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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อความไว้วางใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(3FACTORS ASSOCIATED WITH THE TRUST TO BUY HERBALCOUGH   

MEDICINE OF POPULATION IN BANGKOK AND CIRCUMFERENCE) 

คณพชัญ ์นฤภยั 1     ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อความไว้วางใจในการเลือก ซ้ือยา แก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการรับรู้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ี

ผ่านมาของผู ้บริโภค ตราสินค้า และส่ือวิทยุโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ต่อความ

ไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล, เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ สินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ

โปรโมชั่นมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู ้ท่ี เคยซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คนใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

ทาํวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test, F-test และMultiple Linear Regression ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

---------------------------------------------  

   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการศึกษาพบวา่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการ

ซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ ไดแ้ก่ ความเช่ือต่อตราสินคา้ และส่ือวิทยุโทรทศัน์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 3. ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหา นครและปริมณฑล 

คําสําคัญ: ความไวว้างใจ, ยาแกไ้อสมุนไพร 

ABSTRACT 

 In this independent study is able to divide into three main purposes. The 

first purpose is to study the personal factors that associate with people in Bangkok 

and circumference area to buy herbal cough medicine namely gender, age, income, 

education, occupation, and trusting. The second purpose is to study the factors that 

associate with the consumer’s perception. The examples are experience of 

consumer, brand of product, and advertisement that associate with people in 

Bangkok and circumference area to buy herbal cough medicine. The third purpose is 

marketing factors. These factors are associated with product, price of the product, 

place of selling the product, and promotion of the product. 

 Consumer sampling in this research are 400 people who live in Bangkok 

and circumference area. For the research instruments, this study uses questionnaire 

and the data was analyzed in terms of descriptive statistics such as percentage, 

mean, standard deviation and significance tests such as t-test, F-test and multiple 

regression 
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The consequence of this study has showed that  

 1. The personal factors do not relate to trusting in buying herbal cough 

medicine.  

 2. The perception factor i.e. brand of product and advertisement are 

associate to trusting in buying herbal cough medicine. 

 3. The marketing factors i.e. product, place of selling and promotion are 

associate to trusting in buying herbal cough medicine. 

KEY WORDS : TRUST, 3HERBAL COUGH MEDICINE 

บทนํา 

 อาการไอเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งหน่ึงของร่างกายท่ีมีทั้งประโยชน์และ

โทษควบคู่กนัไป ในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ คือ เพื่อกาํจดัสารคดัหลัง่ และส่ิงระคาย

เคือง ออกจากระบบทางเดินหายใจ ส่วนท่ีเป็นโทษ คืออาจทาํให้หน้ามืดเป็นลม ไอ

จนเหน่ือยหอบรบกวนการนอนหลบั หรือไอจนกลา้มเน้ือทอ้งระบมจนทาํงานไม่ได ้

อาการไอเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อความระคายเคืองกลุ่มควนับุหร่ี4 ฝุ่ น4

ละออง อากาศท่ีร้อนหรือเย็นเกินไป การรักษาคือ การหาสาเหตุของอาการไอและ

รักษาตามสาเหตุ โดยให้หลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เราเกิดการไอ และใช้ยาแกไ้อ

บรรเทาอาการ ยาแก้ไอท่ีนิยมใช้ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มยาท่ีมีอนุพนัธ์ของเด็กซ์โทรเม

ทอร์แฟน (dextrometorphan) และโคดีอีน (codeine) ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ท่ีไดจ้ากตน้ฝ่ิน มี

คุณสมบติัทางเภสัชวิทยาคือ ระงบัปวด และมีประสิทธิภาพในการะงบัอาการไอไดดี้

มาก แต่อาจส่งผลกระทบต่อระบบส่วนอ่ืนของร่างกายได ้หากใชผ้ดิวธีิ  

 ยาสมุนไพรจึงเข้ามามีบทบาทในการรักษาอาการไอในปัจจุบันมากข้ึน 

เน่ืองจากยาสมุนไพรเปรียบเสมือนภูมิปัญญาท่ีเก่าแก่ของบรรพบุรุษ ท่ีได้ศึกษา 

คน้ควา้ พฒันารูปแบบใช้รักษาสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล แต่เน่ืองดว้ยในอดีตการ

รักษาของหมอยาด้วยสมุนไพรนั้น เกิดจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อนแล้ว

นาํมารักษา จึงอาจส่งผลใหผู้ป่้วยบางรายไดผ้ลการรักษาท่ีดี แต่บางรายก็ไม่มีอาการท่ี

ดีข้ึน ทาํให้ความเช่ือถือในการรักษาดว้ยยาสมุนไพรไม่เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit
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เท่ากับยาแผนปัจจุบัน อีกทั้ งยงัขาดความไว้วางใจจากผู ้บริโภคในกรณีข่าวยา

สมุนไพรทาํให้ผูป่้วยเสียชีวิตเน่ืองจากมีการใส่สารสเตียรอยด์เพื่อเร่งผลในการรักษา 

อีกทั้งยาสมุนไพรแกไ้อยงัมีขอ้ดอ้ยท่ีสําคญัคือ รสชาติ และรูปแบบท่ีรับประทานได้

ยาก เช่น ยาหมอ้ ยาลูกกลอนเป็นตน้ 

 ด้วยการแพทยย์ุคใหม่ของประเทศไทย ทั้งแพทยแ์ผนปัจจุบนั และแพทย์

แผนทางเลือกไดมี้การวจิยัพฒันาสมุนไพร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ถึงคุณสมบติัในการ

รักษาอาการไอจากสมุนไพรอย่างกวา้งขวาง อาทิเช่น ขิง ดีปลี ชะเอม มะขามป้อม 

มะนาว มะแวง้ เพกา เป็นตน้ ทาํให้ความน่าเช่ือถือต่อสมุนไพรในการนาํมารักษาโรค

ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ีการใชย้าแกไ้อสมุนไพรในปัจจุบนัมีอตัราท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนมาก เน่ืองมากจาก รูปแบบท่ีรับประทานง่ายข้ึน รสชาติท่ีดี ใช้แล้วได้

ผลการรักษาท่ีดี หาซ้ือไดส้ะดวก มีตวัยาให้เลือกหลากหลาย และไม่มีสารตกคา้งท่ี

เป็นอนัตรายต่อระบบต่างๆของร่างกาย ตวัอย่างสําหรับการศึกษาวิจยัความปลอดภยั

ของยาตาํรับแผนไทยนั้นกรม วิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดร่้วมมือกบัสถาบนัการแพทย์

แผนไทย ศึกษาพิษก่ึงเฉียบพลนัของยาตาํรับท่ีมีการใช้กนัมาก ไดแ้ก่ตรีสาร ตรีผลา 

ตรีกฏุกและเบญจกลู ในสัตวท์ดลองแลว้ พบวา่ยาตาํรับดงักล่าวมีความปลอดภยั และ

ไดตี้พิมพผ์ลงานการวจิยัเผยแพร่ในวารสารวชิาการแลว้ นอกจากน้ีการใชย้าสมุนไพร

ยงัก่อให้เกิดระบบการพึ่งพาตนเองทั้งตวัผูป่้วย และประเทศชาติ เพราะช่วยลดการ

สูญเสียงบประมาณการนาํเขา้ตวัยาจากต่างประเทศปริมาณมาก เกิดการสร้างรายได้

ให้กบัชุมชนหมู่บา้น ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย การ

พฒันาการแพทยแ์ผนไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งย ัง่ยนื  

 ยาแกไ้อสมุนไพรในประเทศไทยมีหลากหลายขนานดว้ยกนั ดงันั้นจึงตอ้งมี

การพิสูจน์ถึงสรรพคุณและความปลอดภยัของตวัยา แล้วนาํจดข้ึนทะเบียนบญัชียา

หลกัแห่งชาติไทย ซ่ึงยาแกไ้อท่ีใชต้ามบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 7 

ขนานดงัน้ี ยาแกไ้อผสมกานพลู ยานํ้ า1แกไ้อผสมมะขามป้อม1 ยาแกไ้อผสมมะนาว

ดอง1 ยานํ้ า1แกไ้อพื้นบา้นอีสาน1 ยาตรีผลา1 ยาประสะมะแวง้1 และยาอาํมฤควาที1 ซ่ึงตวั

ยาหลกัของตาํรับยาทั้ง 7 น้ีได้ถูกนาํมาแปรรูป พฒันาสูตรและปรับปรุงรูปแบบให้

หลากหลาย แลว้นาํออกวางขายตามทอ้งตลาด ร้ายขายยาเภสัช หรือโรงพยาบาล เช่น 
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ยานํ้าแกไ้อมะขามป้อมสูตรโรงพยาบาลอภยัภูเบศร์ ยานํ้ าแกไ้อมะแวง้ตน้ ยานํ้ าแกไ้อ

กานพลู ยาแคปซูลแก้ไออาํมฤควาที ยาแคปซูลแก้ไอประสะมะแวง้ ยาอมแก้ไอ

มะขาม หรือยาอมแกไ้อมะขามป้อม เป็นตน้ 

 จากเหตุผลดงักล่าวจึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาถึงปัจจยัใดบา้งท่ี

มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการธุรกิจยา

สมุนไพร และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือ และมัน่ใจในการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการขยายตลาดในธุรกิจประเภทน้ี

เป็นอยา่งยิง่ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อต่อความไวว้างใจในการ

เลือกซ้ือยา แกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการรับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือก

ซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการ

เลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจยาแกไ้อสมุนไพร นาํไปพฒันาตวั

ผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์พื่อทาใหเ้กิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 

 2. เขา้ใจถึงปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค หรือผูป่้วยเลือกใช้ยาสมุนไพร

ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 

 3. เป็นขอ้มูลแก่ส่วนงานราชการ หรือผูท่ี้มีความสนใจทัว่ไป นําไปวิจยั

พฒันายกระดับของยาสมุนไพรให้มีความน่าเช่ือถือ พฒันารูปแบบของยา และ

สามารถใชเ้ป็นแนวทาง ลดการนาํเขา้ผลิตภณัฑย์าจากต่างประเทศได ้
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 4. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อ

ตอบรับความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่มโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือ

ในการวจิยั 

 5. เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคล หรือองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป 

สมมุติฐานงานวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถานภาพ มี

ผ ล ต่ อ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ใ น ก า ร ซ้ื อ ย า แ ก้ไ อ ส มุ น ไ พ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผูบ้ริโภค ตราสินคา้ 

และส่ือวิทยุโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกซ้ือยาแก้ไอ

สมุนไพรของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. ปัจจยัทางการตลาด เช่น สินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และโปรโมชัน่มี

ความ สัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                               ตัวแปรตาม 

  

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ     - อายุ    

 - อาชีพ    - รายได ้   

 - ระดบัการศึกษา - สถานภาพ                   

            

ปัจจัยด้านการรับรู้ 

 - ประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค                              ความไว้วางใจของประชากร 

 - ความเชือต่อตราสินคา้                                  -ซ้ือยาสมุนไพรแกไ้อ 

 - ส่ือวทิย ุโทรทศัน์    

                                     

 

ปัจจัยทางการตลาด     

 - Product คือ สินคา้ (ยาสมุนไพรแกไ้อ)  

 - Price คือ ราคายาสมุนไพรแกไ้อ 

 - Place คือ ความสะดวก สถานท่ีหาซ้ือยา   

 - Promotion คือ การส่งเสริมการขายต่างๆ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น5 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

แนวคิด ทบทวนทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิจยั

ซ่ึงสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 
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 สเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ,์ 2549 : 18) กล่าว

วา่ความไวว้างใจ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการ

แก่ลูกคา้ องคก์รจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครอง

ใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความดูแล และ

การให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ผกูมดั(Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ การ

ให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง(Compatibility) การแกไ้ข

สถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust)      

 1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening 

พนกังานควรจะส่ือสารกบัลูกคา้ในลกัษณะท่ีทาํให้ลูกคา้อบอุ่นใจได ้ พนกังานควร

แสดงความเปิดเผย จริงใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกคา้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเต็มใจ

แสดงความรู้สึกและความคิดร่วมกนั 

 2. ความใส่ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่และความ

พร้อมท่ีจะให้นั้น กลายเป็นคุณสมบติัของความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีประกอบดว้ย ความ

เอ้ืออาทร ความอบอุ่น และความรู้สึกปกป้อง ซ่ึงมีผลใหลู้กคา้รู้สึกดี  

 3. การใหข้อ้ผกูมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ องคก์รควรจะยอมเสีย

ผลประโยชน์เพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  

 4. การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) 

ความเอาใจใส่ลูกคา้จะทาํให้ลูกคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือลูกคา้จะรู้สึก

ยินดีอบอุ่น มัน่ใจ มัน่คง ท่ีไดรั้บบริการลูกคา้ส่วนใหญ่ประเมินความสะดวกสบาย

จากการบริการท่ีดีขององคก์ร 

 5. การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ 

(Trust) ถา้องคก์รสามารถทาํให้ลูกคา้รู้สึกสบายใจได ้จะดีกวา่การท่ีองคก์รตอ้งแกไ้ข

สถานการณ์ความขดัแยง้กบัลูกคา้ นัน่คือ องค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบดว้ย

การออกตวัไวก่้อนวา่ ถา้ลูกคา้พบส่ิงใดท่ีสงสัย หรือไม่ชอบใจในสินคา้และบริการท่ี

ลูกคา้คิดว่าตนจะเสียเปรียบ ขอให้ลูกคา้รีบถาม เพื่อให้พนกังานไดรี้บช้ีแจงโดยเร็ว 

ก่อนท่ีลูกค้าจะรู้สึกโกรธหรือไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการพื้นฐานของ

ความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ จะก่อให้เกิดวงจรการ 
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พฒันาความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีแบบจาํลองของ ลีวินเจอร์ และสโนค (Levinger, & Snoek, 

1972, p. 155 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ,์ 2549 : 19) เรียกวา่ แบบจาํลองขั้นตอน 

ABCDE  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยั จากกลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เคยซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ใชสู้ตรคาํนวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W. 

 สูตร   n   = Z²pq   

                                                E²                

กาํหนดขนาดของตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของขอ้มูลจึง

เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัใช้

แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล จดัทาํขอ้มูล ในการศึกษาวจิยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ 2555 นาํมา

วเิคราะห์ประมวลผลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป  

 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Anova) ค่าสถิติ (T-Test) ค่าสถิติ (F-Test) และการวเิคราะห์ความถดถอยถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 

คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ59.8 มีอายุเฉล่ียมากท่ีสุดระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็น

ร้อย 69.8 ร้อยละ 46.3 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 73.5 มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 

มีสถานภาพโสด 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือ

ยาแก้ไอสมุนไพร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการรับรู้ ดา้นประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค 
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โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั แพทย/์เภสัช เป็นผูแ้นะนาํให้ใช้ยาแก้ไอสมุนไพร 

(ค่าเฉล่ีย 7.49) ดา้นความเช่ือถือต่อตราสินคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั สามารถให้

ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 9.23) ดา้นส่ือวิทยุโทรทศัน์ให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบั การแจง้ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.69) 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการ

ซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่กลุ่ม

ตวั อยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบั สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 8.36) ดา้นราคาให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกับ ราคาไม่เกินกาํลังจะซ้ือได้ (ค่าเฉล่ีย 8.53) ด้านสถาณท่ีจดัจาํหน่ายให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบั สถาณท่ีจดัจาํหน่ายมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 8.09) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับ พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ 

(ค่าเฉล่ีย 8.28)  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแกไ้อ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจในการซ้ือยาแกไ้อสมุนไพร โดยให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบั สถาณท่ีจดัจาํหน่ายยาแกไ้อสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 8.02)   

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือ

ยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับปัจจยั

ดา้นการรับรู้พบวา่ ความเช่ือต่อตราสินคา้ และการรับส่ือวิทยุโทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจยั

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตถณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นสถาณท่ีจดัจาํหน่าย

ท่ีแตกต่างกัน และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.938 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.271 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.239 ปฏิเสธ 

   รายไดต่้อเดือน F-Test 0.716 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.268 ปฏิเสธ 

   สถานะภาพ F-Test 0.302 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านการรับรู้ 

   ประสบการณ์ท่ีผา่นมา MRA 0.428 ปฏิเสธ 

   ความเช่ือต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ส่ือวทิยโุทรทศัน์ MRA 0.012 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยทางการตลาด 

ผลิตภณัฑย์าแกไ้อสมุนไพร MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคายาแกไ้อสมุนไพร MRA 0.458 ปฏิเสธ 

สถาณท่ีจดัจาํหน่ายยาแกไ้อสมุนไพร   MRA 0.000 ยอมรับ 

   การส่งเสริมการตลาด MRA 0.009 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยา

แก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถสรุป

ประเด็นไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา การศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
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โสดซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จงรัก ชินเกลา้กาํจร (2554) ท่ีทาํการ 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นใน

เขตกรุงเทพมหานครพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถาณ

ภาพสมรสเป็นโสด 

 2. จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการรับรู้ 

ดา้นประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภคโดยมี แพทย/์เภสัช เป็นผูแ้นะนาํให้ใช้ยาแก้

ไอสมุนไพรมากท่ีสุด ดา้นความเช่ือถือต่อตราสินคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการ

สามารถให้ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ ดา้นส่ือวิทยุโทรทศัน์ให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กับการแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเก่ียวกับสินค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อภิญาณี พญาพิชยั (2553) ท่ีทาํการศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการไดรั้บรอง

มาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้การ

ส่ือสารทางการตลาดของร้านบู๊ทส์ ดา้นเภสัชกรประจาํร้านในระดบัมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้และพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีระดบัการรับรู้ในขอ้การทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือตดัสินใจใชบ้ริการร้านยา

ท่ีมีเภสัชกรอยูป่ฏิบติัการมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  

 3. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบั สินคา้ตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ดา้นราคา ตอ้งไม่เกินกาํลงั

จะซ้ือได ้ดา้นสถาณท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับ พนักงาน/เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของชลญา องคมี์เกียรติ และคณะ (2546) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานครปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีตอ้งการความสะดวกของแหล่งขาย ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั ดา้นราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้น

การส่งเสริมการตลาดท่ีตอ้งมีพนกังานแนะนาํสินคา้ 
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 4. จากผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้

ไอสมุนไพร โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบั สถาณท่ีจดัจาํหน่ายยาแกไ้อ

สมุนไพรตอ้งมีความสะอาด สะดวก น่าเช่ือถือ รวมไปถึงความคุน้เคย ความไวว้างใจ

ต่อการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Niklas Luhmann (1998) ความ

ไวว้างใจ เป็นคาํตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง โดยท่ีความไวว้างใจจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ณ ท่ีนั้น มีความคุน้เคยประกอบอยูด่ว้ย ความไวว้างใจไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดห้าก ท่ีนัน่ไม่มีความคุน้เคยเกิดข้ึน แต่ความคุน้เคยอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้า่ ณ ท่ี

นั้นจะปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

 5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมุติฐานที่ 1 จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ 

อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจใน

การซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหตุผล

คือไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะเพศชายหรือหญิงก็สนใจท่ีจะรักษาอาการไอของตนเองให้

หาย ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดหากผลการรักษามีประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะ

เลือกการรักษาวิธีนั้น อีกประการหน่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสํารวจ ค่อนขา้งจะมีพื้น

ความรู้เก่ียวกับการรักษาอาการไอด้วยยาแก้ไอสมุนไพรอยู่แล้ว จึงทาํให้ปัจจัย

ทางดา้นเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่

มีงานวจิยัใดท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  

 สมมุติฐานที่ 2 จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัดงัน้ี 

 ด้านความเช่ือต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ สามารถให้

ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

ปลอดภยั และสะดวกต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

ยศสวดี อยู่นิท (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร

บํา รุ ง ผิ ว ห น้ า  โ ค ร ง ก า ร ห น่ึ ง ตํา บ ล ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
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กรุงเทพมหานครพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ืองผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีการ

รับรองมาตรฐานจากองคก์รอาหารและยา (อย.), GMP  

 ด้านส่ือวิทยุโทรทัศน์  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการแจง้ข่าวสารทาง

แผน่พบัเก่ียวกบัสินสินคา้มี มีป้ายโฆษณาแสดงสินคา้ และสินคา้ตอ้งปรากฏอยูใ่นส่ือ

ต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งยงัทาํให้เกิดการรับรู้อยา่งสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ รุ่งรวี เวทศกัด์ิ (2542) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาสําเร็จรูปจากสมุนไพรของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปางพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากเฉล่ียสูงสุด

กบัการมีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของยาสาํเร็จรูปจากสมุนไพร 

 สมมุติฐานที่ 3 พจากผลการวิจยับว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แบ่งออกเป็น 3 

ปัจจยัดงัน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณภาพได้

มาตรฐาน รวมทั้งมีการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) สามารถให้

ผลการรักษาไดต้ามท่ีระบุไว ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และ

คณะ (2550) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัโดยจะเลือกซ้ือจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมาย (อย.) กาํกบัเป็นส่วนใหญ่ซ่ึง

เป็นผลจากการท่ีสังคมมีการโฆษณาการเลือกซ้ือจากส่ือต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐบาลและ

เอกชนส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีหลกัในการเลือกซ้ือมากยิ่งข้ึน 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

 ด้านสถาณที่จัดจําหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัสถาณท่ีจดัจาํหน่าย

มากท่ีสุด โดยจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีความปลอดภยัสูง มีความสะดวกสะบาย 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรวรรณ อศัวภูมิ (2550) ศึกษาทศันติท่ีมีต่อยาสมุนไพร

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคให้ความไวว้างใจการวางขายยา

สมุนไพรในหา้งสรรพสินคา้ หรือห้างสะดวกซ้ือเป็นหลกั เน่ืองจากดว้ยความสะดวก
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สะบายในการเลือกซ้ือ และสอดคล้องกบั สมประสงค์ แตงพลอย(2553) ศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการพบว่า สถานท่ีโดยรวมมีความสําคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้าน

ขายยาของผูบ้ริโภคในอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการในระดบัมาก โดย

สภาพแวดลอ้มโดยรอบร้านขายยา ความสะดวกในการเดินทางมายงัร้านขายยา อยูใ่น

ระดบัมาก 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการได้รับ

คาํแนะนาํจากพนกังาน เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ และให้คาํปรึกษาไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรักษเ์กียรติ จิรันธร (2550) พบวา่การโฆษณาหรือแนะนาํท่ี

มีแพทย ์ หรือเภสัชกรเป็นผูรั้บรองจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคมาก ท่ีสุด เน่ืองจากจะเกิความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภคในการใช้

เพิ่มข้ึน มีความถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและไม่ก่ออนัตรายต่อร่างกาย การแจกของ

 แถม และการลดราคาของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความเช่ือวา่เป็นการสะทอ้น

ถึงคุณภาพผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีคุณภาพ และ อรุณลกัษณ์ ชนินทรภิวงศ์ (2547) ท่ีศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพรไทยในร้านขายยาแผนปัจจุบนั

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่าพนกังานขายในร้านยามีผลต่อการ

เลือกซ้ือในระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัต่อตราสินคา้ ท่ีมีมาตรฐาน มีฉลากแสดงรายละเอียดสินคา้อยา่งครบถว้น 

มีการรับรองตราสินค้าจากองค์การอาหารและยา (อย.) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ

ปลอดภัย สามารถให้ผลการรักษาได้ตามท่ีต้องการ และสร้างความไวว้างใจต่อ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นผูผ้ลิตยาแกไ้อสมุนไพรจึงตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการ และวิธีการผลิต

ยาสมุนไพรท่ีทนัสมยั โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีการวจิยัและพฒันายาสมุนไพร มี
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ผลการทดลองทางคลินิก ประกอบกบัการมีเอกสารให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาแก้

ไอสมุนไพรดว้ยขอ้มูลเชิงวชิาการ ประโยชน์จากยาสมุนไพร เพื่อช่วยให้การจาํหน่าย

ยาแกไ้อสมุนไพรไดดี้ท่ีสุด และสร้างความไวว้างใจต่อผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุกวยัได้ดี

ท่ีสุด 

 จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญกับมาตรฐานของยาสมุนไพรมาก นอกจากน้ียงัเสนอแนะเก่ียวกับ

ภาพลกัษณ์ของยาสมุนไพร ปริมาณต่อการใช้หน่ึงคร้ัง สีและกล่ินของยาสมุนไพร 

ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยั ใชง้านง่าย ทานสะดวก ปริมาณ

ท่ีบรรจุเหมาะสมต่อการใช้ ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจต่อยาสมุนไพรเพิ่ม

มากข้ึน 

 จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดดา้นสถาณท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด พบว่าผูบ้ริโภคค่อนขา้งให้ความความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัสถาณท่ีจดั

จาํหน่ายยาสมุนไพร ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัสถาณท่ีจดัจาํหน่ายให้เป็นระเบียบ 

จดัสรรสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และท่ีสําคญัต้องมีพนักงานขายท่ีมีความรู้

อยา่งแทจ้ริงคอยให้คาํปรึกษา และแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเน่ืองดว้ยยาสมุนไพร

บางชนิดจาํเป็นตอ้งอยู่ภายใตก้ฏหมาย พ.ร.บ.ยา 2510 ดังนั้นควรมีการร่วมมือกับ

ภาครัฐในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดใ้ชย้าแกไ้อสมุนไพรอยา่งทัว่ถึง อนัจะ

ส่งผลให้เกิดตลาดใหม่ของการผลิต และบริโภคยาสมุนไพรไทย ตามแนวทางของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีตอ้งการให้ประชาชนพึ่งพาตวัเองได ้และการใชย้าสมุนไพร

ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่บุคลลกรมีส่วน

สาํคญัในการส่งเสริมการใชย้าสมุนไพรของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีผูช้าํนาญการ เช่น แพทยแ์ผน

ไทย หรือพนกังานท่ีผ่านการอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ สรรพคุณของยา 

วิธีการใชย้าและวิธีการปฏิบติัดูแลตนเอง รวมทั้งการให้บริการท่ีประทบัใจ เพื่อให้

เกิดการซ้ือซํ้ า และบอกต่อของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
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 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการควรร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน รวมทั้งแพทย์

แผนไทย เพื่อจดัทาํงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรไทย และยาตาํรับจากสมุนไพร เพื่อให้

ยาสมุนไพรมีความน่าเช่ือถือ และสามารถใช้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ขอ้มูลทางสถิติ 

มาอา้งอิงต่อผลการรักษาท่ีแน่นอน นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อยา

สมุนไพรไทยแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มความเช่ือมนัต่อผูบ้ริโภควา่ยาสมุนไพรไทยสามารถ

ใหผ้ลการรักษาไดไ้ม่แพย้าสังเคราะห์จากแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ปรับเปล่ียนกลุ่มตวัอย่างให้แคบลงและชัดเจนข้ึน โดยกาํหนดเป็นช่วงอายุ

กลุ่มตวัอยา่ง เช่น การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้

ไอสมุนไพรของประชากรอายุระหว่าง 20-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

 ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาแกไ้อสมุนไพรในเชิง

ลึก เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัเหตุผลในการใชย้าสมุนไพรรักษาอาการ

ไอ โดยขอความร่วมมือเก็บขอ้มูลจากสถาณพยาบาลในมหาวิทยาลยั หรือองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 ปรับเปล่ียนสถาณท่ีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจากกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเป็นกลุ่มภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก หรือภาคใต ้เป็นตน้ 
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