      1.1  ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาด มีหลากหลาย
ชนิด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑป์ระเภทยารักษาอาการปวดประจ าเดือน ลดการจุกเสียด เรียกวา่ ต ารับยาประสะ
ไพล ผลิตภณัฑ์ประเภทบรรเทาอาการปวดเม่ือย ลดการอกัเสบของเอ็น กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ เช่น น ้ ามนั
นวด ครีมนวด ผลิตภัณฑ์ประเภทแก้เคล็ดขดัยอก ฟกช ้ า แมลงกัดต่อย เช่น ข้ีผึ้ งไพล ไพลบาล์ม 
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ผลิตภณัฑ์ประเภทบรรเทาอาการปวดเม่ือย เคล็ดขดัยอก ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ช่วยให้การไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน ขยายรูขมุขนบริเวณผวิหนงั เช่น ลูกประคบ ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นธุรกิจสปาเช่น ครีมนวดหนา้ 
ครีมขัดผิว อบตัว  ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส าอาง เช่น สบู่  แต่ท่ีสามารถพบเห็นเป็นท่ีรู้จักใน
ทอ้งตลาดมากไดแ้ก่ น ้ามนันวด ข้ีผึ้งไพล และลูกประคบ  
 
  
   ต้นทาง                    กลางทาง          ปลายทาง 
 
                                                              
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18  ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
      1.2  ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาดแต่ละชนิดจะมีขนาด
บรรจุให้เลือกหลายขนาด เช่น น ้ ามนันวดมีขนาดบรรจุท่ีหลากหลายตั้งแต่ 8 มิลลิลิตร จนถึง 120 
มิลลิลิตร ข้ีผึ้งไพลมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 12 กรัมไปจนถึง 200 กรัม ลูกประคบมีขนาดตั้งแต่ลูกประคบน้ิว
ขนาด 15 กรัม ลูกประคบหนา้ขนาด 35 กรัม ไปจนถึง 200 กรัม ขนาดท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้คือ ขนาด 100 กรัม 
และ 200 กรัม 
 

วตัถุดิบสดในประเทศ 
เกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร /

สหกรณ์การเกษตร 

แปรรูปวตัถุดิบแห้ง 
เกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร /

สหกรณ์การเกษตร 

ยาสมุนไพร 

เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภณัฑน์วด /
ประคบ/สปา 

ผลิตภณัฑป้์องกนั
ก าจดัศตัรูพืช 

ธุรกิจคา้ส่ง 

ธุรกิจคา้ปลีก 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจส่งออก 
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      1.3  ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาดแต่ละชนิดจะมีบรรจุภณัฑ์
ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น น ้ ามนันวดจะบรรจุในขวดแกว้แบบฝาเกลียว 
ฝาลูกกล้ิง และแบบ spray ข้ีผึ้งไพลนิยมบรรจุในขวดแกว้ฝาเกลียว หรือขวดพลาสติกฝาเกลียว ลูกประคบ
มีบรรจุภณัฑ์หลายรูปแบบ เช่น ถุงใส, ถุงสุญญากาศ, กล่องกระดาษ, กระป๋อง เป็นตน้ แต่ท่ีนิยมมาก
จะเป็นแบบบรรจุลูกประคบในถุงสุญญากาศแลว้ใส่กล่องกระดาษอีกชั้นหน่ึง 
 
      1.4  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาดบางชนิด เช่น ลูกประคบ 
นอกจากลกัษณะเหมือนลูกบอลท่ีมีกา้นจบัแลว้ ยงัมีลูกประคบท่ีใช้ประคบบ่าไหล่ มีลกัษณะคลา้ย
หมอนรองคอ หรือลูกประคบท่ีใชป้ระคบหลงั มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ผกูรัดแผ่นหลงั ดงัแสดง
ในภาพท่ี 20 
 
          
 

 
 
 
 
 
        ประคบบ่าไหล่                                                                ประคบหลงั 

 
ภาพท่ี 19  รูปแบบท่ีแตกต่างของลูกประคบ 
 
      1.5  ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาดมีทั้งท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน เช่น อย. มอก. มผช. เป็นตน้ การข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑ ์
ท่ีผลิตจากผูป้ระกอบการธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ OTOP ผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม แต่ยงัมีผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาดอีกหลายยี่ห้อท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ 
หรือไดรั้บรองมาตรฐานใด ๆ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑข์องชุมชน 
 
      1.6  ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีจ าหน่ายในตลาดมีมากมายหลากหลาย 
ตราสินคา้ท่ีผลิตจากบริษทั หา้งร้าน หน่วยงานต่าง ๆ สินคา้ SME สินคา้ OTOP  สินคา้วสิาหกิจชุมชน 
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สินคา้ทอ้งถ่ินจากภูมิปัญญาชาวบา้น ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น อภยัภูเบศร GPO ขององคก์ารเภสัชกรรม 
ปฐว ี(คุณภาพสูง ทนัสมยั) ดอยน ้ าซบั (สินคา้เกษตรอินทรีย)์ พรมจนัทร์ ร ามะสัก ภูมิพฤกษา อุดมสุข 
ธงทอง หมอเฉลิมวงัพรม วาตะโพ ภูตะวนั เป็นตน้ 
 
 2.  ดา้นราคา ผลิตภณัฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล มีราคาแต่ละชนิดแตกต่างกนัตาม
ขนาด คุณภาพ ตราสินคา้ และรูปแบบบรรจุภณัฑ์ จากการส ารวจราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยม 3 ชนิด คือ 
น ้ ามนันวด ข้ีผึ้งไพล และลูกประคบ พบวา่ น ้ ามนันวดมีราคาตั้งแต่ 55 ไปจนถึงราคา 250 บาท ส่วนข้ีผึ้ง
ไพลมีราคาตั้งแต่ 25 บาท ไปจนถึงราคา 300 บาท และลูกประคบมีราคาตั้งแต่ 45 บาท ไปจนถึงราคา 
350 บาท แต่ถา้เป็นประคบบ่าไหล่ หรือประคบหลงัจะมีราคาตั้งแต่ 500 บาท ไปจนถึงราคา 1,400 บาท  
 
 3.  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล มีช่องทางการ 
จดัจ าหน่ายหลายช่องทาง ตั้งแต่ ชาวบา้นน ามาจ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตลาดท้องถ่ิน 
ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดทั่วไป งานแสดงสินค้าต่าง ๆ (งาน OTOP งานท่ีหน่วยงานของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อแสดงและจ าหน่ายสินคา้) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลท่ีมีแผนก
แพทยแ์ผนไทย ร้านคา้ชุมชน ร้านคา้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ร้านสปา ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินคา้  
ร้านสะดวกซ้ือ และทาง Online 
 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จะใชว้ธีิการ ดงัน้ี 
 
      4.1  ลดราคาหากซ้ือปริมาณมาก หรือมีของแถมเม่ือซ้ือปริมาณมาก 
 
     4.2  จดัเป็นชุดของขวญัโดยใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม เพื่อกระตุน้ยอดขาย  
 
     4.3  ในส่วนของการโฆษณาพบวา่มีทั้งโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์ ช่องทาง Online หรือ
จดัซุ้มแนะน าผลิตภณัฑ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ 
  
นวตักรรมของผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 ปัจจุบนัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 
จากไพล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ มีตวัอยา่งคือ 1) ลูกกล้ิงไพล รูปแบบ Liquid Roll-on 
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เพิ่มความสะดวกในการใช้ เพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย อกัเสบของกลา้มเน้ือ 2) เจลรักษาสิว เพื่อลด
การอกัเสบของสิว 3) เจลไพลบาล์ม เป็นเจลส าหรับทา ถู นวด แกอ้กัเสบ ตา้นการอกัเสบชนิดเฉียบพลนั 
ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด ์ 4) เจลลูกประคบ โดยการสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากลูกประคบ มีฤทธ์ิตา้น
การอกัเสบ ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ 5) โลชัน่ทาแผล ใชส้ าหรับทาแผลประเภทแผลถลอก มีประสิทธิภาพ 
ในการตา้นเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุการเกิดแผลติดเช้ือ 6) ผลิตภณัฑ์รักษาแผลในช่องปาก ได้แก่  
ยาป้ายปาก เพื่อลดการอกัเสบจากแผลติดเช้ือยีสต์แคนดิดา้ และน ้ ายาบว้นปาก 7) แผ่นเช็ดท าความ
สะอาดส าหรับสตรี ยบัย ั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรค 8) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด มีฤทธ์ิในการฆ่า
เช้ือจุลินทรียก่์อโรคผิวหนัง และโรค ทางเดินอาหาร ท่ีปนเป้ือนอยู่ตามพื้นผิวต่าง ๆ ไม่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้ 9) ผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น แชมพ ูโลชัน่ สเปรยก์ าจดัเห็บ
หมดั ดงัแสดงในภาพท่ี 20, 21 และ 22 
 
 
 
 
  
 

ลูกกล้ิงไพล   เจลรักษาสิว          เจลไพลบาลม์ 
 

ภาพท่ี 20  นวตักรรมของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 1 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2561) 
 
 
   

 
 
 
เจลลูกประคบ   โลชัน่ทาแผล  ผลิตภณัฑรั์กษาแผลในช่องปาก 
 

ภาพท่ี 21  นวตักรรมของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 2 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2561) 
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 แผน่เช็ดท าความสะอาด                    ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด  
            ส าหรับสตรี              ผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 
ภาพท่ี 22  นวตักรรมของผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 3 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2561) 
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บทที ่5 

 
ผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยใชแ้บบสอบถาม
เก็บขอ้มูลจากประชากรตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพร แลว้
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ดว้ยเทคนิค Chi-square โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
 2.  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 3.  การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 4.  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 5.  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
ท าการทดสอบสมมุติฐาน 
 
 6.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค ท าการทดสอบสมมติฐาน 
 
 7.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
  
 
 
 

 

 



45 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
 ท าการศึกษา อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จากประชากรตวัอย่าง 
จ  านวน 400 คน พบวา่ประชากรตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 อายมุากกวา่ 
50 ปีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 
และอายุน้อยกวา่ 21 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ในดา้นระดบัการศึกษาพบว่า 
มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ
ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ส่วนดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ประชากรตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 20,000 บาท จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  จ  านวนและร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามลกัษณะประชากร 
 

ลกัษณะประชากร  จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ 31 - 40 110 27.5 

 21 - 30 ปี 101 25.3 
 มากกวา่ 50 ปี 80 20.0 
 41 - 50 ปี 77 19.2 
 นอ้ยกวา่ 21 ปี 32 8.0 

รวม  400 100.0 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 221 55.2 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 124 31.0 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 55 13.8 

รวม  400 100.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 213 53.3 

 มากกวา่ 20,000 บาท 187 46.7 
รวม  400 100.0 
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พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ไดแ้ก่ ประสบการณ์
การใช้ (หากไม่เคยใช้ให้ขา้มตอนน้ีไปท าตอนต่อไป) ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด 
จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือเป็นประจ า ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ และ
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ดา้นประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของ
ไพลของประชากรตวัอยา่ง 400 คน มีผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 และผูท่ี้
ไม่เคยใช้ผลิตภณัฑ์ฯ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 โดยผูท่ี้ไม่เคยใช้ผลิตภณัฑ์ฯ ไม่ตอ้งตอบ
แบบสอบถามอีก 6 ดา้นของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ดงันั้นจะมีเฉพาะผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ 
จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 เท่านั้ นท่ีน ามาใช้ในการศึกษา ซ่ึงจะคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ 
จากการศึกษาพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ น ้ ามนันวด โดยมีประชากรตวัอย่าง
เคยใชม้ากท่ีสุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ ข้ีผึ้งไพล จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.4 ลูกประคบ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ตามล าดับ ในด้านของจุดประสงค์หลักในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ ของประชากรตวัอยา่งเพื่อใช้เองมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาเพื่อ
ใชเ้องและเป็นของขวญัของฝาก จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 เพื่อเป็นของขวญัของฝาก จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามล าดบั  
 
 ดา้นสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ เป็นประจ าของประชากรตวัอย่างท่ีมากท่ีสุดคือ ร้านขายผลิตภณัฑ์
สมุนไพร จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ งานแสดงสินคา้ งาน OTOP จ  านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 ห้างสรรพสินคา้ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดบั ส าหรับผูท่ี้มีส่วนใน
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของประชากรตวัอยา่งท่ีมากท่ีสุดคือ ตวัเอง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.3 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 เพื่อน จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดบั  
 
 ส่วนเหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ์ฯ ของประชากรตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดคือ รู้สรรพคุณของ
ผลิตภณัฑ์ จ  านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.9 โฆษณา หรือ Review ผลิตภณัฑ์ จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดบั และส่วน
สุดทา้ยคือแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของประชากรตวัอย่างท่ีมากท่ีสุดคือ เพื่อน/ญาติ
แนะน า จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 
ซุม้แนะน าสินคา้ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  จ  านวนและร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ 
 
พฤติกรรมการบริโภค  จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์การใช ้            เคย    252 63.0 
            ไม่เคย    148 37.0 

รวม     400 100.0 
ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีซ้ือบ่อยสุด            น ้ามนันวด    116 46.0 

            ข้ีผึ้งไพล    69 27.4 
            ลูกประคบ    50 19.8 
            ผลิตภณัฑฯ์ อ่ืน ๆ    17 6.8 

รวม      252 100.0 
จุดประสงคใ์นการซ้ือ            ใชเ้อง     167 66.3 

            ใชเ้องและเป็นของขวญั/ฝาก      51 20.2 
            ซ้ือเป็นของขวญัของฝาก      33  13.1 
            อ่ืน ๆ      1  0.4 

รวม         252 100.0 
สถานท่ีซ้ือเป็นประจ า ร้านขายผลิตภณัฑส์มุนไพร           127      50.4 

 งานแสดงสินคา้ งาน OTOP            65      25.8 
 หา้งสรรพสินคา้            20        7.9 
 ร้านสะดวกซ้ือ            19        7.5 
 สั่งซ้ือทาง Online               9        3.6 
 อ่ืน ๆ             7        2.8 
 ตวัแทนจ าหน่าย             5        2.0 

รวม            252     100.0 
ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ ตวัเอง 167      66.3 

 สมาชิกในครอบครัว  52      20.6 
 เพื่อน  30      11.9 
 อ่ืน ๆ   3        1.2 

รวม  252     100.0 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการบริโภค  จ านวน (คน) ร้อยละ 
เหตุผลในการซ้ือ รู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ์ 156 61.9 

 ราคาสมเหตุสมผล 40 15.9 
 โฆษณา หรือ Review ผลิตภณัฑ ์  18   7.1 
 ความปลอดภยั  10   3.9 
 หาซ้ือง่าย  9   3.6 

    บรรจุภณัฑน่์าสนใจ       9      3.6 
    อ่ืน ๆ      6      2.4 
    ช่ือเสียงของผูผ้ลิต      4      1.6 

รวม      252    100.0 
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ เพื่อน/ญาติแนะน า 111 44.0 

 อินเตอร์เน็ต 59 23.4 
 ซุม้แนะน าสินคา้ 40 15.9 
 นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์ 23  9.1 
 ป้ายโฆษณา 12  4.8 
 โทรทศัน์ 4  1.6 
 อ่ืน ๆ 2  0.8 
 วทิย ุ  1  0.4 

รวม  252        100.0  
 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 ท าการศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยการสร้าง
ค าถามท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลจริงและไม่จริง
จ านวน 20 ขอ้ เพื่อให้ประชากรตวัอยา่งเลือกค าตอบ “ใช่” “ไม่ใช่” “ไม่แน่ใจ” โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดค าตอบ
ในแต่ละขอ้ไวแ้ลว้ หากประชากรตวัอยา่งสามารถตอบถูกตั้งแต่ 60% หรือ 12 ขอ้ข้ึนไป แสดงวา่ประชากร
ตวัอย่างรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ในกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบ 
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“ไม่แน่ใจ” แสดงวา่ไม่รู้สรุปวา่ตอบผดิจะไม่ไดค้ะแนนในขอ้น้ี จากการศึกษาพบวา่ประชากรตวัอยา่ง 
จ านวน 400 คน มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.2 และประชากรตวัอยา่งท่ีไม่รับรู้ต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  จ  านวนและร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
การรับรู้ต่อผลิตภณัฑฯ์ รู้ 277 69.2 

 ไม่รู้ 123 30.8 
รวม  400 100.0 

 
 จากการหาค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้ของประชากรตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน พบวา่มีค่าเฉล่ีย
ท่ี 12.52 คะแนน โดยมีค่าต ่าสุดท่ี 0 คะแนน และมีค่าสูงสุด 20 คะแนน หากพิจารณาเฉพาะผูท่ี้รับรู้ 
จ  านวน 277 คน พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 14.99 คะแนน โดยมีค่าต ่าสุดท่ี 12 คะแนน และมีค่าสูงสุด 20 
คะแนน  และหากพิจารณาเฉพาะผูท่ี้ไม่รับรู้ จ  านวน 123 คน พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 6.96 คะแนน โดยมี 
ค่าต ่าสุดท่ี 0 คะแนน และมีค่าสูงสุด 11 คะแนน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  คะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุดของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
ประชากร
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) คะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทั้งหมด 400 0 20 12.52 4.54325 
ผู้ทีรั่บรู้ 277 12 20 14.99 2.13323 
ผู้ทีไ่ม่รับรู้ 123 0 11 6.96 3.48627 
 
 จากประชากรตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน พบวา่ มีผูท่ี้ได ้13 คะแนนมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมาคือ 16 คะแนน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ในขณะท่ีได ้12 และ 14 คะแนน 
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มีจ  านวนเท่ากันคือ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส าหรับผูท่ี้ได้ 1 คะแนนมีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  จ  านวนและร้อยละของประชากรตวัอย่าง จ  าแนกตามคะแนนการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

คะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
13 44 11.0 
16 42 10.5 
12 40 10.0 
14 40 10.0 
15 39 9.8 
17 32 8.0 
18 25 6.3 
11 20 5.0 
9 16 4.0 
10 16 4.0 
8 14 3.5 
7 13 3.3 
0 11 2.8 
19 10 2.5 
6 8 2.0 
3 7 1.8 
5 6 1.5 
2 6 1.5 
20 5 1.3 
4 4 1.0 
1 2 0.5 

รวม 400 100 
 
 จากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลจริงและไม่จริง
จ านวน 20 ขอ้ พบว่าประชากร 400 คน มีการรับรู้เร่ือง ลูกประคบใชเ้พื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย ท าให้
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ผอ่นคลาย มากท่ีสุด จ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมาคือ ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพล อยา่งถูกวิธี ตามค าแนะน า/วิธีใชท่ี้แสดงไว ้จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 84 และ 
น ้ ามนัไพลใช้นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดตึงกลา้มเน้ือ จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีประชากรตวัอย่างมีการรับรู้ในเร่ือง ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลใช้ส าหรับ
ภายนอกเท่านั้น นอ้ยท่ีสุด จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือ น ้ ามนัไพลไม่ท าให้เส้ือผา้
เลอะหรือมีรอยด่าง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
สามารถใชแ้ทนยาแผนปัจจุบนัได ้ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  จ  านวนและร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 20 ขอ้ 
 

ข้อมูลผลติภัณฑ์ฯ การรับรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลกูประคบใชเ้พ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย ท าใหผ้อ่นคลาย รู้ 362 90.5 
 ไม่รู้ 38 9.5 

รวม  400 100 

ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑฯ์ อยา่งถูกวิธี ตามค าแนะน า/วิธีใช ้ท่ีแสดง
ไว้ 

รู้ 344 86.0 
 ไม่รู้ 56 14.0 

รวม  400 100 

น ้ามนัไพลใชน้วดเพ่ือบรรเทาอาการปวดตึงกลา้มเน้ือ รู้ 332 83.0 
 ไม่รู้ 68 17.0 

รวม  400 100 

ข้ีผึ้งไพลใชท้าเพ่ือบรรเทาอาการเคลด็ขดัยอก แมลงสตัวก์ดั
ต่อย 

รู้ 328 82.0 
 ไม่รู้ 72 18.0 

รวม  400 100 

ตอ้งซ้ือผลิตภณัฑฯ์ จากผูผ้ลิตท่ีเช่ือถือได ้ รู้ 325 81.2 
 ไม่รู้ 75 18.8 

รวม  400 100 

ตอ้งซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง เช่น อย. มผช. 
เป็นตน้ 

รู้ 309 77.3 
 ไม่รู้ 91 22.7 

รวม  400 100 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผลติภัณฑ์ฯ การรับรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมกัมีสีเหลือง รู้ 299 74.8 
 ไม่รู้ 101 25.2 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมกัมีสีเขียว รู้ 269 67.2 
 ไม่รู้ 131 32.8 

รวม  400 100 

ลกูประคบสามารถใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น รู้ 257 64.3 
 ไม่รู้ 143 35.7 

รวม  400 100 

ลกูประคบไม่จ าเป็นตอ้งท าใหร้้อนกส็ามารถใชไ้ด ้ รู้ 253 63.3 
 ไม่รู้ 147 36.7 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลนิยมใชใ้นสปา รู้ 252 63.0 
 ไม่รู้ 148 37.0 

รวม  400 100 

ข้ีผึ้งไพลคลา้ยยาหม่องตราถว้ยทอง รู้ 250 62.5 
 ไม่รู้ 150 37.5 

รวม  400 100 

นอกจากน ้ามนั ข้ีผึ้ง และลูกประคบ ยงัมีผลิตภณัฑฯ์ ชนิดอ่ืน ๆ 
อกี 

รู้ 241 60.2 
 ไม่รู้ 159 39.8 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑส์มุนไพรฯ มกัมีกล่ินหอมคลา้ยใบเตย รู้ 231 57.8 
 ไม่รู้ 169 42.2 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหาซ้ือยาก รู้ 211 52.8 
 ไม่รู้ 189 47.2 

รวม  400 100 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
 

ข้อมูลผลติภัณฑ์ฯ การรับรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลิตภณัฑฯ์ ใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั เพราะไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสม รู้ 209 52.3 
 ไม่รู้ 191 47.7 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑฯ์ มีราคาแพงกวา่ผลิตภณัฑส์มุนไพรชนิดอ่ืน รู้ 196 49.0 
 ไม่รู้ 204 51.0 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑฯ์ สามารถใชแ้ทนยาแผนปัจจุบนัได ้ รู้ 128 32.0 
 ไม่รู้ 272 68.0 

รวม  400 100 

น ้ามนัไพลไม่ท าใหเ้ส้ือผา้เลอะหรือมีรอยด่าง รู้ 120 30.0 
 ไม่รู้ 280 70.0 

รวม  400 100 

ผลิตภณัฑฯ์ ใชส้ าหรับภายนอกเท่านั้น รู้ 93 23.3 
 ไม่รู้ 307 76.7 

รวม  400 100 

          
ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สมุนไพรที่
มีส่วนผสมของไพล 
 
 ระดับความส าคัญของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 4 ดา้น ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย โดยก าหนดระดบัความส าคญั 5 ระดบัดว้ยคะแนน คะแนน 5 
คือ ส าคญัมากท่ีสุด คะแนน 1 คือ ส าคญันอ้ยท่ีสุด แลว้น าคะแนนเฉล่ียมาแปลความหมายไดด้งัน้ี 
 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก 
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 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัปานกลาง 
 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญันอ้ย 
 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
 สรุประดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล พบว่าในดา้นผลิตภณัฑ์ การมีสรรพคุณตรงตามความตอ้งการซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย 4.3100 การมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เช่น อย. ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.2675 การมีระบุวนัผลิตและ
วนัหมดอายุซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.2925 และการมีขอ้มูลของผลิตภณัฑ์และวิธีใช้ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.3000 มีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด ในขณะท่ีการมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ให้เลือกตามความตอ้งการซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย 3.9650 บรรจุภณัฑ์มีหลายขนาดให้เลือกตามตอ้งการซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.9875 ความน่าเช่ือถือใน
ตราสินคา้ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.0500 ความสวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.7950 และบรรจุ
ภณัฑเ์ก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑไ์ดดี้ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.1475 มีระดบัความส าคญัมาก 
 
 ส าหรับดา้นราคา พบวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เช่น บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ 
สรรพคุณ เป็นตน้ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.3125 มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ในขณะท่ีราคามีให้เลือกหลากหลาย
ตามขนาดซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.2075 ราคาไม่แพงกวา่ผลิตภณัฑ์สมุนไพรชนิดอ่ืนซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.0625 และมี
ป้ายแสดงราคาชดัเจนซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.1375 มีระดบัความส าคญัมาก  
 
 ส่วนด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าการหาซ้ือง่ายสะดวกในการเดินทางซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
4.1250 ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่ายซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.0600 การจดัเรียงสินคา้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.7025 การมีบริการจดัส่งซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.6200 และสามารถสั่งซ้ือทาง Online ไดซ่ึ้งมี
ค่าเฉล่ีย 3.6125 มีระดบัความส าคญัมาก  
 
 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าการลดราคาหรือมีของแถมเม่ือซ้ือปริมาณมากซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3.7075 การมีโฆษณาผลิตภณัฑ์ ตามส่ือต่าง ๆ หรือจดัซุ้มแนะน าสินคา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
3.6675 การจดัเป็นชุดของขวญัส าหรับเทศกาลต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.5225 และการท่ีพนกังานขายตอ้ง
มีความรู้เร่ืองผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดีซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.0225 มีระดบัความส าคญัมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด MEAN S.D. ระดับความส าคัญ 

ด้านผลติภัณฑ์    
1.  มีสรรพคุณตรงตามความ
ตอ้งการ 

4.3100 0.70009 มากทีสุ่ด 

2.  มีขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ละ
วธีิใช ้

4.3000 0.72548 มากทีสุ่ด 

3.  ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุจุ 4.2925 0.84482 มากทีสุ่ด 
4.  มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เช่น อย.  

4.2675 0.85015 มากทีสุ่ด 

5.  บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภณัฑไ์ดดี้ 

4.1475 0.75310 มาก 

6.  ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ 4.0500 0.78360 มาก 
7.  บรรจุภณัฑมี์หลายขนาดใหเ้ลือก
ตามตอ้งการ 

3.9875 0.81793 มาก 

8. มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกตามความ
ตอ้งการ 

3.9650 0.81267 มาก 

9.  ความสวยงาม ทนัสมยัของ
บรรจุภณัฑ์ 

3.7950 0.77426 มาก 

ด้านราคา    
1.  ราคาเหมาะสมกบัคุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ เช่น บรรจุภณัฑ ์
ตราสินคา้ สรรพคุณ เป็นตน้ 

4.3125 0.72537 มากทีสุ่ด 

2.  ราคามีใหเ้ลือกหลากหลายตาม
ขนาด 

4.2075 0.73879 มาก 

3.  มีป้ายแสดงราคาชดัเจน 4.1375 0.84876 มาก 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด MEAN S.D. ระดับ 

ด้านราคา    
4.  ราคาไม่แพงกวา่ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรชนิดอ่ืน 

4.0625 0.83387 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
1.  หาซ้ือง่าย สะดวกในการ
เดินทาง 

4.1250 0.83733 มาก 

2.  ความสะอาดของสถานท่ี
จ าหน่าย 

4.0600 0.77324 มาก 

3.  การจดัเรียงสินคา้ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ 

3.7025 0.93605 มาก 

4.  มีบริการจดัส่ง  3.6200 0.96329 มาก 
5.  สามารถสั่งซ้ือทาง Online ได ้ 3.6125 0.99992 มาก 

ด้านการส่งเสริมการขาย    
1.  พนกังานขายตอ้งมีความรู้เร่ือง
ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี  

4.0225 0.87114 มาก 

2.  ลดราคาหรือมีของแถมเม่ือซ้ือ
ปริมาณมาก 

3.7075 0.96658 มาก 

3.  มีโฆษณาผลิตภณัฑ ์ตามส่ือ
ต่าง ๆ หรือจดัซุม้แนะน าสินคา้
ตามสถานท่ีต่าง ๆ 

3.6675 0.88821 มาก 

4.  จดัเป็นชุดของขวญัส าหรับ
เทศกาลต่าง ๆ 

3.5225 0.98586 มาก 
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การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจบริโภคผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล ท าการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
 จากความส าคญัของปัญหาท่ีวา่ ในปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้มูลวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมากนอ้ยเพียงใด และกรอบแนวคิดท่ีวา่การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหรือไม่ จึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานท่ี 1 คือ
การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยมีผล
การศึกษา ดงัน้ี 
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยท าการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ของการรับรู้กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 6 ดา้นคือ 1) ประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล 2) ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพลที่ซ้ือเป็นประจ า 3) จุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรที่มี
ส่วนผสมของไพล 4) สถานที่ซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล 5) เหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล 6) แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสม
ของไพล โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบ Chi-square  
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพร
ท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยก าหนดให ้
 
 H0: การรับรู้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 H1: การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ แลว้มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑฯ์ จ านวน 
220 คน ประชากรตวัอยา่งท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑฯ์ แต่ไม่มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑฯ์ จ านวน 32 คน ประชากร
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ แลว้มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ จ านวน 57 คน ในขณะท่ีประชากรตวัอยา่ง
ท่ีไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ แลว้ไม่มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑฯ์ จ านวน 91 คน จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่
การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ แสดงวา่ ผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑฯ์ จะมีการรับรู้
ต่อผลิตภณัฑฯ์ ส่วนผูท่ี้ไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
กบัประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์ฯ 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ   

รับรู้ 
จ านวน (คน) 

ไม่รับรู้ 
จ านวน (คน) 

รวม 
จ านวน (คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ประสบการณ์การใช้      
เคยใช ้ 220 32 252 104.223*** 0.000 

ไม่เคยใช ้ 57 91 148   

รวม 277 123 400   
  
 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 – 1.6 จะทดสอบเฉพาะประชากรตวัอย่างท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพล จ านวน 252 คน 
 
 สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรู้มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยก าหนดให ้
 
 H0: การรับรู้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
 H1: การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบอ่ยท่ีสุด 
  
 จากการศึกษาพบวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่จะเลือกใชน้ ้ามนัไพล
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นข้ีผึ้งไพล และลูกประคบตามล าดบั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ 
มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด แสดงวา่ผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถพบเห็นไดง่้ายผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้มากกวา่ ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
 
 
 
 

หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 



59 

ตารางท่ี 10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
กบัผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์ฯ 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ   

รับรู้ 
จ านวน (คน) 

ไม่รับรู้ 
จ านวน (คน) 

รวม 
จ านวน (คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผลติภัณฑ์ทีซ้ื่อบ่อยทีสุ่ด      
น ้ามนัไพล 102 14 116 8.392** 0.039 
ข้ีผึ้งไพล 58 11 69   
ลูกประคบ 48 2 50   
อ่ืน ๆ 12 5 17   

รวม 220 32 252   
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรู้มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพล โดยก าหนดให ้
 
 H0: การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 H1: การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 จากการศึกษาพบว่า ประชากรตวัอย่างท่ีมีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ใน
การซ้ือเพื่อใชเ้องมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชเ้องและเป็นของขวญั และเป็นของขวญัของฝาก ตามล าดบั
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ท่ีมีส่วนผสมของไพล ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
กบัจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์ฯ 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ   

รับรู้ 
จ านวน (คน) 

ไม่รับรู้ 
จ านวน (คน) 

รวม 
จ านวน (คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

จุดประสงค์ในการซ้ือ      
ใชเ้อง 146 21 167 0.946ns 0.814 
ใชเ้องและเป็นของขวญั 43 8 51   
เป็นของขวญัของฝาก 30 3 33   
อ่ืน ๆ 1 0 1   

รวม 220 32 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
 สมมติฐานท่ี 1.4 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของ
ไพล โดยก าหนดให ้
 
 H0: การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 H1: การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ คือ ร้าน
ขายผลิตภณัฑ์สมุนไพรมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานแสดงสินค้า งาน OTOP และห้างสรรพสินค้า 
ตามล าดบั จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
ท่ีมีส่วนผสมของไพล แสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีมีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ จะเลือกสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ  
ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพอย่างร้านขายผลิตภณัฑ์สมุนไพร หรืองานแสดงสินคา้ ดงัแสดง 
ในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์ฯ 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ   

รับรู้ 
จ านวน (คน) 

ไม่รับรู้ 
จ านวน (คน) 

รวม 
จ านวน (คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

สถานทีซ้ื่อ      
ร้านขายสมุนไพร 111 16 127 16.298** 0.012 
งานแสดงสินคา้ 60 5 65   
หา้งสรรพสินคา้ 19 1 20   
ร้านสะดวกซ้ือ 15 4 19   
ทาง Online 5 4 9   
อ่ืน ๆ 7 0 7   
ตวัแทนจ าหน่าย 3 2 5   

รวม 220 32 252   
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  
 สมมติฐานท่ี 1.5 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสม
ของไพล โดยก าหนดให ้
 
 H0: การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 H1: การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ คือ รู้สรรพคุณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล และการโฆษณาและการ review 
สินค้า จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ดงัแสดงในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์ฯ 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ   

รับรู้ 
จ านวน (คน) 

ไม่รับรู้ 
จ านวน (คน) 

รวม 
จ านวน (คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

เหตุผลในการซ้ือ      
รู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ์ 137 19 156 4.766ns 0.688 
ราคาสมเหตุสมผล 36 4 40   
โฆษณาและ Review 14 4 18   
ความปลอดภยั 9 1 10   
หาซ้ือง่าย 8 1 9   
บรรจุภณัฑน่์าสนใจ 8 1 9   
อ่ืน ๆ 4 2 6   
ช่ือเสียงของผูผ้ลิต 4 0 4   

รวม 220 32 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
 สมมติฐานท่ี 1.6 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพร
ท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยก าหนดให ้
 
 H0:  การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพล 
 
 H1: การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสม
ของไพล 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่มีแหล่งขอ้มูลในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ คือ เพื่อน/ญาติแนะน ามากท่ีสุด รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และซุ้มแนะน าสินคา้ 
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ตามล าดบั จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ดงัแสดงในตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
กบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 
พฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์ฯ 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ฯ   

รับรู้ 
จ านวน (คน) 

ไม่รับรู้ 
จ านวน (คน) 

รวม 
จ านวน (คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

แหล่งข้อมูล      
เพื่อน/ญาติแนะน า 100 11 111 6.712ns  0.459 
อินเตอร์เน็ต  47 12 59   
ซุม้แนะน าสินคา้ 34 6 40   
นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์ 22 1 23   
ป้ายโฆษณา 11 1 12   
โทรทศัน์ 3 1 4   
อ่ืน ๆ 2 0 2   
วทิย ุ 1 0 1   

รวม 220 32 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสม
ของไพลของผู้บริโภค ท าการทดสอบสมมติฐาน 
 
 จากความส าคัญของปัญหาท่ีว่า ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล
หลากหลายชนิด ทั้งสรรพคุณ ขนาด รูปร่าง ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ มาตรฐานสินค้าต่าง ๆ มีราคา 
ท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กบัคุณลักษณะของผลิตภณัฑ์ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายตั้งแต่ในชุมชนจนถึง
ห้างสรรพสินคา้ และ Online รวมถึงมีการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ อย่างไร และกรอบแนวคิดท่ีว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหรือไม่ จึงเป็นท่ีมา
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ของสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค โดยใช้ประชากรตวัอย่างเฉพาะท่ีเคยใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จ านวน 252 คน เน่ืองจากประชากรตัวอย่างท่ีไม่เคยใช้
ผลิตภณัฑ์ฯ จะไม่ไดต้อบค าถามตอนท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด น าระดบัความส าคญัท่ีประชากรตวัอยา่งตอบไวข้องปัจจยั
ในแต่ละดา้น มาท าการหาค่าเฉล่ียแลว้น าไปเทียบกบัระดบัคะแนนเฉล่ีย (Likert scale) แล้วแปรค่า
เป็นระดับความส าคัญ จึงน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 6 ด้านคือ  
1) ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีซ้ือเป็นประจ า 2) จุดประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 3) สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 4) ผูมี้ส่วนใน
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 5) เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของไพล 6) แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยใชเ้ทคนิค
การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบ Chi-square 

 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์

กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยก าหนดให ้
 

 H0:  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์มมี่ความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
  
 H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัผลิตภณัฑฯ์ ท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ฯ    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผลติภัณฑ์ที่
ซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

        

น ้ามนันวด 0 1 11 50 54 116 11.516ns 0.242 
ข้ีผึ้งไพล 0 0 8 39 22 69   
ลูกประคบ 0 0 5 21 24 50   
อ่ืน ๆ 0 0 0 5 12 17   

รวม 0 1 24 115 112 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์
กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงค์หลกัในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของ
ผูบ้ริโภค  
 
 H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของ
ผูบ้ริโภค 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค  ดงัแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัจุดประสงคห์ลกั 
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ฯ    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

จุดประสงค์
การซ้ือ 

        

ใชเ้อง 0 0 18 79 70 167 8.151ns 0.519 
ใชเ้องและ
เป็นของขวญั 

0 1 5 20 25 51   

เป็นของขวญั
ของฝาก 

0 0 1 16 16 33   

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 1 1   

รวม 0 1 24 115 112 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์
กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให้ 

 
 H0:  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์มมี่ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ มากท่ีสุดคือ ร้านคา้ผลิตภณัฑ์
สมุนไพร ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัท่ีมาก และมากท่ีสุด ส่วนสถานท่ีท่ีนิยม
ซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ รองลงมาคือ งานแสดงสินคา้หรืองาน OTOP ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ ์ 
อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด และมาก ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ฯ    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

สถานทีซ้ื่อ         
ร้านสมุนไพร 0 0 10 59 58 127 53.369*** 0.000 
งานแสดงสินคา้ 0 0 11 23 31 65   
หา้งสรรพสินคา้ 0 0 0 10 10 20   
ร้านสะดวกซ้ือ 0 0 2 13 4 19   
ทาง Online 0 0 0 3 6 9   
อ่ืน ๆ 0 1 0 5 1 7   
ตวัแทนจ าหน่าย 0 0 1 2 2 5   

รวม 0 1 24 115 112 252   
หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 

 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์
กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์มมี่ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์  
 
 H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้
มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัผูท่ี้มีส่วนในการ
ตดัสินซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ฯ    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผู้มีส่วน
ตัดสินใจซ้ือ 

        

ตวัเอง 0 0 17 75 75 167 15.064ns 0.089 
เพื่อน 0 0 6 29 17 52   
สมาชิก
ครอบครัว 

0 1 1 10 18 30   

อ่ืน ๆ 0 0 0 1 2 3   

รวม 0 1 24 115 112 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
  การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์
กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์มมี่ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผล 
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ  
รู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสุด ตามล าดบั ส่วนเหตุผลในการตดัสินใจล าดบัรองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล 
และการโฆษณาและการ Review สินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัท่ีมากท่ีสุด และมาก ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัเหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านผลติภณัฑ์ฯ    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

เหตุผลในการซื้อ         
รู้สรรพคุณ 0 0 18 72 66 156 59.396*** 0.000 
ราคาสมเหตุผล 0 0 5 15 20 40   
โฆษณาและ 
Review 

0 0 0 8 10 18   

ความปลอดภยั 0 0 0 5 5 10   
บรรจุภณัฑ์
น่าสนใจ 

0 0 0 5 4 9   

หาซ้ือง่าย 0 0 1 6 2 9   
อ่ืน ๆ 0 1 0 0 5 6   
ช่ือเสียงของผูผ้ลิต 0 0 0 4 0 4   

รวม 0 1 24 115 112 252   
หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 

 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์
กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์มมี่ความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูล
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด
คือ เพื่อนหรือญาติแนะน า ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับท่ีมาก และมากท่ีสุด 
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ตามล าดับ ส่วนแหล่งข้อมูลล าดับรองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และซุ้มแนะน าสินค้า ผู ้บริโภคให้
ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัท่ีมากท่ีสุด และมาก ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัแหล่งขอ้มูลในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านผลติภณัฑ์ฯ    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

แหล่งข้อมูล         
เพื่อน/ญาติแนะน า 0 0 15 54 42 111 80.573*** 0.000 
อินเตอร์เน็ต 0 0 1 25 33 59   
ซุม้แนะน าสินคา้ 0 0 5 16 19 40   
นิตยสาร/News 0 0 1 14 8 23   
ป้ายโฆษณา 0 0 1 6 5 12   
โทรทศัน ์ 0 1 1 0 2 4   
อ่ืน ๆ 0 0 0 0 2 2   
วทิย ุ 0 0 0 0 1 1   

รวม 0 1 24 115 112 252   
 
 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กบั

ชนิดของผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ โดยก าหนดให ้
 

 H0:  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัชนิดของผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
  
 H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัชนิดของผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
 

หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
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 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภค
ซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านราคา    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผลติภัณฑ์ที่ 
ซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

        

น ้ามนันวด 0 1 10 50 55 116 6.112ns 0.729 
ข้ีผึ้งไพล 0 0 8 33 28 69   
ลูกประคบ 0 1 7 21 21 50   
อ่ืน ๆ 0 0 0 7 10 17   

รวม 0 2 25 111 114 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กบั
จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค  
 
 H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงค์
หลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค  ดงัแสดงในตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัจุดประสงคห์ลกัในการ
ซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านราคา    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

จุดประสงค์
การซ้ือ 

        

ใชเ้อง 0 2 21 69 75 167 8.668ns 0.468 
ใชเ้องและ
เป็นของขวญั 

0 0 4 23 24 51   

เป็นของขวญั
ของฝาก 

0 0 0 19 14 33   

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 1 1   

รวม 0 2 25 111 114 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ี
ซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค ดงัแสดงในตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านราคา    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

สถานทีซ้ื่อ         
ร้านขาย
สมุนไพร 

0 2 10 59 56 127 15.176ns 0.650 

งานแสดงสินคา้ 0 0 6 26 33 65   
หา้งสรรพสินคา้ 0 0 2 10 8 20   
ร้านสะดวกซ้ือ 0 0 3 9 7 19   
ทาง Online 0 0 0 4 5 9   
อ่ืน ๆ 0 0 2 1 4 7   
ตวัแทนจ าหน่าย 0 0 2 2 1 5   

รวม 0 2 25 111 114 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัผู ้
ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
  
 H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วน
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับผูท่ี้มีส่วนในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านราคา    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผู้มีส่วน
ตัดสินใจซ้ือ 

        

ตวัเอง 0 1 17 77 72 167 3.721ns 0.929 
เพื่อน 0 1 6 20 25 52   
สมาชิก
ครอบครัว 

0 0 2 12 16 30   

อ่ืน ๆ 0 0 0 2 1 3   

รวม 0 2 25 111 114 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.11 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบั
เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผล 
ในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค ดงัแสดงในตารางท่ี 25 
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ตารางท่ี  25  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับเหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านราคา    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

เหตุผลในการซื้อ         
รู้สรรพคุณ 0 2 19 74 61 156 21.850ns 0.408 
ราคาสมเหตุผล 0 0 1 17 22 40   
โฆษณาและ 
Review 

0 0 1 7 10 18   

ความปลอดภยั 0 0 2 1 7 10   
บรรจุภณัฑ์
น่าสนใจ 

0 0 0 6 3 9   

หาซ้ือง่าย 0 0 1 5 3 9   
อ่ืน ๆ 0 0 1 0 5 6   
ช่ือเสียงของผูผ้ลิต 0 0 0 1 3 4   

รวม 0 2 25 111 114 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.12 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบั

แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้
 

 H0:  ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูล 
ในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค ดงัแสดงในตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านราคา    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

แหล่งข้อมูล         
เพื่อน/ญาติแนะน า 0 1 14 51 45 111 23.424ns 0.322 
อินเตอร์เน็ต 0 1 2 27 29 59   
ซุม้แนะน าสินคา้ 0 0 2 19 19 40   
นิตยสาร/
หนงัสือพิมพ ์

0 0 3 12 8 23   

ป้ายโฆษณา 0 0 2 2 8 12   
โทรทศัน ์ 0 0 2 0 2 4   
อ่ืน ๆ 0 0 0 0 2 2   
วทิย ุ 0 0 0 0 1 1   

รวม 0 2 25 111 114 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.13 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
  H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์
กบัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด โดยผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ น ้ามนันวด ซ่ึงผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัท่ีมาก และปาน
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กลาง ตามล าดบั ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือล าดบัรองลงมาคือ ข้ีผึ้ งไพล และลูกประคบ ซ่ึงผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัท่ีมาก และปาน
กลาง ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกับ
ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทาง
การตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผลติภัณฑ์ที่ 
ซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

        

น ้ามนันวด 0 10 26 56 24 116 20.136** 0.017 
ข้ีผึ้งไพล 0 5 14 37 13 69   
ลูกประคบ 0 2 19 26 3 50   
อ่ืน ๆ 0 0 2 7 8 17   

รวม 0 17 61 126 48 252   
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.14 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค  
 
 H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
ของผูบ้ริโภค 
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 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค  ดงัแสดงในตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกับ
จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

จุดประสงค์
การซ้ือ 

        

ใชเ้อง 0 14 46 73 34 167 16.012ns 0.067 
ใชเ้องและ
เป็นของขวญั 

0 2 12 29 8 51   

เป็นของขวญั
ของฝาก 

0 1 3 24 5 33   

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 1 1   

รวม 0 17 61 126 48 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.15 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์
กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค ดงัแสดงในตารางท่ี 29 
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ตารางท่ี 29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบั
สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

สถานทีซ้ื่อ         
ร้านขาย
สมุนไพร 

0 13 28 60 26 127 27.345ns 0.073 

งานแสดงสินคา้ 0 3 19 30 13 65   
หา้งสรรพสินคา้ 0 1 5 13 1 20   
ร้านสะดวกซ้ือ 0 0 3 14 2 19   
ทาง Online 0 0 0 4 5 9   
อ่ืน ๆ 0 0 4 2 1 7   
ตวัแทนจ าหน่าย 0 0 2 3 0 5   

รวม 0 17 61 126 48 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.16 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ โดยก าหนดให ้
 

 H0:  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ 
  
 H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ 
 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัผูท่ี้มี
ส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผู้มีส่วน
ตัดสินใจซ้ือ 

        

ตวัเอง 0 10 41 84 32 167 8.761ns 0.460 
สมาชิก
ครอบครัว 

0 0 6 18 6 30   

เพื่อน 0 7 14 22 9 52   
อ่ืน ๆ 0 0 0 2 1 3   

รวม 0 17 61 126 48 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.17 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของ
ผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของ
ผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค ดงัแสดงในตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัเหตุผล
ในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

เหตุผลในการซื้อ         
รู้สรรพคุณ 0 12 43 75 26 156 23.855ns 0.300 
ราคาสมเหตุผล 0 4 4 24 8 40   
โฆษณาและ 
Review 

0 0 3 9 6 18   

ความปลอดภยั 0 1 3 2 4 10   
บรรจุภณัฑ์
น่าสนใจ 

0 0 1 7 1 9   

หาซ้ือง่าย 0 0 3 6 0 9   
อ่ืน ๆ 0 0 2 2 2 6   
ช่ือเสียงของผูผ้ลิต 0 0 2 1 1 4   

รวม 0 17 61 126 48 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.18 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้
 

 H0:  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
ของผูบ้ริโภค 
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 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์
กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใช้มากท่ีสุดคือ เพื่อน
หรือญาติแนะน า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัท่ีมาก และปานกลาง 
ตามล าดบั ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชล้ าดบัรองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และซุ้มแนะน าสินคา้ ผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัท่ีมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 32 
 
ตารางท่ี 32  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับ
แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

แหล่งข้อมูล         
เพื่อน/ญาติแนะน า 0 12 31 52 16 111 42.794*** 0.003 
อินเตอร์เน็ต 0 1 4 41 13 59   
ซุม้แนะน าสินคา้ 0 3 11 17 9 40   
นิตยสาร/News 0 1 8 10 4 23   
ป้ายโฆษณา 0 0 5 6 1 12   
โทรทศัน ์ 0 0 2 0 2 4   
อ่ืน ๆ 0 0 0 0 2 2   
วทิย ุ 0 0 0 0 1 1   

รวม 0 17 61 126 48 252   
หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี  2.19 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย 
มีความสัมพนัธ์กบัชนิดของผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
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 H1: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ
ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผลติภัณฑ์ที่ 
ซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

        

น ้ามนันวด 2 8 25 46 35 116 9.855ns 0.629 
ข้ีผึ้งไพล 0 6 17 29 17 69   
ลูกประคบ 0 4 17 17 12 50   
อ่ืน ๆ 0 0 3 6 8 17   

รวม 2 18 62 98 72 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี  2.20 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงค์หลกัในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 
ของผูบ้ริโภค  
 
 H1: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 
ของผูบ้ริโภค 
 



84 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์
กบัจุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค  ดงัแสดงในตารางท่ี 34 
 
ตารางท่ี 34  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ
จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

จุดประสงค์
การซ้ือ 

        

ใชเ้อง 1 15 47 60 44 167 12.959ns 0.372 
ใชเ้องและ
เป็นของขวญั 

1 3 9 20 18 51   

เป็นของขวญั
ของฝาก 

0 0 6 18 9 33   

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 1 1   

รวม 2 18 62 98 72 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.21 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสมัพนัธ์
กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค ดงัแสดงในตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายกบัสถานท่ี
ซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

สถานทีซ้ื่อ         
ร้านขาย
สมุนไพร 

1 11 32 48 35 127 30.814ns 0.159 

งานแสดงสินคา้ 0 5 14 23 23 65   
หา้งสรรพสินคา้ 0 1 4 11 4 20   
ร้านสะดวกซ้ือ 0 0 6 9 4 19   
ทาง Online 0 0 1 5 3 9   
อ่ืน ๆ 1 1 3 0 2 7   
ตวัแทนจ าหน่าย 0 0 2 2 1 5   

รวม 2 18 62 98 72 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

  
 การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.22 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพันธ์กับผู ้ท่ี มีส่วนในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑฯ์ 
  
 H1: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 36 
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ตารางท่ี 36  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายกบัผูท่ี้มี
ส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑฯ์ 
 
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย    

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดับ
นัยส าคัญ 

ผู้มส่ีวน
ตัดสินใจซ้ือ 

        

ตวัเอง 1 15 44 63 44 167 8.623ns 0.735 
เพื่อน 0 2 13 20 17 52   
สมาชิก
ครอบครัว 

1 1 4 14 10 30   

อ่ืน ๆ 0 0 1 1 1 3   

รวม 2 18 62 98 72 252   
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.23 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของ
ผูบ้ริโภค 
 
 H1: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ์ฯ ของ
ผูบ้ริโภค 
  
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์
กบัเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคใช้มากท่ีสุดคือ รู้สรรพคุณของ
ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัท่ี
มาก และปานกลาง ตามล าดบั ส่วนเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคใช้ล าดบัรองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล และการ
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โฆษณาและการ Review สินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการขายในระดบัท่ีมาก กบัมากท่ีสุด และมากท่ีสุด กบัปานกลาง ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายกบัเหตุผลใน
การซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

เหตุผลในการซื้อ         
รู้สรรพคุณ 1 17 43 57 36 156 49.159*** 0.008 
ราคาสมเหตุผล 0 1 6 17 16 40   
โฆษณาและ 
Review 

0 0 6 5 7 18   

ความปลอดภยั 0 0 1 4 5 10   
บรรจุภณัฑ์
น่าสนใจ 

0 0 2 7 0 9   

หาซ้ือง่าย 0 0 2 6 1 9   
อ่ืน ๆ 1 0 1 1 3 6   
ช่ือเสียงของผูผ้ลิต 0 0 1 1 2 4   

รวม 2 18 62 98 72 252   
หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.24 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย 
มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดให ้

 
 H0:  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ  
 
 H1: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์  
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 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบั
แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค โดยแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชม้ากท่ีสุดคือ เพื่อนหรือ
ญาติแนะน า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัท่ีมาก และปานกลาง ตามล าดบั 
ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชล้ าดบัรองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และซุม้แนะน าสินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัท่ีมาก และมากท่ีสุด ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 38 
 
ตารางท่ี 38  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายกับ
แหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์ ของผูบ้ริโภค 
  
ปัจจัยส่วน
ประสม 
ทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย    
น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

น้อย 
จ านวน 
(คน) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(คน) 

มาก
จ านวน 
(คน) 

มากทีสุ่ด
จ านวน 
(คน) 

รวม 
จ านวน 
(คน) 

2 ระดบั
นัยส าคญั 

แหล่งข้อมูล         
เพื่อน/ญาติแนะน า 1 13 26 46 25 111 48.295** 0.010 
อินเตอร์เน็ต 0 1 15 27 16 59   
ซุม้แนะน าสินคา้ 0 2 10 14 14 40   
นิตยสาร/News 0 2 6 6 9 23   
ป้ายโฆษณา 0 0 4 3 5 12   
โทรทศัน ์ 1 0 1 1 1 4   
อ่ืน ๆ 0 0 0 1 1 2   
วทิย ุ 0 0 0 0 1 1   

รวม 2 18 62 98 72 252   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ได้ก าหนด
สมมติฐานไว ้2 ขอ้คือ 
  

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค 

 
ท าการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยใช้เทคนิค Chi-square วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ 

สามารถสรุปผลการทดสอบได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 39 และ 40 
 
จากตารางท่ี 39 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ไดว้่าการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้น 3 ดา้นคือ ดา้นประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์ฯ 
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด และดา้นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นประจ า 

 
ตารางท่ี 39  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ของผู้บริโภค 

ประสบการณ์การใช ้ √ 

ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีซ้ือบ่อยสุด √ 

จุดประสงคใ์นการซ้ือ X 

สถานท่ีซ้ือเป็นประจ า √ 

เหตุผลในการซ้ือ X 

แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ X 

 
จากตารางท่ี 40 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค ไดว้า่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน 3 ด้านคือ ดา้น
สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นประจ า ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ และดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีใช้
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ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน 2 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ม่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด และดา้น
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน 2 ดา้นคือ ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ และ
ดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
ตารางท่ี 40  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลของผูบ้ริโภค 
  

พฤตกิรรมผู้บริโภค 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลติภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
ผลิตภณัฑฯ์ ท่ีซ้ือบ่อยสุด X X √ X 

จุดประสงคใ์นการซ้ือ X X X X 

สถานท่ีซ้ือเป็นประจ า √ X X X 

ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ X X X X 

เหตผุลในการซ้ือ √ X X √ 

แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ √ X √ √ 
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บทที ่6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล และศึกษาปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ซ่ึงเนน้ปัจจยัดา้น
การรับรู้ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากประชากร
ตวัอยา่งจ านวน 400 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพร แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์
โดยใชท้ั้งสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ดว้ยเทคนิค Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 และ 0.01จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
 ประชากรตวัอยา่งจ านวน 400 คน มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มากท่ีสุด และอายุนอ้ยกวา่ 21 ปี 
มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด โดยมีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี มีจ  านวนมากท่ีสุด และสูงกวา่ปริญญาตรี 
มีจ  านวนน้อยท่ีสุด ส่วนดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 
 
 พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 ประชากรตวัอย่างส่วนมากเคยใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยผูท่ี้เคยใช้
ผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนมากนิยมซ้ือน ้ ามนันวดมากท่ีสุด และซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ อ่ืน ๆ น้อยท่ีสุด มีจุดประสงคห์ลกั
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ เพื่อใช้เองมากท่ีสุด และจุดประสงค์อ่ืน ๆ น้อยท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านขาย
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรมากท่ีสุด และซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายนอ้ยท่ีสุด โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองมากท่ีสุด 
และคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนมีผลในการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด ส าหรับเหตุผลในการ
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ซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ เพราะรู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ์ฯ มากท่ีสุด และช่ือเสียงของผูผ้ลิตมีส่วนในการตดัสินใจ
ซ้ือน้อยท่ีสุด ส่วนแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่มาจาก เพื่อนหรือญาติแนะน า
ใหใ้ช ้มากท่ีสุด และขอ้มูลจากวทิยมีุส่วนในการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
 
การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 เน่ืองจากประชากรตวัอย่าง จ  านวน 400 คน เป็นผูท่ี้ใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอยู่แล้ว ดังนั้ น
ส่วนมากจึงมีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยมีคะแนนการรับรู้เฉล่ียท่ี 
12.52 คะแนน และประชากรท่ีไดค้ะแนนการรับรู้ 13 คะแนนมีจ านวนมากท่ีสุด 
 
 หากพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลทั้ ง 20 ข้อ พบว่า
ประชากรตวัอย่างมีการรับรู้ในเร่ือง ลูกประคบใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย ท าให้ผ่อนคลาย มาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีประชากรตวัอย่างมีการรับรู้น้อยท่ีสุดในเร่ือง ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของ
ไพล ใชส้ าหรับภายนอกเท่านั้น  
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 
 
 ด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 
ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีสรรพคุณตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค การมี
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และวิธีใช้ การมีระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ และการมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน ตามล าดบั ในขณะท่ีส่วนท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ได้ดี ความน่าเช่ือถือในตราสินค้า บรรจุภณัฑ์มีหลายขนาดให้เลือกตามต้องการ การมี 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ให้เลือกตามความตอ้งการ และความสวยงามทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์ 
ตามล าดบั 
 
 ดา้นราคา ส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ท่ีผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เช่น บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ 
สรรพคุณ เป็นตน้ ในขณะท่ีส่วนท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ ราคามีให้เลือกหลากหลายตาม
ขนาด มีป้ายแสดงราคาชดัเจน และราคาไม่แพงกวา่ผลิตภณัฑส์มุนไพรชนิดอ่ืน ตามล าดบั  
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 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสม
ของไพล ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ การหาซ้ือง่ายสะดวกในการเดินทาง ความสะอาดของ
สถานท่ีจ าหน่าย การจดัเรียงสินคา้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ การมีบริการจดัส่ง และสามารถสั่งซ้ือทาง 
Online ได ้ตามล าดบั 
  
 ดา้นการส่งเสริมการขาย ส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของ
ไพล ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก ได้แก่ การท่ีพนักงานขายตอ้งมีความรู้เร่ืองผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี 
การลดราคาหรือมีของแถมเม่ือซ้ือปริมาณมาก การมีโฆษณาผลิตภณัฑ์ ตามส่ือต่าง ๆ หรือจดัซุ้มแนะน า
สินคา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ และการจดัเป็นชุดของขวญัส าหรับเทศกาลต่าง ๆ ตามล าดบั 
 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 การรับรู้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที ่มี
ส่วนผสมของไพล 
 
 ใช้สถิติวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค Chi-square ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01พบว่าการรับรู้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล มี 3 ดา้น ดงัน้ี 
 
 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กับประสบการณ์การใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล  
โดยท่ีประชากรตวัอยา่งท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลแลว้ จ านวน 252 คน มีการ
รับรู้ถึง 220 คน แสดงว่าผูท่ี้เคยใชส่้วนใหญ่มีการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ฯ ในขณะท่ีประชากรตวัอย่างท่ีไม่
เคยใช้ผลิตภณัฑ์ฯ จ านวน 148 คน ไม่รับรู้ถึง 91 คน แสดงว่าผูท่ี้ไม่เคยใช้ส่วนมากไม่มีการรับรู้ต่อ
ผลิตภณัฑฯ์ 
  
 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
โดยท่ีประชากรตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือน ้ ามนันวดมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้ีผึ้งไพล และลูกประคบ ตามล าดบั แสดงวา่หากผูบ้ริโภคมีการ
รับรู้ต่อผลิตภณัฑใ์ดมากก็จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นบ่อยท่ีสุด เพราะมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์
 
 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กับสถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล โดยท่ี
ประชากรตัวอย่างท่ีมีการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ส่วนมากซ้ือ
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ผลิตภณัฑ์ฯ จากร้านขายผลิตภณัฑ์สมุนไพรมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานแสดงสินคา้ งาน OTOP และ
ห้างสรรพสินค้า ตามล าดบั แสดงว่าผูท่ี้มีการรับรู้จะซ้ือผลิตภณัฑ์จากสถานท่ีท่ีสามารถสร้างความ
มัน่ใจวา่จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพตามความตอ้งการ 
 
การทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพลของผู้บริโภค  
 
 ใช้สถิติวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Chi-square  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
การตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล มี 3 ดา้น ดงัน้ี 
 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 3 ดา้นคือ 1) ดา้นสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค พบวา่สถานท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ ร้านคา้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แสดงวา่ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจวา่หากซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ท่ีมีส่วนผสมของไพล ท่ีร้านคา้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร จะตอ้งไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ
รองลงมาคือ งานแสดงสินคา้ งาน OTOP และห้างสรรพสินคา้ ตามล าดบั โดยให้ความส าคญัด้าน
ผลิตภณัฑ์ในระดบั มากถึงมากท่ีสุด เช่นกนั 2) ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
พบว่าเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ รู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ์  
โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แสดงวา่การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ฯ จะต้องมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของตนได ้
รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล และการโฆษณา และ Review สินคา้ ตามล าดบั โดยให้ความส าคญั
ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด เช่นกนั 3) ดา้นแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค 
พบว่าแหล่งขอ้มูลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภคท่ีใช้มากท่ีสุดคือ เพื่อนหรือญาติแนะน า โดย
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากถึงมากท่ีสุด แสดงวา่การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ จะตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากบุคคลท่ีตนเองมีความเช่ือมัน่ไวใ้จ ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีสามารถ
ใช้ได ้รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และซุ้มแนะน าสินคา้ ตามล าดบั โดยให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด เช่นกนั 
 



95 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
บริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 2 ดา้นคือ 1) ดา้นชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
พบวา่ชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุดคือ น ้ ามนันวด โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายในระดบัมาก  แสดงวา่ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือน ้ ามนันวด ไดง่้ายและสะดวกกวา่ชนิดอ่ืน
รองลงมาคือ ข้ีผึ้ งไพล และลูกประคบ ตามล าดบั โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายในระดบัมากเช่นกนั 2) ดา้นแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค พบว่า
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาจากเพื่อนหรือญาติแนะน าใหใ้ช ้
มากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก แสดงว่าผูบ้ริโภคมีความ
มัน่ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์อยูแ่ลว้เพราะไดรั้บค าแนะน าจากคนท่ีตนเองเช่ือถือ ดงันั้นหากไดรั้บความ
สะดวกในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจะยิ่งท าให้ตดัสินใจซ้ือมากข้ึน รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และซุ้ม
แนะน าสินคา้ ตามล าดบั โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก เช่นกนั 
 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภค
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล 2 ดา้นคือ 1) ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของ
ผูบ้ริโภค พบว่าเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภคเพราะรู้สรรพคุณมากท่ีสุด โดย
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัมาก แสดงวา่ผูบ้ริโภครู้วา่ผลิตภณัฑ์ดีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได ้ซ่ึงหากมีการส่งเสริมการขาย จะยิ่งท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมากข้ึนได ้
รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล และการโฆษณา และ Review สินคา้ ตามล าดบั โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
ดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัมาก และมากท่ีสุด 2) ดา้นแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 
ของผูบ้ริโภค พบวา่แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ของผูบ้ริโภค คือ เพื่อนหรือญาติแนะน า
มากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัมาก แสดงวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์จากคนท่ีตนเองเช่ือถือ จึงเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใช ้หากมีการส่งเสริมการขาย ลด
แลกแจกแถม หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ ยิง่ท  าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมากข้ึนได ้รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต 
และซุ้มแนะน าสินคา้ ตามล าดบั โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก 
เช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ในคร้ังน้ี 
ผูท้  าการวจิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ ดงัน้ี 
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 1.  จากผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์
มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ โดยเฉพาะเร่ืองรู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ์ 
แสดงวา่ใช้แลว้ให้ผลท่ีดีจึงซ้ือใชอี้ก ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ดงันั้น ควรเนน้เร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ดีมีสรรพคุณตรง
ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตอ้งคงคุณภาพให้มีความสม ่าเสมอ หากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
ไม่คงท่ี หรือดีเหมือนเดิม จะท าใหผู้บ้ริโภคอาจเลิกซ้ือผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงการผลิตท่ีดีมีคุณภาพตอ้งเร่ิมจาก
วตัถุดิบท่ีน าใชค้วรมาจากการปลูกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานปลอดภยั GAP หรือเกษตรอินทรีย ์ผา่น
กระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน GMP โดยตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ (QC) และใช้บรรจุภณัฑ์ 
ท่ีสามารถรักษาคุณภาพ 
 
 2.  จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคยงัคงนิยมใชแ้ต่ผลิตภณัฑ์เดิม ๆ คือน ้ามนันวด ซ่ึงในปัจจุบนั
มีครีมไพล เจลไพล ท่ีมีสรรพคุณเช่นเดียวกบัน ้ ามนันวด แต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผูบ้ริโภค
เท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคยงัไม่รับรู้เร่ืองของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ดังนั้น ควรมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้มากข้ึนผา่นช่องทางท่ีน่าเช่ือถือ เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ 
การจดัซุ้มแนะน าสินคา้และให้ทดลองใช้ในห้างสรรพสินคา้ หรือในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น 
เพราะจากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบั
เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเร่ืองรู้สรรพคุณของผลิตภัณฑ์  และการรับรู้ 
มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 
 
 3.  จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีร้านขาย
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร หากสามารถเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสร้างความสะดวกในการซ้ือให้กบั
ผูบ้ริโภคมากข้ึน แต่ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีเช่นเดียวกับร้านขายผลิตภณัฑ์สมุนไพร เช่น ร้าน
สะดวกซ้ือ ป๊ัมน ้ ามนั โรงพยาบาล ส านกังานเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอ มีมุมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ท่ีมีคุณภาพเช่นเดียวกบัร้านขายผลิตภณัฑ์สมุนไพร ก็อาจท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจใช้ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรเพิ่มมากข้ึน 
 
 4.  การจัดซุ้มแนะน าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู ้แนะน าควรมีความรู้เป็นอย่างดีสามารถให้
ค  าแนะน าวิธีการใช้ สรรพคุณ หรือแนะน าผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภคได ้  
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ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการใช้ผลิตภณัฑ์มากข้ึน ดงันั้น ผูแ้นะน าผลิตภณัฑ์ฯ ควรมี
ความรู้ดา้นแพทยแ์ผนไทย หรือต้องผ่านการอบรมจากแพทยแ์ผนไทย เพราะหากไม่รู้จริงอาจส่งผล
ในดา้นลบต่อผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงขอ้แนะน าน้ีมาจากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ 
 
 5.  ควรสร้างความเช่ือมั่นให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ตอ้งท าให้เกิดความมัน่ใจในการใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ว่าสามารถใช้ไดผ้ลดี 
ไม่แพย้าแผนปัจจุบนั และปลอดภยัจากสารเคมี โดยการโฆษณารณรงค์การใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ และก าหนดใหมี้การรักษาแบบแพทยแ์ผนไทย 
ทุกโรงพยาบาล จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เพราะจากผลการศึกษาปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะเร่ืองรู้สรรพคุณของ
ผลิตภณัฑ์ ดงันั้น หากผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าเช่ือถือท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า
ผลิตภณัฑ์ฯ มีสรรพคุณท่ีดี จะส่งผลให้มีการใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรเพิ่มมากข้ึน ท าให้ลดการน าเขา้ยาแผน
ปัจจุบนัจากต่างประเทศลง ก่อใหเ้กิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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แบบสอบถามโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

วตัถุประสงค์  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการวจิยัในการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

                                                                                                                   

          

 

 

          หวัไพล                         น ้ามนันวดไพล                        ข้ีผึ้งไพล                              ลูกประคบ 
 

ตอนที ่1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 3 ขอ้ 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงใน        ⃞  ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1.  อาย ุ

 ⃞ นอ้ยกวา่ 21 ปี     ⃞   21 - 30 ปี                   ⃞  31 - 40    

 ⃞ 41 - 50 ปี                                   ⃞  มากกวา่ 50 ปี 

2.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ⃞ ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ⃞ ปริญญาตรี                 ⃞ สูงกวา่ปริญญาตรี  

3.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ⃞ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท     ⃞ มากกวา่ 20,000 บาท 
 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงใน □ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  ท่านเคยซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหรือไม่  

 ⃞  เคย          ⃞ ไม่เคย (กรุณาขา้มไปตอบตอนท่ี 3 และ 4) 
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2.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลประเภทใดท่ีท่านเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด (ตอบไดเ้พียงตวัเลือกเดียว) 

              ⃞ น ้ามนันวดไพล              ⃞ ข้ีผึ้งไพล              ⃞ ลูกประคบ        ⃞ อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

3.  จุดประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ของท่าน (หากตอบมากกว่า 1 ขอ้   

โปรดใส่ตวัเลขตามล าดบั โดย 1 = มากท่ีสุด, 2 = รองลงไป) 

 ⃞ ใชเ้อง   ⃞ ซ้ือเป็นของขวญัของฝาก  ⃞ ใชเ้องและเป็นของขวญัของฝาก 

 ⃞ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................. 
 

4.  สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ท่ีท่านซ้ือเป็นประจ า (หากตอบมากกว่า 1 ขอ้

โปรดใส่ตวัเลขตามล าดบั โดย 1 = มากท่ีสุด, 2 = รองลงไป) 

 ⃞ ร้านขายผลิตภณัฑส์มุนไพร ⃞ หา้งสรรพสินคา้  ⃞ งานแสดงสินคา้ งาน OTOP 

 ⃞ ร้านสะดวกซ้ือ   ⃞ ตวัแทนจ าหน่าย  ⃞ สั่งซ้ือทาง Online   

 ⃞ อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................  
 

5.  ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล (หากตอบมากกว่า 1 ขอ้โปรด

ใส่ตวัเลขตามล าดบั โดย 1 = มากท่ีสุด, 2 = รองลงไป) 

 ⃞ ตวัเอง          ⃞ เพื่อน                ⃞ สมาชิกในครอบครัว          ⃞ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................  
 

6.  เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล (หากตอบมากกว่า 1 ขอ้โปรดใส่ตวัเลข

ตามล าดบั โดย 1 = มากท่ีสุด, 2 = รองลงไป) 

 ⃞ รู้สรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ ⃞ ราคาสมเหตุสมผล  ⃞ หาซ้ือง่าย 

 ⃞ ความปลอดภยั   ⃞ ช่ือเสียงของผูผ้ลิต  ⃞ บรรจุภณัฑน่์าสนใจ 

 ⃞ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือการวิจารณ์ (Review) ผลิตภณัฑ์ 

 ⃞ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................ 
 

7.  แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล (หากตอบมากกว่า 1 ขอ้

โปรดใส่ตวัเลขตามล าดบั โดย 1 = มากท่ีสุด, 2 = รองลงไป) 

 ⃞ โทรทศัน์    ⃞ นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์  ⃞ ซุม้แนะน าสินคา้ 

 ⃞ เพื่อน/ญาติแนะน า  ⃞ อินเตอร์เน็ต   ⃞ ป้ายโฆษณา 

 ⃞ วิทย ุ    ⃞ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
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ตอนที ่3  การรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง       ⃞ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

การรับรู้ต่อผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
   1.  น ้ามนัไพลใชน้วดเพื่อบรรเทาอาการปวดตึงกลา้มเน้ือ     
   2.  ข้ีผึ้งไพลใชท้าเพื่อบรรเทาอาการเคล็ดขดัยอก แมลงสัตวก์ดัต่อย     
   3.  ลูกประคบใชเ้พื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย ท าใหผ้อ่นคลาย     

   4.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมีราคาแพงกวา่
ผลิตภณัฑส์มุนไพรชนิดอ่ืน 

   

   5.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลหาซ้ือยาก    

   6.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลใชส้ าหรับ
ภายนอกเท่านั้น 

   

   7.  นอกจากน ้ามนัไพล ข้ีผึ้งไพล และลูกประคบ ยงัมี
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลชนิดอ่ืน ๆ อีก 

   

   8.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล สามารถใชไ้ด้
อยา่งปลอดภยั เพราะไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสม 

   

   9.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล สามารถใชแ้ทน
ยาแผนปัจจุบนัได ้

   

   10.  ตอ้งซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล จาก
ผูผ้ลิตท่ีเช่ือถือได ้

   

   11.  ตอ้งซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล ท่ีไดรั้บ
มาตรฐานรับรอง เช่น อย. มผช. เป็นตน้ 

   

   12.  ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพล อยา่งถูก
วธีิ ตามค าแนะน า/วธีิใช ้ท่ีแสดงไว ้

   

   13.  น ้ามนัไพลไม่ท าใหเ้ส้ือผา้เลอะหรือมีรอยด่าง    
   14.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมกัมีกล่ินหอม
คลา้ยใบเตย 

   

   15.  ลูกประคบไม่จ  าเป็นตอ้งท าใหร้้อนก็สามารถใชไ้ด ้    
   16.  ข้ีผึ้งไพลคลา้ยยาหม่องตราถว้ยทอง    
   17.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลนิยมใชใ้นสปา    
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การรับรู้ต่อผลติภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

   18.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมกัมีสีเขียว    
   19.  ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีส่วนผสมของไพลมกัมีสีเหลือง    
   20.  ลูกประคบสามารถใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น    

 

ตอนที ่4  ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์

สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง       ⃞ ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
   1.  มีความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์ห้
เลือกตามความตอ้งการ 

     

   2.  มีสรรพคุณตรงตามความตอ้งการ      
   3.  บรรจุภณัฑมี์หลายขนาดใหเ้ลือกตาม
ตอ้งการ 

     

   4.  มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เช่น อย.       
   5.  ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุจุ      
   6.  มีขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ละวธีิใช ้      
   7.  ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้      
   8.  ความสวยงาม ทนัสมยัของบรรจุภณัฑ ์      
   9.  บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภณัฑไ์ดดี้ 

     

ด้านราคา 
   1.  ราคาเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์ เช่น บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 
สรรพคุณ เป็นตน้ 
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทีม่ีส่วนผสมของไพล 

ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

   2.  ราคามีใหเ้ลือกหลากหลายตามขนาด      

   3.  ราคาไม่แพงกวา่ผลิตภณัฑส์มุนไพรชนิดอ่ืน      

   4.  มีป้ายแสดงราคาชดัเจน      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   1.  หาซ้ือง่าย สะดวกในการเดินทาง      
   2.  ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย      
   3.  การจดัเรียงสินคา้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ      
   4.  มีบริการจดัส่ง       
   5.  สามารถสั่งซ้ือทาง Online ได ้      
ด้านการส่งเสริมการขาย 
   1.  ลดราคาหรือมีของแถมเม่ือซ้ือ
ปริมาณมาก 

     

   2.  มีโฆษณาผลิตภณัฑ ์ตามส่ือต่าง ๆ 
หรือจดัซุม้แนะน าสินคา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ 

     

   3.  จดัเป็นชุดของขวญัส าหรับเทศกาล
ต่าง ๆ 

     

   4.  พนกังานขายตอ้งมีความรู้เร่ือง
ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี  

     

 

ตอนที ่5  ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ค าช้ีแจง  ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงผลิตภณัฑส์มุนไพรอยา่งไรบา้ง 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 *****ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม***** 
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