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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อความไว้ วางใจในการซื้อยาแก้ ไอสมุนไพรของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(FACTORS ASSOCIATED WITH THE TRUST TO BUY HERBALCOUGH
MEDICINE OF POPULATION IN BANGKOK AND CIRCUMFERENCE)
คณพัชญ์ นฤภัย 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพ ที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ ความไว้ว างใจในการเลื อ กซื้ อยา แก้ ไ อสมุ น ไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล, เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยการรับรู้ ได้แก่ ประสบการณ์ ที่
ผ่า นมาของผู ้บ ริ โ ภค ตราสิ น ค้า และสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความ
ไว้วางใจในการเลือกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล, เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ สิ นค้า ราคา สถานที่จดั จําหน่าย และ
โปรโมชั่นมี ค วามสั มพันธ์ ต่อความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เป็ นผู้ที่ เ คยซื้ อ ยาแก้ ไ อสมุ น ไพรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
ทําวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, F-test และMultiple Linear Regression ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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จากการศึกษาพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการ
ซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จจัยด้านการรับรู ้ ได้แก่ ความเชื่อต่อตราสิ นค้า และสื่ อวิทยุโทรทัศน์ มี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สถานที่จดั จําหน่าย และ การส่ งเสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหา นครและปริ มณฑล
คําสํ าคัญ: ความไว้วางใจ, ยาแก้ไอสมุนไพร
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, HERBAL COUGH MEDICINE
บทนํา
อาการไอเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่ งของร่ างกายที่มีท้ งั ประโยชน์และ
โทษควบคู่กนั ไป ในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ คือ เพื่อกําจัดสารคัดหลัง่ และสิ่ งระคาย
เคือง ออกจากระบบทางเดิ นหายใจ ส่ วนที่เป็ นโทษ คืออาจทําให้หน้ามืดเป็ นลม ไอ
จนเหนื่อยหอบรบกวนการนอนหลับ หรื อไอจนกล้ามเนื้ อท้องระบมจนทํางานไม่ได้
อาการไอเกิ ดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อความระคายเคืองกลุ่มควันบุหรี่ ฝุ่ น
ละออง อากาศที่ ร้อนหรื อเย็นเกิ นไป การรักษาคือ การหาสาเหตุของอาการไอและ
รักษาตามสาเหตุ โดยให้หลี กเลี่ ยงสิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้เราเกิดการไอ และใช้ยาแก้ไอ
บรรเทาอาการ ยาแก้ไอที่ นิยมใช้ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มยาที่มีอนุ พนั ธ์ของเด็กซ์โทรเม
ทอร์แฟน (dextrometorphan) และโคดีอีน (codeine) ซึ่ งเป็ นอนุพนั ธ์ที่ได้จากต้นฝิ่ น มี
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคือ ระงับปวด และมีประสิ ทธิ ภาพในการะงับอาการไอได้ดี
มาก แต่อาจส่ งผลกระทบต่อระบบส่ วนอื่นของร่ างกายได้ หากใช้ผดิ วิธี
ยาสมุ น ไพรจึ ง เข้า มามี บ ทบาทในการรั ก ษาอาการไอในปั จ จุ บ ัน มากขึ้ น
เนื่ อ งจากยาสมุ น ไพรเปรี ย บเสมื อนภู มิ ปั ญญาที่ เก่ า แก่ ข องบรรพบุ รุษ ที่ ไ ด้ศึ ก ษา
ค้นคว้า พัฒนารู ปแบบใช้รักษาสื บทอดมาตั้งแต่โบราณกาล แต่เนื่ องด้วยในอดีตการ
รักษาของหมอยาด้วยสมุ นไพรนั้น เกิ ดจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อนแล้ว
นํามารักษา จึงอาจส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยบางรายได้ผลการรักษาที่ดี แต่บางรายก็ไม่มีอาการที่
ดีข้ ึน ทําให้ความเชื่ อถือในการรักษาด้วยยาสมุนไพรไม่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
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เท่ า กับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน อี ก ทั้ง ยัง ขาดความไว้ว างใจจากผู้บ ริ โ ภคในกรณี ข่ า วยา
สมุนไพรทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชี วิตเนื่ องจากมีการใส่ สารสเตียรอยด์เพื่อเร่ งผลในการรักษา
อีกทั้งยาสมุนไพรแก้ไอยังมีขอ้ ด้อยที่สําคัญคือ รสชาติ และรู ปแบบที่รับประทานได้
ยาก เช่น ยาหม้อ ยาลูกกลอนเป็ นต้น
ด้วยการแพทย์ยุคใหม่ของประเทศไทย ทั้ง แพทย์แผนปั จจุบ นั และแพทย์
แผนทางเลือกได้มีการวิจยั พัฒนาสมุนไพร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ถึงคุณสมบัติในการ
รักษาอาการไอจากสมุ นไพรอย่างกว้างขวาง อาทิเช่ น ขิง ดีปลี ชะเอม มะขามป้ อม
มะนาว มะแว้ง เพกา เป็ นต้น ทําให้ความน่าเชื่อถือต่อสมุนไพรในการนํามารักษาโรค
ได้รับการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้ยาแก้ไอสมุนไพรในปั จจุบนั มีอตั ราที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ นมาก เนื่ อ งมากจาก รู ป แบบที่ รั บ ประทานง่ า ยขึ้ น รสชาติ ที่ ดี ใช้ แ ล้ว ได้
ผลการรักษาที่ดี หาซื้ อได้สะดวก มีตวั ยาให้เลื อกหลากหลาย และไม่มีสารตกค้างที่
เป็ นอันตรายต่อระบบต่างๆของร่ างกาย ตัวอย่างสําหรับการศึกษาวิจยั ความปลอดภัย
ของยาตํารับแผนไทยนั้นกรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์
แผนไทย ศึกษาพิษกึ่ งเฉี ยบพลันของยาตํารับที่มีการใช้กนั มาก ได้แก่ตรี สาร ตรี ผลา
ตรี กฏุกและเบญจกูล ในสัตว์ทดลองแล้ว พบว่ายาตํารับดังกล่าวมีความปลอดภัย และ
ได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจยั เผยแพร่ ในวารสารวิชาการแล้ว นอกจากนี้ การใช้ยาสมุนไพร
ยังก่อให้เกิ ดระบบการพึ่งพาตนเองทั้งตัวผูป้ ่ วย และประเทศชาติ เพราะช่ วยลดการ
สู ญเสี ยงบประมาณการนําเข้าตัวยาจากต่างประเทศปริ มาณมาก เกิ ดการสร้างรายได้
ให้กบั ชุ ม ชนหมู่ บา้ น ทั้ง ยัง เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดการอนุ รัก ษ์ภูมิปั ญญาไทย การ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็ นที่ยอมรับอย่างยัง่ ยืน
ยาแก้ไอสมุนไพรในประเทศไทยมีหลากหลายขนานด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมี
การพิสูจน์ถึงสรรพคุณและความปลอดภัยของตัวยา แล้วนําจดขึ้นทะเบียนบัญชี ยา
หลักแห่งชาติไทย ซึ่ งยาแก้ไอที่ใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีท้ งั หมด 7
ขนานดังนี้ ยาแก้ไอผสมกานพลู ยานํ้า แก้ไอผสมมะขามป้ อม ยาแก้ไอผสมมะนาว
ดอง ยานํ้า แก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาตรี ผลา ยาประสะมะแว้ง และยาอํามฤควาที ซึ่ งตัว
ยาหลักของตํารับยาทั้ง 7 นี้ ได้ถูกนํามาแปรรู ป พัฒนาสู ตรและปรับปรุ งรู ปแบบให้
หลากหลาย แล้วนําออกวางขายตามท้องตลาด ร้ายขายยาเภสัช หรื อโรงพยาบาล เช่น
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ยานํ้าแก้ไอมะขามป้ อมสู ตรโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ยานํ้าแก้ไอมะแว้งต้น ยานํ้าแก้ไอ
กานพลู ยาแคปซู ล แก้ไ ออํา มฤควาที ยาแคปซู ล แก้ไ อประสะมะแว้ง ยาอมแก้ไ อ
มะขาม หรื อยาอมแก้ไอมะขามป้ อม เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดเป็ นแรงจูงใจให้ผวู้ ิจยั สนใจศึกษาถึงปั จจัยใดบ้างที่
มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ยา
สมุ นไพร และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง ใช้ประกอบการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
รวมทั้ง เป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ใ ห้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อถื อ และมัน่ ใจในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการขยายตลาดในธุ รกิจประเภทนี้
เป็ นอย่างยิง่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีต่อต่อความไว้วางใจในการ
เลือกซื้ อยา แก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยการรับรู ้ มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือก
ซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการ
เลือกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจยาแก้ไอสมุนไพร นําไปพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อทาให้เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค
2. เข้า ใจถึ งปั จจัยสําคัญที่ท าํ ให้ผูบ้ ริ โภค หรื อผูป้ ่ วยเลื อกใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปั จจุบนั
3. เป็ นข้อมูลแก่ ส่ วนงานราชการ หรื อผูท้ ี่มีความสนใจทัว่ ไป นําไปวิจยั
พัฒ นายกระดับ ของยาสมุ น ไพรให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ พัฒ นารู ป แบบของยา และ
สามารถใช้เป็ นแนวทาง ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศได้
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4. เพื่อเป็ นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ตอบรับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากเครื่ องมือ
ในการวิจยั
5. เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคล หรื อองค์กรต่างๆ ที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานภาพ มี
ผลต่ อ ความไว้ ว างใจใ นการซื้ อยาแก้ ไ อสมุ น ไ พรของประชาก รในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการรับรู้ เช่ น ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผูบ้ ริ โภค ตราสิ นค้า
และสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความไว้ว างใจในการเลื อ กซื้ อ ยาแก้ไ อ
สมุนไพรของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยทางการตลาด เช่น สิ นค้า ราคา สถานที่จดั จําหน่าย และโปรโมชัน่ มี
ความ สัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- ระดับการศึกษา - สถานภาพ
ปัจจัยด้ านการรับรู้
- ประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภค
- ความเชื อต่อตราสิ นค้า
- สื่ อวิทยุ โทรทัศน์

ความไว้ วางใจของประชากร
-ซื้ อยาสมุนไพรแก้ไอ

ปัจจัยทางการตลาด
- Product คือ สิ นค้า (ยาสมุนไพรแก้ไอ)
- Price คือ ราคายาสมุนไพรแก้ไอ
- Place คือ ความสะดวก สถานที่หาซื้อยา
- Promotion คือ การส่ งเสริ มการขายต่างๆ
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกซื้ อยาแก้ไอ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑลเท่านั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา
แนวคิด ทบทวนทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิจยั
ซึ่งสรุ ปแนวคิดได้ดงั นี้
5
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สเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549 : 18) กล่าว
ว่าความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่ อสารในการให้บริ การ
แก่ลูกค้า องค์กรจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุน้ เคยเพื่อครอง
ใจลูกค้า ซึ่ งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การสื่ อสาร (Communication) ความดูแล และ
การให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ ผูกมัด(Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า การ
ให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความสอดคล้อง(Compatibility) การแก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust)
1. การสื่ อสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening
พนักงานควรจะสื่ อสารกับลูกค้าในลักษณะที่ทาํ ให้ลูกค้าอบอุ่นใจได้ พนักงานควร
แสดงความเปิ ดเผย จริ งใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายเต็มใจ
แสดงความรู ้สึกและความคิดร่ วมกัน
2. ความใส่ ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่ และความ
พร้อมที่จะให้น้ นั กลายเป็ นคุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ประกอบด้วย ความ
เอื้ออาทร ความอบอุ่น และความรู ้สึกปกป้ อง ซึ่ งมีผลให้ลูกค้ารู ้สึกดี
3. การให้ขอ้ ผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า องค์กรควรจะยอมเสี ย
ผลประโยชน์เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
4. การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความสอดคล้อง (Compatibility)
ความเอาใจใส่ ลูกค้าจะทําให้ลูกค้ารู ้ สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือลูกค้าจะรู้สึก
ยินดีอบอุ่น มัน่ ใจ มัน่ คง ที่ได้รับบริ การลูกค้าส่ วนใหญ่ประเมินความสะดวกสบาย
จากการบริ การที่ดีขององค์กร
5. การแก้ไขสถานการณ์ ขดั แย้ง (Conflict Resolution) และการไว้วางใจ
(Trust) ถ้าองค์กรสามารถทําให้ลูกค้ารู ้สึกสบายใจได้ จะดีกว่าการที่องค์กรต้องแก้ไข
สถานการณ์ ความขัดแย้งกับลูกค้า นัน่ คือ องค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วย
การออกตัวไว้ก่อนว่า ถ้าลูกค้าพบสิ่ งใดที่สงสัย หรื อไม่ชอบใจในสิ นค้าและบริ การที่
ลูกค้าคิดว่าตนจะเสี ยเปรี ยบ ขอให้ลูกค้ารี บถาม เพื่อให้พนักงานได้รีบชี้ แจงโดยเร็ ว
ก่ อ นที่ ลู ก ค้ า จะรู ้ สึ กโกรธหรื อไม่ พึ ง พอใจในสิ นค้า และบริ การพื้ น ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า จะก่อให้เกิดวงจรการ
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พัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่ งมีแบบจําลองของ ลีวินเจอร์ และสโนค (Levinger, & Snoek,
1972, p. 155 อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549 : 19) เรี ยกว่า แบบจําลองขั้นตอน
ABCDE
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ใช้สูตรคํานวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W.
สู ตร
n = Z²pq
E²
กําหนดขนาดของตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของข้อมูลจึง
เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้
แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทําข้อมูล ในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม-ตุลาคม พ.ศ 2555 นํามา
วิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยผ่านโปรแกรมสําเร็ จรู ป
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova) ค่าสถิติ (T-Test) ค่าสถิติ (F-Test) และการวิเคราะห์ความถดถอยถดถอยเชิง
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ59.8 มีอายุเฉลี่ยมากที่สุดระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อย 69.8 ร้อยละ 46.3 มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 73.5 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และส่ วนใหญ่ร้อยละ 80.0
มีสถานภาพโสด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู ้ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อ
ยาแก้ไอสมุนไพร ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการรับรู ้ ด้านประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภค
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โดยให้ความสําคัญมากที่สุดกับ แพทย์/เภสัช เป็ นผูแ้ นะนําให้ใช้ยาแก้ไอสมุนไพร
(ค่าเฉลี่ย 7.49) ด้านความเชื่ อถือต่อตราสิ นค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับ สามารถให้
ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ (ค่าเฉลี่ย 9.23) ด้านสื่ อวิทยุโทรทัศน์ให้ความสําคัญมาก
ที่สุดกับ การแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเกี่ยวกับสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.69)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการ
ซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ากลุ่ม
ตัว อย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญมาก
ที่สุดกับ สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 8.36) ด้านราคาให้ความสําคัญมาก
ที่สุ ดกับ ราคาไม่ เกิ นกํา ลัง จะซื้ อได้ (ค่า เฉลี่ ย 8.53) ด้า นสถาณที่ จดั จํา หน่ า ยให้
ความสําคัญมากที่สุดกับ สถาณที่จดั จําหน่ายมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 8.09) ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด กับ พนัก งาน/เจ้า หน้า ที่ พู ด จาสุ ภ าพ
(ค่าเฉลี่ย 8.28)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุนไพร โดยให้ความสําคัญ
มากที่สุดกับ สถาณที่จดั จําหน่ายยาแก้ไอสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย 8.02)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อ
ยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สําหรับปั จจัย
ด้านการรับรู ้พบว่า ความเชื่อต่อตราสิ นค้า และการรับสื่ อวิทยุโทรทัศน์ที่แตกต่างกันมี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และปั จจัย
ทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตถัณฑ์ที่แตกต่างกัน ปั จจัยด้านสถาณที่จดั จําหน่าย
ที่ แ ตกต่ า งกัน และการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความ
ไว้ว างใจในการซื้ อยาแก้ไ อสมุ นไพรของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานะภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านการรับรู้
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา
ความเชื่อต่อตราสิ นค้า
สื่ อวิทยุโทรทัศน์
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอสมุนไพร
ราคายาแก้ไอสมุนไพร
สถาณที่จดั จําหน่ายยาแก้ไอสมุนไพร
การส่ งเสริ มการตลาด

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.938
0.271
0.239
0.716
0.268
0.302

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.428
0.000
0.012

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.000
0.458
0.000
0.009

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยา
แก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลสามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่า ง 20-30 ปี มี อาชี พ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา การศึ ก ษาส่ วนมากอยู่ใ นระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และส่ วนใหญ่ มีสถานภาพ
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โสดซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จงรัก ชิ นเกล้ากําจร (2554) ที่ทาํ การ
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิ ดก้อนใน
เขตกรุ งเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถาณ
ภาพสมรสเป็ นโสด
2. จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการรับรู้
ด้านประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภคโดยมี แพทย์/เภสัช เป็ นผูแ้ นะนําให้ใช้ยาแก้
ไอสมุนไพรมากที่สุด ด้านความเชื่ อถื อต่อตราสิ นค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับการ
สามารถให้ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ ด้านสื่ อวิทยุโทรทัศน์ให้ความสําคัญมากที่สุด
กับ การแจ้ง ข่ า วสารทางแผ่ น พับ เกี่ ย วกับ สิ น ค้า สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
อภิญาณี พญาพิชยั (2553) ที่ทาํ การศึกษาการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการได้รับรอง
มาตรฐานร้ านยาคุ ณ ภาพของร้ า นบู๊ทส์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีก ารรับรู้ การ
สื่ อสารทางการตลาดของร้ านบู๊ทส์ ด้านเภสัชกรประจําร้านในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อและพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีระดับการรับรู ้ในข้อการทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อตัดสิ นใจใช้บริ การร้านยา
ที่มีเภสัชกรอยูป่ ฏิบตั ิการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย การตลาด ด้า นผลิ ตภัณฑ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งให้
ความสําคัญมากที่สุดกับ สิ นค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้านราคา ต้องไม่เกินกําลัง
จะซื้ อได้ ด้านสถาณที่จดั จําหน่ายต้องมีความน่าเชื่อถือ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยให้ความสําคัญมากที่สุดกับ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ พูดจาสุ ภาพ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชลญา องค์มีเกียรติ และคณะ (2546) ที่ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพและความงามของ
ผูบ้ ริ โภควัยทํางานในกรุ งเทพมหานครปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คือด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ตอ้ งการความสะดวกของแหล่งขาย ด้านผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการสิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้านราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดที่ตอ้ งมีพนักงานแนะนําสิ นค้า
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4. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้
ไอสมุนไพร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดกับ สถาณที่จดั จําหน่ายยาแก้ไอ
สมุนไพรต้องมีความสะอาด สะดวก น่าเชื่อถือ รวมไปถึงความคุน้ เคย ความไว้วางใจ
ต่อการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Niklas Luhmann (1998) ความ
ไว้วางใจ เป็ นคําตอบของความเสี่ ยงของปั ญหาเฉพาะเรื่ อง โดยที่ความไว้วางใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ณ ที่น้ นั มีความคุน้ เคยประกอบอยูด่ ว้ ย ความไว้วางใจไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หาก ที่นน่ั ไม่มีความคุน้ เคยเกิดขึ้น แต่ความคุน้ เคยอาจเกิดขึ้นได้แม้วา่ ณ ที่
นั้นจะปราศจากความไว้วางใจก็ตาม
5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพศ
อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจใน
การซื้อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เหตุผล
คือไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเพศชายหรื อหญิงก็สนใจที่จะรักษาอาการไอของตนเองให้
หาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหากผลการรักษามีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคก็พร้อมที่จะ
เลือกการรักษาวิธีน้ นั อีกประการหนึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจ ค่อนข้างจะมีพ้ืน
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การรั ก ษาอาการไอด้ว ยยาแก้ไ อสมุ น ไพรอยู่แ ล้ว จึ ง ทํา ให้ปั จ จัย
ทางด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
มีงานวิจยั ใดที่สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้
สมมุติฐานที่ 2 จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการรับรู้ ที่แตกต่างกันมี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัยดังนี้
ด้ า นความเชื่ อ ต่ อ ตราสิ นค้ า กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํา คัญ กับ สามารถให้
ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกับ การศึกษาของ
ยศสวดี อยู่นิท (2554) ที่ศึก ษาปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
บํ า รุ งผิ ว หน้ า โครงการหนึ่ งตํ า บลหนึ่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ ของผู้ บ ริ โภคใ นเขต
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กรุ งเทพมหานครพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่ องผลิตภัณฑ์ ต้องมีการ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยา (อย.), GMP
ด้ านสื่ อวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการแจ้งข่าวสารทาง
แผ่นพับเกี่ยวกับสิ นสิ นค้ามี มีป้ายโฆษณาแสดงสิ นค้า และสิ นค้าต้องปรากฏอยูใ่ นสื่ อ
ต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งยังทําให้เกิดการรับรู้อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ รุ่ งรวี เวทศักดิ์ (2542) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อยาสําเร็ จรู ปจากสมุนไพรของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากเฉลี่ยสู งสุ ด
กับการมีเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของยาสําเร็ จรู ปจากสมุนไพร
สมมุ ติฐานที่ 3 พจากผลการวิจยั บว่าปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน มี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แบ่งออกเป็ น 3
ปัจจัยดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีคุณภาพได้
มาตรฐาน รวมทั้งมีการรับรองคุ ณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) สามารถให้
ผลการรักษาได้ตามที่ระบุไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และ
คณะ (2550) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ โภคจะคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยโดยจะเลือกซื้ อจากผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมาย (อย.) กํากับเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ ง
เป็ นผลจากการที่สังคมมีการโฆษณาการเลือกซื้ อจากสื่ อต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐบาลและ
เอกชนส่ งผลให้ประชาชนมี ความรู ้ ความเข้าใจและมีหลักในการเลือกซื้ อมากยิ่งขึ้น
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อที่ถูกต้องเหมาะสม
ด้ านสถาณที่จัดจําหน่ าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับสถาณที่จดั จําหน่าย
มากที่ สุด โดยจะต้องมี ความน่ า เชื่ อถื อ มีค วามปลอดภัยสู ง มีค วามสะดวกสะบาย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไรวรรณ อัศวภูมิ (2550) ศึกษาทัศนติที่มีต่อยาสมุนไพร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความไว้วางใจการวางขายยา
สมุนไพรในห้างสรรพสิ นค้า หรื อห้างสะดวกซื้ อเป็ นหลัก เนื่องจากด้วยความสะดวก
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สะบายในการเลื อกซื้ อ และสอดคล้องกับ สมประสงค์ แตงพลอย(2553) ศึ ก ษา
พฤติก รรมการซื้ อยาจากร้ านขายยาของผูบ้ ริ โภคในอํา เภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการพบว่า สถานที่ โดยรวมมี ความสําคัญต่อพฤติกรรมการซื้ อยาจากร้าน
ขายยาของผูบ้ ริ โภคในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในระดับมาก โดย
สภาพแวดล้อมโดยรอบร้านขายยา ความสะดวกในการเดินทางมายังร้านขายยา อยูใ่ น
ระดับมาก
ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามสํา คัญ กับ การได้รั บ
คําแนะนําจากพนักงาน เจ้าหน้าที่พูดจาสุ ภาพ และให้คาํ ปรึ กษาได้อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรักษ์เกียรติ จิรันธร (2550) พบว่าการโฆษณาหรื อแนะนําที่
มีแพทย์ หรื อเภสัชกรเป็ นผูร้ ับรองจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคมาก ที่สุด เนื่ องจากจะเกิความมัน่ ใจต่อผูบ้ ริ โภคในการใช้
เพิ่มขึ้น มีความถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพและไม่ก่ออันตรายต่อร่ างกาย การแจกของ
แถม และการลดราคาของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อว่าเป็ นการสะท้อน
ถึ งคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ และ อรุ ณลักษณ์ ชนิ นทรภิวงศ์ (2547) ที่ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยในร้านขายยาแผนปั จจุบนั
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่กล่าวว่าพนักงานขายในร้ านยามีผลต่อการ
เลือกซื้ อในระดับสู ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึก ษาปั จจัยที่ มีความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไ อ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญต่อตราสิ นค้า ที่มีมาตรฐาน มีฉลากแสดงรายละเอียดสิ นค้าอย่างครบถ้วน
มี ก ารรั บ รองตราสิ นค้า จากองค์ก ารอาหารและยา (อย.) ซึ่ ง แสดงให้เห็ นถึ ง ความ
ปลอดภัย สามารถให้ ผ ลการรั ก ษาได้ต ามที่ ต้อ งการ และสร้ า งความไว้วางใจต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูผ้ ลิตยาแก้ไอสมุนไพรจึงต้องคํานึงถึงกระบวนการ และวิธีการผลิต
ยาสมุนไพรที่ทนั สมัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีการวิจยั และพัฒนายาสมุนไพร มี
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ผลการทดลองทางคลิ นิก ประกอบกับการมีเอกสารให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาแก้
ไอสมุนไพรด้วยข้อมูลเชิงวิชาการ ประโยชน์จากยาสมุนไพร เพื่อช่วยให้การจําหน่าย
ยาแก้ไอสมุนไพรได้ดีที่สุด และสร้างความไว้วางใจต่อผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ มทุกวัยได้ดี
ที่สุด
จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความสํ า คัญ กับ มาตรฐานของยาสมุ น ไพรมาก นอกจากนี้ ยัง เสนอแนะเกี่ ย วกับ
ภาพลักษณ์ ของยาสมุนไพร ปริ มาณต่อการใช้หนึ่ งครั้ง สี และกลิ่นของยาสมุนไพร
ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัย ใช้งานง่าย ทานสะดวก ปริ มาณ
ที่บรรจุเหมาะสมต่อการใช้ ซึ่ งจะทําให้ผบู้ ริ โภคมีความไว้วางใจต่อยาสมุนไพรเพิ่ม
มากขึ้น
จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดด้านสถาณที่จดั จําหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่าผูบ้ ริ โภคค่อนข้างให้ความความสําคัญมากที่สุดเกี่ ยวกับสถาณที่จดั
จําหน่ายยาสมุนไพร ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดสถาณที่จดั จําหน่ ายให้เป็ นระเบียบ
จัดสรรสิ นค้าออกเป็ นหมวดหมู่ ชัดเจน และที่ สําคัญต้องมี พนัก งานขายที่ มีความรู้
อย่างแท้จริ งคอยให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําได้อย่างถูกต้อง และเนื่ องด้วยยาสมุนไพร
บางชนิ ดจําเป็ นต้องอยู่ภ ายใต้กฏหมาย พ.ร.บ.ยา 2510 ดังนั้นควรมี การร่ วมมือกับ
ภาครัฐในการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ยาแก้ไอสมุนไพรอย่างทัว่ ถึง อันจะ
ส่ งผลให้เกิ ดตลาดใหม่ของการผลิ ต และบริ โภคยาสมุนไพรไทย ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุ ขที่ตอ้ งการให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ และการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปั จจุบนั
จากการศึก ษาปั จจัยที่ มีความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไ อ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่าบุคลลกรมีส่วน
สําคัญในการส่ งเสริ มการใช้ยาสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ต้องการข้อมูลที่ ถูกต้อง ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรมีผชู้ าํ นาญการ เช่น แพทย์แผน
ไทย หรื อพนักงานที่ผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ สรรพคุ ณของยา
วิธีการใช้ยาและวิธีการปฏิบตั ิดูแลตนเอง รวมทั้งการให้บริ การที่ประทับใจ เพื่อให้
เกิดการซื้ อซํ้า และบอกต่อของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ ผูป้ ระกอบการควรร่ วมมือกับภาครัฐ เอกชน รวมทั้งแพทย์
แผนไทย เพื่อจัดทํางานวิจยั เกี่ยวกับสมุนไพรไทย และยาตํารับจากสมุนไพร เพื่อให้
ยาสมุนไพรมีความน่าเชื่ อถื อ และสามารถใช้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติ
มาอ้า งอิ ง ต่อผลการรั ก ษาที่ แน่ นอน นอกจากจะเป็ นการสร้ า งภาพลักษณ์ ที่ดีต่อยา
สมุนไพรไทยแล้ว ยังเป็ นการเพิ่มความเชื่อมันต่อผูบ้ ริ โภคว่ายาสมุนไพรไทยสามารถ
ให้ผลการรักษาได้ไม่แพ้ยาสังเคราะห์จากแพทย์แผนปั จจุบนั
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ปรับเปลี่ ยนกลุ่มตัวอย่างให้แคบลงและชัดเจนขึ้น โดยกําหนดเป็ นช่วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้
ไอสมุ น ไพรของประชากรอายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอสมุนไพรในเชิ ง
ลึก เพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั เหตุผลในการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการ
ไอ โดยขอความร่ วมมือเก็บข้อมูลจากสถาณพยาบาลในมหาวิทยาลัย หรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ปรั บเปลี่ ย นสถาณที่ เก็ บข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่างจากกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลเป็ นกลุ่มภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก หรื อภาคใต้ เป็ นต้น
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