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                          ……………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล

และความสัมพนัธ์ด้านภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ความสัมพนัธ์ด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาดกับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครระหว่างเดือนกนัยายน 2555 โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ มหานคร เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11 – 60 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช ้สถิติ analysis of variance (t-

test and F-test) และสถิติ regression analysis (multiple regression analysis)  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี 

ประ กอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท 

จบการ ศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยูใ่นสถานภาพโสด โดยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ความเช่ือมัน่วา่ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยทาํให้สุขภาพดีข้ึน และลาํดับรองลงมาคือ ความมัน่ใจใน

คุณภาพของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตวั 

อยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีตรารับรองความปลอดภยั 

……………………………………………………….. 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เช่น อย. และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแจง้ประโยชน์บนบรรจุภณัฑ์อย่างชัดเจน

ตามลาํดบั  ส่วนปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยดว้ยตวัเอง  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบวา่ เพศ และอาย ุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลิต 

ภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้นาํขอ้มูลการวิจยัเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ใช้ในการพฒันาและสร้างภาคลกัษณ์ให้กบัเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

ไทยใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต ใช้

เป็นขอ้มูลในการศึกษาและพฒันากลยุทธ์การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

คําสําคัญ   : เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  การตดัสินใจซ้ือ 

  

ABSTRACT 

Purposes of this research study the difference of personal factors, the 

relationship of the image of the Thai herbal drinks and the relationship of the 

marketing mix (4 Ps) with the buying decision of consumers in Bangkok during 

September 2012 by using the questionnaire 400 sets for collecting data from the 

sampling. Statistics involve frequency, percentage, mean, standard deviation, analysis 

of variance (t-test and F-test) and multiple regression analysis. 

The most of respondents are female who have the age range between 21 to 30 

years. Mostly, they work in the private firm and the salary range between 10,001 to 

15,000 Bath. Besides they are single and graduated in bachelor’s degree. The most 

favorable factor of the image of the Thai herbal drinks is to improve the healthy and 
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the second factor is the good quality. The first important factor of the marketing mix 

is the products safety which is guaranteed by the food and drug administration. 

Secondly, the products must indicate the benefits clearly on the packaging. The 

highest score of the buying decision factor is the consumers decide to purchase the 

Thai herbal drinks by themselves.  

The testing of the hypothesis show the gender and the age has the effect to 

the buying decision of consumers in Bangkok. The image, the product, the price and 

the place has the relation with the buying decision of consumers in Bangkok which at 

significance level of 0.05. 

The recommendations from this research are the information to choose the 

target market of the Thai herbal drinks, to develop and build the image of the Thai 

herbal drinks in responding the consumers want and to create the strategies of the 

marketing mix in the further for encouraging the buying decision of consumers. 

KEY WORD : THAI HERBAL DRINKS, BUYING DECISION 

1. บทนํา 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใชส้มุนไพรเพื่อเสริมสร้าง 

การพึ่งตนเองในดา้นยา เน่ืองจากในแต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณการใชย้ามูลค่ารวม

กวา่ 100,000 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีมีสัดส่วนการใชย้าสมุนไพรท่ีสามารถผลิตไดเ้อง

ภายในประเทศเพียงร้อยละ 1.56 เท่านั้น (สมชยั ภิญโญพรพาณิชย,์ 2554, ยอ่หนา้ท่ี1)  

ประชาชนไทยทุกคนมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมสมุนไพรวา่ ทาํให้ร่างกายได้

ประโยชน์ เพื่อเป็นการดบักระหาย และมีสรรพคุณในการรักษาโรค ช่วยให้ร่างกายมี

สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข และจากความรู้ท่ีวา่ ปกติคนเรามี

ความตอ้งการนํ้ าอยา่งน้อยไม่ตํ่ากวา่วนัละ 8 แกว้ (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เคร่ืองด่ืม

สมุนไพร – ประโยชน์ของสมุนไพร8, 2555, ยอ่หนา้ท่ี1) ก็ทาํให้น่าคิดวา่ การเลือกด่ืม

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ยงัมีคุณค่ามากกวา่เคร่ืองด่ืมจาํพวก

นํ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัต่าง ๆในทอ้งตลาด 
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จากขอ้มูลการใชส้มุนไพรไทยท่ีลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ ของคนไทยและส่วนแบ่ง

การตลาดของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีน้อยกว่า เคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน ๆ ทั้ ง ท่ี มี

คุณประโยชน์ท่ีมากกวา่ จากผลการสํารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมช่วงหน้า

ร้อน ระหว่างวนัท่ี 1-8 เมษายน 2552 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1,540 คน ระบุว่า

เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมซ้ือด่ืมช่วงหน้าร้อน อนัดบัแรกคือ นํ้ าด่ืม มีสัดส่วน 42% อนัดบั 2 

นํ้าอดัลม 24% อนัดบั 3 นํ้าผลไม ้18% อนัดบัส่ี เคร่ืองด่ืมชาเขียว 11% และอนัดบั

สุดทา้ยคือนํ้ าสมุนไพร สัดส่วน 6% (ผูบ้ริโภครัดเข็มขดั-ห่วงสุขภาพ ดนัยอดนํ้ าด่ืม

แซง"อดัลม ชาเขียว"6, 2552, ย่อหน้าท่ี 2) ทาํให้ผูว้ิจยัมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาถึง

ภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 10 ของปริมาณ

ประชากรในประเทศไทย อา้งอิงจาก0วิกิพีเดียกรุงเทพมหานคร0และ0ปริมณฑล0 (2555, 

ย่อหน้าท่ี 1) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่อไปในอนาคต 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการ 

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคือ ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกกลุ่มลูกคา้ 

เป้าหมายท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างภาพ 
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ลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพ มหานคร 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเร่ืองผลิตภณัฑ ์ 

ราคา สถานท่ีจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยในเขต

กรุง เทพมหานคร 

4. เป็นการส่งเสริมการใชส้มุนไพรไทยในชีวติประจาํวนัเพื่อบาํรุงสุขภาพของ 

คนไทย 

5. เพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย เม่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลของงานวจิยั 

ไปใชใ้หเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

6. เป็นขอ้มูลใหบุ้คคลท่ีสนใจนาํไปศึกษาและประยกุตใ์ชเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

ในอนาคต 

4. สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และ 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํ  

หน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



280 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 
 

5.กรอบแนวคิด 

 

              ตัวแปรอสิระ                                                                     ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล    

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

   

    

 

ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

(image) 

   

     การตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

 

  

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์(product) 

- ราคา (price) 

- สถานท่ีจดัจาํหน่าย (place) 

- การส่งเสริมการตลาด (promotion) 
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6.แนวคิด 

การวจิยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา 

เอกสาร บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ ดงัต่อไปน้ี 

ปรมะ สตะเวทิน, 2546 ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factor) มีผลการตดัสินใจ 

ของผูบ้ริโภคท่ีได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ 

รายได ้การศึกษา และสถานภาพ 

 ปรียวศิว ์ขีระจิตต,์ 2553 ส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหารสามารถ 

ควบคุมไดแ้ละเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งปรับปัจจยัแปรผนัเหล่าน้ีให้สอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะในการแข่งขนัในตลาดเพื่อสร้าง

ความได ้เปรียบเหนือคู่แข่งและสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้เป้าหมาย 

Kotler (2000) อธิบายวา่ เป็นองคร์วมความเช่ือ ความคิดและความประทบัใจ

ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมี

ความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์นั้น ๆ 

Lewison D.M (1996) กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ 

การซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

7.ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษางานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยสาํรวจ 

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้นาํไป

วเิคราะห์และนาํเสนอเชิงพรรณนา 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 11 ปีถึง

มากกว่า 60 ปีข้ึนไป เป็นจาํนวน 420 คน อา้งอิงการคาํนวณจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2550 โดยใชสู้ตร   n = P (1-P) (Z)2 / e2  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีนบัไม่ได ้ 

ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามกลบัมาทั้งหมด 402 ชุด และนาํมาวเิคราะห์ 400 ชุด 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ

(percentage) ค่าเฉล่ีย(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) การ

ทดสอบสมมติฐานใช้ สถิติ analysis of variance (t-test and F-test) และสถิติ 

regression analysis (multiple regression analysis)  

8.สรุปผลการวจัิย 

ตอนที่ 1 สรุปผลวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 275 คน (ร้อยละ 68.80) อายุอยู่ในช่วง 

21-30 ปี 217 คน (ร้อยละ 54.20) ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 290 คน (ร้อย

ละ 72.50) รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท 122 คน (ร้อยละ 30.50) 

ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 320 คน (ร้อยละ 80.00) และ

อยูใ่นสถานภาพโสดมากท่ีสุด 297 คน (ร้อยละ 74.30)  

ตอนที ่2 สรุปผลวจัิยข้อมูลเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความเช่ือมัน่ว่าเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยทาํใหสุ้ขภาพดีข้ึน ค่าเฉล่ีย 7.52 (± 1.85)  

ตอนที ่3 สรุปผลวจัิยข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีป่ระ  

กอบด้วยผลติภัณฑ์ ราคา สถานทีจั่ดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรา

รับรองความปลอดภยั เช่น อย. ค่าเฉล่ีย 7.78 (± 1.99)  

ตอนที ่4 สรุปผลวจัิยข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสําคญัมากท่ีสุดกบัการตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยดว้ยตวัเองมีค่าเฉล่ีย คือ 7.48 (±2.07)  
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ตอนที่ 5 สรุปผลวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม 

    สมมติฐาน สมมติฐาน 

เพศ 0.009 /   

อาย ุ 0.001 /   

อาชีพ 0.193   / 

รายไดต่้อเดือน 0.101   / 

ระดบัการศึกษา 0.612   / 

สถานภาพ 0.141   / 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ 

เพศและอายุ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล 

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

ตอนที่  6 สรุปผลวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน ด้าน

ภาพลักษณ์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานทีจั่ดจําหน่าย และการส่งเสริมทางการ ตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 และ 3 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม 

ไม่เป็นไป

ตาม 

    สมมติฐาน สมมติฐาน 

ภาพลกัษณ์ 0.000 /   

ผลิตภณัฑ์ 0.000 /   

ราคา 0.002 /   

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.044 /   

การส่งเสริมการตลาด 0.218   / 

สมมติฐานท่ี 2 และ 3 พบวา่ 

ภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีจัด

จาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการส่งเสริมการตลาด 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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9.กรอบแนวคิด (ใหม่) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล    

- เพศ 

- อาย ุ

   

 

 

   

 

ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

(image) 

   

การตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

 

  

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์(product) 

- ราคา (price) 

- สถานท่ีจดัจาํหน่าย (place) 

 

10.อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกับการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุง  

เทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยูใ่นสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

กฤช เมฆาสุวรรณดาํรง (2546) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาการยอมรับเคร่ืองด่ืม
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สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ียงัมีงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีข้อมูล

ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ เน่ืองมาจากการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เหมือนกนั แต่เม่ือพิจารณางานวิจยัทั้งหมดนั้นปัจจยัส่วนบุคคลส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายทั้งหมด 

2. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีมีระ 

ดบัคะแนนความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ความเช่ือมัน่ว่าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยทาํให้

สุขภาพดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริพงศ์ พรหมวงศานนท์ (2547) ใน

งานวิจยัเร่ือง การรับรู้และการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในฐานะนวตักรรมของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการด่ืมเพื่อบาํรุงร่างกาย  

3. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้น 

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรารับรองความปลอดภยั เช่น อย. มีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลญา องค์มีเกียรติ และคณะในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และความ

งามของผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามจากกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือเพราะไม่มีขอ้มูล

เพียงพอใหเ้ลือก แต่ยงัตอ้งการซ้ือเม่ือสินคา้มีการรับรองจาก อ.ย.  

4. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย พบวา่ การ 

ตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยดว้ยตวัเองมีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือ

นาํไปวิเคราะห์กบังานวิจยัของธญัลกัษณ์ นนทวิศรุต (2551) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรส่วนใหญ่

เลือกบริโภคเฉพาะเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยบริโภค มีสาเหตุมา

จากรสนิยม และส่วนใหญ่ได้รับการแนะนําผลิตภณัฑ์จากเพื่อน ทาํให้ผูว้ิจยัตั้ ง

ขอ้สังเกตวา่กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบั

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรมาก่อน 
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5.  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล  

คือ เพศ และอายุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤช เมฆาสุวรรณดาํรง (2546) ไดว้ิจยั

เร่ือง การศึกษาการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุและอาชีพของผู ้บริโภคมี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ทั้งน้ีจากแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของ Kotler (2000) กล่าววา่ การตดัสินใจไดรั้บการ

กระตุน้ก่อให้เกิดการรับรู้ความตอ้งการ ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองหรือ

การแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลท่ีหล่อหลอมให้มีผลต่อการ

ตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

6. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน ภาพลกัษณ์ และปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาด พบว่า ภาพลักษณ์ ผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่าย

เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริพงศ ์ พรหมวงศานนท ์(2547) ในงานวิจยั

เร่ือง การรับรู้และการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในฐานะนวตักรรมของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการรับรู้และยอมรับต่อเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในฐานะ

นวตักรรมอยูใ่นระดบัมาก “ตวัผลิตภณัฑ”์ เป็นส่ิงพิจารณาประกอบเป็นอนัดบัแรกใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือ ปรารถนา บุตรวงศ์ (2548) ในงานวิจยัเร่ือง การทดสอบ

ผลิตภณัฑ์ชาลาํไยของผู ้บริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความชอบต่อรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ คือ ชอบสีและรูปภาพ

บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม รูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสม สะดวกสําหรับการบริโภค 

จุดแข็งของผลิตภณัฑ์ คือ มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากชาชนิดอ่ืน ธญัลกัษณ์ 

นนทวิศรุต (2551) ในงาน วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ราคามีความเหมาะสม

กบัคุณภาพเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด งานวิจยัของ Joao Almeida Santos and 
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Wanderlei L De Paulo (2011) เร่ือง ความตั้งใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ในช่วงคริสตม์าส ศึกษาในเกรทเตอร์ เอบีซี บรา ซิล พบวา่ ราคาและวิธีการจ่ายเงินมี

ผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่ขดัแยง้บางส่วนกบังานวิจยัของ Chin 

Kok Kwon (2011) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดและการจดจาํ

กาแฟสมุนไพรของผูบ้ริโภคในมาเลเซีย พบว่า การจดัจาํหน่ายและการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขายช่วยให้ผูบ้ริโภคจดจาํกาแฟสมุนไพร Tongkat Ali ไดดี้ข้ึน ส่วนราคา

และสถานท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดจาํของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้ิจยัตั้ งขอ้สังเกตว่า 

ถึงแม้ผู ้บริโภคจะจดจําสินค้าได้ แต่เม่ือต้องตัดสินใจซ้ือยงัมีตัวแปรอ่ืน ๆ คือ 

ภาพลกัษณ์ ผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่าย ณ เวลานั้น ๆ เป็นจุดเปรียบเทียบ

ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจก่อนการซ้ือจริง 

11.ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้ 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ และอาย ุสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดั 

สินใจเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

2. ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างภาค 

ลกัษณ์ดา้นคุณภาพของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต 

3. ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ 

บรรจุภณัฑ์ การแจง้ราคาท่ีชดัเจน การกาํหนดสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมีชั้นวางสินคา้ท่ี

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและการส่งเสริมการตลาดท่ีเน้นคุณประโยชน์ของ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

4. การนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  และ 

ส่วนประสมทางการตลาดมาส่งเสริมพฒันาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ผูบ้ริโภคสนใจ

นั้นเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนัเพื่อบาํรุงสุขภาพของคน

ไทยในทางออ้ม รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสมุนไพรไทยต่อเน่ืองไปในอนาคต 
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