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การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง 2) ศึกษา
ปจจัยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง 3) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดงของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร   
 กลุมตัวอยางเปนผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามประกอบไปดวย
แบบสอบถามคุณลักษณะทางประชากรของผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยา
จากสมุนไพรตราบัวแดง และปจจัยสวนผสมทางการตลาดซึ่งผานการตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ
แบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามแตละสวน  ไดคาสัมประสิทธิความเท่ียง
เทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก (Mean)  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   ผลการวิจัยพบวา 1)   กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง  สวน
ใหญเปนเพศหญิง    ชวงอายุมากท่ีสุด ไดแก อายุระหวาง 31 – 40 ป การศึกษา สวนใหญจบปริญญาตร ีประกอบอาชีพ
เปนพนักงานบริษัทและทําธุรกิจสวนตัว  มีรายไดต้ังแต 20,001 – 25,000 บาทตอเดือน 2)   กลุมตัวอยางผูซื้อจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาหมองมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ยาดม พิมเสนน้ํา  น้ํามันเหลือง สมโอมือ ตามลําดับ  เหตุผลท่ี
ตัดสินใจซื้อเปนเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ และมีเครื่องหมายรับรองจากองคการอาหารและยา  จะซื้อใชเม่ือมีอาการ
ปวดเม่ือยตามรางกายตองการคลายเสน  หรือเคล็ดขัดยอก  เนื่องจากภาระการทํางานตลอดท้ังวัน  บรรเทาอาการเปน
หวัด  คัดจมูก วิงเวียนศีรษะ และซื้อเก็บไวเปนยาสามัญประจําบาน  สถานท่ีจําหนายจะซื้อจากรานคา/ศูนยจําหนาย 
หรือจากการออกราน  ของกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุม จังหวัดนนทบุรี บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ไดแกรานคาแนะนํา พฤติกรรมการซื้อจะซื้อเปนแบบชุดประหยัดมากท่ีสุด 3)  กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจาก
สมุนไพรตราบัวแดง เห็นวาปจจัยทางการตลาดโดยรวมมีความสําคัญตอการตัดสินซื้อ โดยเรียงจากมากไปหานอยคือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด ดานราคา และปจจัยดานการจัดจําหนาย  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคคือปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย เนื่องจากมีรานคาและศูนยจําหนาย
นอย และออกรานเฉพาะงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และงานมหกรรมสินคาราคาประหยัด เชน งานธงฟาราคา
ประหยัดของกรมสงเสริมการสงออก 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

The purposes of this paper were: (1) to study the decision-making behaviors of 
customers on buying “Buadaeng” herbal medicine products, (2) to survey marketing 
mixer factors, and (3) to explore the marketing mixer factors which affected the decision-
making of customers on buying “Buadaeng” herbal medicine products. The sample of 
this study included people who bought “Buadaeng” herbal medicine products. 
Questionnaires were used as research tools and consisted of 3 parts: demographic data, 
the decision making process, and marketing mixer factors. These questionnaires were 
tested for content validity and reliability. The Cronbach Alpha reliability coefficients of 
the third sections were 0.90. Research data were analyzed by descriptive statistics 
(frequency, percentage, mean, standard deviation). The research results were as follows.  

(1) Most of the sample group who bought “Buadaeng” herbal medicinal 
products were female, aged 31-40 years, and had earned a bachelor degree. They were 
employees or self-employed. Their incomes were 20,000-25,000 baht per month (2) 
Customers rated that they bought balm products the most, followed by inhaler, water 
Borneo camphor, yellow oil, and Som-O-Mue respectively. They provided two reasons for 
buying: quality of the products was high and FDA certified these products. The products 
were used for relieving pain, sprains, and soreness of the muscles caused by working all 
day long. In addition, the products were used for alleviating cold symptoms such as nasal 
congestion and dizziness. These products were kept at home  and bought from shops, 
distribution centers, or booths of the Nonthaburi group in the OTOP Fair. The shop 
owners who recommended these products were well-known persons who influenced 
customers’ decisions to buy. Finally, they preferred to buy the economy set the most. (3) 
Customers rated the factors that most influenced their decision to buy in terms of 
products, sales promotion, prices, and a distribution channel.  The distribution channel 
was an obstacle because of insufficient stores or distribution centers. Moreover, these 
products were available only in a OTOP Fair and an Economical Products Trade Fair 
such as the low-cost products in a blue flag fair which was organized by the Department 
of Export Promotion. 

 
1.ปญหาและความเปนมาของปญหา 
 สมุนไพรเปนท้ังอาหารและยารักษาโรคท่ีมี
คุณคามหาศาล สามารถทดแทนผลิตภัณฑสังเคราะหและ
ยาแผนปจจุบันไดดี อีกท้ังยังมีผลขางเคียงการใชนอย 
ประกอบกับผูบริโภคในปจจุบันนั้น  มีการปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหันมานิยมผลิตภัณฑปลอดสารเคมีเชน พืช ผัก 
ผลไม และ สมุนไพรตาง ๆ เนื่องจากไมมีสารพิษตกคาง 
และไมมีผลขางเคียงท่ีอันตราย  ทําใหมีกระแสนิยมในการ
อุปโภคบริโภคมากข้ึน สงผลใหการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
สมุนไพรมีการแขงขันทางการตลาดท่ีสูงข้ึนเนื่องจาก
มองเห็นถึงสวนแบงทางการตลาด  (Market Share) 
กอใหเกิดผลิตภัณฑเขาสูตลาดอยางมากมายหลากหลาย

รูปแบบ ธุรกิจจึงตองปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหอยูทามกลางการแขงขันได โดยเฉพาะในยุคขอมูล
ขาวสารในปจจุ บันตองมีความรวดเร็วฉับไว   ทัน
เหตุการณ และ ในปจจุบันยาแผนไทยหรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ยาแผนโบราณ กลับเขามามีบทบาทอยางยิ่งตอการ
รักษาพยาบาลผูคนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน  ยาแผนไทยอาจ
ประกอบดวยผลิตภัณฑท่ีมาจาก พืช สัตว หรือแรธาตุผสม
กัน แตสวนใหญท่ีนิยมกันในปจจุบันมักไดมาจากพืช
สมุนไพร  พืชสมุนไพรนอกจากใชเปนยาแลว ยังสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาและรักษาดานสิ่งแวดลอมได
ดวย เชนการทําปุยชีวภาพแทนการใชปุยเคมีเปนมิตรกับ
โลก  ดังนั้นจะเห็นไดวายาแผนไทยจัดเปนภูมิปญญาไทย



 

 

ท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของ
คนมาแตชานาน ต้ังแตสมัย พอ แม ปู ยา ตา ยาย เม่ือเกิด
อาการเจ็บปวยข้ึนมาก็พยายามคนหาวิธีการรักษาดวย
วิธีการตางๆ เชน   การบําบัดรักษาโรคดวยวิธีการใชยา
ตาง ๆ   เชนยาบด ยาชง ยาดอง ยาทา หรือแมกระท่ังยาผี
บอกท่ีเปนยาโบราณ ดังนั้นการเลือกใชยาจากสมุนไพรจึง
เปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคท่ีปลอดภัย    

ปจจุบันกระแสการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพร
ชนิดตาง ๆ กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดยจะเห็นไดจากมูลคาตลาด
ผลิตภัณฑสมุนไพรป 2548 ท่ีมีมูลคาตลาดสูงถึง 48,000 
ลานบาท ความนิยมในการแพทยแผนไทย และสมุนไพร
แพรสะพัด การนวด การอบตัวดวยสมุนไพร  การใช
เครื่องสําอางสมุนไพรไปจนถึงยาจากสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพไดพัฒนารุดหนาไปอยางรวดเร็ว ธุรกิจท่ีเกี่ยวของ
กับสมุนไพร จึงเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดมหาศาลอีกท้ังยัง
เปนธุรกิจท่ีตลาดยังเปดกวางในการลงทุน  ( รายงานจาก
ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2548 ) วามีการใชผลิตภัณฑสมุนไพร
ในลักษณะ   อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร 9,690 ลาน
บาทเครื่องสําอางสมุนไพร 9,370 ลานบาท  ผลิตภัณฑ
สมุนไพรสําหรับการนวด อบ ประคบ 8,460 บาท  ยา
สมุนไพร 8,810 ลานบาท ซึ่งสรางรายไดมหาศาล ท้ังนี้จะ
เห็นไดจากการท่ีตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศไทย
มีการขยายไมตํ่ากวารอยละ 20 -  30 ตอป  สวนในตลาด
ยาของโลก องคการอนามัยโลกระบุวากระแสความนิยม
ตลาดยาสมุนไพรพุง มีมูลคาการบริโภคสูงถึงปละ 2 ลาน
ลานบาท  ท้ังนี้  นายแพทยสมยศ  เจริญศักด์ิ อธิบดีกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกกลาววา 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ ไดจัดทํายุทธศาสตร
พัฒนาภูมิปญญาไทย และสุขภาพวิถีไทย เปนเวลา 5 ป 
พ.ศ. 2550 – 2554 ใชงบประมาณท้ังหมด 2,364 ลานบาท 
ตามแผนนี้จะพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาองคความรู
ตาง ๆ ใหเขมแข็งภายใน 3 ป มีระบบบริการการแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก  ทีมีคุณภาพมาตรฐาน

ภายใน  5  ปและมีบริก าร เพิ่ ม ข้ึนรอยละ  5  ตอป  มี
แผนพัฒนากําลังคนเฉพาะสาขาดังกลาวใหชัดเจนภายใน 
5 ป และเพิ่มตํารับยาไทยในบัญชียาสมุนไพรแหงชาติให
ได 100 ตํารับใน 5 ป และเพิ่มมูลคาการใชยาไทยและ
สมุนไพรใหไดอยางนอยรอยละ 25 ภายใน 5 ป  

ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดงของหาง
ขายยาสัตตบงกชเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพของกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดนนทบุรี 
ทําการผลิตผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรธรรมชาติท่ีปลอด
สารพิษ ไมมีผลขางเคียงท่ีอันตราย เปนยาภายนอกสูตร
โบราณ โดยทําการผลิต ยาหมอง พิมเสน น้ํามันเหลือง 
สมโอมือยาดมสามฤดูและถุงสมุนไพรแชมือและเทาเพื่อ
สุขภาพ  ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง มีการ
พัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตางไปจากอดีต โดยใหความ
สนใจในตัวผลิตภัณฑท่ีปลอดสารเคมีและมีสวนผสม
สมุนไพรจากธรรมชาติ มีผลขางเคียงนอย บรรจุภัณฑ
สะดวก สวยงาม ทันสมัย  ใชงานงาย แตปจจุบันพบวา 
อุปสรรคทางการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรตราบัวแดง
คือไมสามารถขยายฐานตลาดใหอยูในระดับมวลชน 
(Mass Market) ได ทวาขนาดตลาดท่ียังไมเติบโตเต็มท่ี
ของผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรในประเทศประกอบกับการ
ทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่องของตลาดสมุนไพร  
ปจจัยเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นถึงโอกาสทางการตลาดท่ี
ดีของผูประกอบการ อยางไรก็ตามหาก ตลาดผลิตภัณฑยา
จากสมุนไพรตราบัวแดง สามารถขยายตัวไดในระดับสูง
ข้ึน ซึ่งหมายถึง ผูบริโภคยอมรับในสินคาท่ีผลิตมากข้ึน  
ตําแหนงทางการตลาดนั้นก็สามารถกาวถึงในตลาดระดับ
มวลชน (Mass Market) ได   

ดังนั้นปญหาทางการตลาดท่ีจะนํามาสูการศึกษา
นี้ คือ ทําอยางไรผูบริโภคจึงจะหันมาบริโภคผลิตภัณฑยา
จากสมุนไพรตราบัวแดงมากข้ึน  จากการวิเคราะหถึง
โอกาสและอุปสรรคในตลาดผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร
ตราบัวแดง  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง



 

 

พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง  เพื่อนําผลจาก
การวิจัยในครั้งนี้มาประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
กลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม และ เพื่อใหผลิตภัณฑ
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งข้ึน  โดยผูวิจัยได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆท่ีคาดวาจะมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง โดย
กําหนดขอบเขตของปจจัย ท่ีครอบคลุมถึงลักษณะ
พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคท่ีมีผลตอการ
เลือกใชกลยุทธทางการตลาด  ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภคซึ่งจะศึกษาบนพื้นฐานของสวน
ประสมทางการตลาด 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย    

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยา
จากสมุนไพรตราบัวแดง 
         2. เพื่อศึกษาปจจัยตลาดท่ีมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรตราบัวแดง           
 3 .เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับปจจัยทางการตลาด 
 
3. ประโยชนที่ไดรับของการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพราตราบัวแดง 

2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพราตราบัวแดง 

3.ใหทราบถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับปจจัยทางการตลาด 

4. เพื่อนําขอมูลท่ีได มาพัฒนาปรับปรุงแกไข
และวางแผนปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับความ
ตองการซื้อของลูกคา 

         5. เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการในการ
วางแผนขบวนการผลิตและจัดจํ าหนาย  และใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงวิธีการทางการตลาดตอไปใน
อนาคต 

6. เพื่อเปนเอกสารอางอิงทางวิชาการสําหรับ
นักศึกษา  และผู ท่ีสนใจศึกษา เรื่องผลิตภัณฑยาจาก
สมุนไพรไทยและใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลทางวิชาการตอไป  

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
        ขอบเขตดานพื้นท่ี ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 
                 ขอบเขตดานเวลา  การวิจัยครั้งนี้ไดทําการ
สํารวจและเก็บขอมูลในชวงระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม  พ.ศ. 
2550 –  30  ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 ขอบเขตดานประชากร  (Population) คือ  ลูกคา
ผูบริโภคผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จาก
การออกรานคา / ศูนยจําหนาย จํานวน 200 คน และ จาก
การออกรานคาของกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ
กลุมจังหวัดนนทบุรีจํานวน 200 คน   (เมืองทองธาน)ี 
                 ขอบเขตดานเนื้อหา 

     1.    ปจจัยสวนบุคคล   
                     2.    พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ   
                     3.    ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดงใน
เขตกรุงเทพมหานคร         
           
5.ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงคทางการตลาดและองคการในอดีต
มุงกําไรแตในปจจุบันแนวความคิดนี้ไดเปลี่ยนไปเปน
ความตองการกําไรจากความพึงพอใจของลูกคา และความ
กินดีอยูดีของสังคม ดังนั้นจึงมีจุดเริ่มตนของการตลาดคือ 
การคนหาความตองการของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑแลว
เสนอผลิตภัณฑ เครื่องมือทางการตลาด และจัดกิจกรรม



 

 

การตลาดใหสามารถสนองความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึงพอใจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 การพัฒนาตลาดและสวนประสมทางการตลาด
ถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะตองมี
การจัดสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสม เพื่อสนอง
ความตองการและความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่งมีผล
ตอความสําเร็จขององคกร และจะตองมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันทางธุรกิจใน
ปจจุบัน 

5.1 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด     
การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดใน

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดงเปน
การศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีทําใหเกิด
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งการท่ีผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑใด ๆ 
จะตองมีเหตุหรือแรงจูงใจ ดังนั้น จึงตองคนหาแรงจูงใจ
หรือสิ่งกระตุนใหพบ และนํามา 
ใชใหเกิดประโยชนในการเลือกองคประกอบตาง ๆ ใน
การเสนอขาย เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูซื้อ โดยอาศัย
สวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)  
 สวนประสมทางการตลาด อาจเรียกอีกอยาง
หนึ่ งว า  ปจจัยภายในทางการตลาด  หรือปจจัยทาง
การตลาด (Internal marketing factor) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ี
ควบคุมได โ ดย ท่ั วไปส วนประสมทา งก ารตล า ด
ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชอง
ทางการจัดจํ าหนาย  (Place)   การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.  ผลิตภัณฑ  (Product)   ในท่ีนี้หมายถึง 
ผลิตภัณฑ ยาหมอง พิมเสนน้ํา น้ํามันเหลือง สมโอมือ ยา
ดม ท่ีผลิตข้ึนมาตามความตองการของผูบริโภค  สูตร
โบราณ  คุณภาพเทียบเทาสากล  ลูกคาใหความสําคัญ
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.53   
 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาขายท่ีเหมาะสม 
ลูกคาใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
4.17 เนื่องจากลูกคาตองพิจารณาดูวาราคาขายคุมคากับ

เงินท่ีจายไปหรือไม และตองนําไปเปรียบเทียบกับคูแขง
ขัน ดังนั้นราคาจึงเปนอันดับแรกท่ีจะตองนํามาวิเคราะห
และคํานวณใหสมเหตุสมผลใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  หมายถึง
สถานท่ีในการจัดจําหนาย และความสะดวกในการหาซื้อ 
จากผลการวิจัยพบวา ลูกคาใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.87 โดยมีการจัดจําหนายผาน 
รานคาและศูนยจําหนาย และจากการออกรานของกลุม
โอท็อปกลุมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทําใหลูกคามีความสะดวก
ในการซื้อ 

 4. การสงเสริมการตลาด( Promotion) หมายถึง  
การโฆษณาประชาสัมพันธ การลดราคา  การแจกของแถม
ของสมนาคุณ  การสาธิตแนะนํา 
การใหลูกคาทดลอง ลูกคาใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมากท่ีสุด 4.26 โดยเฉพาะการสาธิตแนะนําลูกคา
และการใหลูกคาทดลองกอนตัดสินใจซื้อ 
 5.2  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคของ Philip 
Kolter (1997) ซึ่งเปนนักการตลาดท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกซึ่งเปนผูคิดคนและศึกษาผูบริโภความีพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อและใชสินคาและบริการอยางไร เพื่อจะ
ไดทราบลักษณะความตองการ และพฤติกรรมตลอดจน
ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งมีหลักการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคคือ 
หลัก 6Ws 1H  ซึ่งจะประกอบดวย  Who?  What ? Why?  
Where ? When?  Who?  How ?  เพื่อคนหาคําตอบ 7 os  
ซึ่งเปนกลยุทธท่ีสําคัญท่ีจะคนหาพฤติกรรมผูบริโภคหรือ
ลูกคากอนท่ีจะนําไปสูการวางแผนการตลาด เพราะการท่ี
จะเขาสูตลาดท่ีมีการแขงขันกันสูง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ทราบวา ผูซื้อเปนใคร ?  ตองการซื้ออะไร ?  ทําไมจึงซื้อ ?  
ในการตัดสินใจซื้อใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ?  
และจะซื้อท่ีไหน ?  ซื้อเม่ือไหร  ?  ซื้ออยางไร ?   ท้ังหมด
นี้ หากสามารถหาคําตอบไดก็เทากับวาสามารถทราบ



 

 

ลักษณะของผูบริโภค  ทําใหเราสามารถวางแผนและ
กําหนดยุทธวิธีตาง ๆ ในการเขาสูตลาด สามารสรางขอ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Who is target market ?  ในท่ีนี้ หมายถึง
กลุมเปาหมายท่ีเปนผูซื้อซึ่งจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย โดยเปนเพศหญิงคิดเปน (รอยละ 80.80)   และเพศ
ชายคิดเปน(รอยละ 19.20 )    สวนใหญ มีอายุระหวาง 31 
ป – 40ป (รอยละ 24.5)  มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 36.7 ) มีรายไดอยูในชวง 20,001 – 
25,000 บาท (รอยละ25.2)  มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด
และสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
และทําธุรกิจสวนตัว 

What does the consumer buy ?  ซึ่งหมายถึง 
ผลิตภัณฑท่ีลูกคาตัดสินใจซื้อไดแก ผลิตภัณฑยาหมอง
รอยละ ( 82.3) ยาดม (รอยละ 72.0)  พิมเสนน้ํา (รอยละ 
60.5)  น้ํามันเหลือง (รอยละ 47.5)  สมโอมือ (รอยละ 
37.5)  เรียงเปนลําดับ ในปจจุบันคนไทยและตางชาติหัน
มานิยมผลิตภัณฑท่ีทําจากสมุนไพรไทยมากข้ึนเปนลําดับ
เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง มีผลขางเคียงนอย และมี
ราคาไมแพง 

 Why does the consumer buy ? ซึ่งหมายถึง 
เหตุผลท่ีลูกคาตัดสินใจซื้อ  เหตุผลหลักท่ีทําใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อไดแกคุณภาพของผลิตภัณฑ (รอยละ 86.3)  
ผลิตภัณฑ มีเครื่องหมาย  อย . (รอยละ  53.0)  มีราคา
เหมาะสมคุมคากับเงินท่ีจายไป (รอยละ 34.5 )  และมี
บรรจุภัณฑสวยงาม(รอยละ 34.3) มีการลดราคา (รอยละ 
13.3)  

Who participates in the buying ?  ซึ่งหมายถึง 
ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อพบวา รานคา จะเปนผู
แนะนําท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก
จะมีการ สาธิต แนะนําอธิบาย สงผลใหเกิดการตัดสินใจ
ซื้อ(รอยละ 43.2)  และรูจักเองตัดสินใจซื้อเอง(รอยละ 
25.0) และจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชแผนพับ 
ใบปลิว(รอยละ 17.5) 

When does the consumer buy ?  ซึ่งหมายถึง 
ลูกคาจะซื้อเ ม่ือไร  ลูกคาจะซื้อเ ม่ือมีอาการปวดเม่ือย
กลามเนื้อตองการคลายเสนหรือมีอาการเคล็ดคัดยอก 
(รอยละ 71.0)  หรือเม่ือมีอาการเปนหวัดคัดจมูกหายใจไม
ออก  รอยละ62.5  เ ม่ือมีอาการวิงเวียนศรีษะหนามืด
เนื่องมาจากอากาศรอน (รอยละ58.3)  เม่ือมีแมลงสัตวกัด
ตอย (รอยละ 19.0) และซื้อเก็บไวเปนยาสามัญประจําบาน
และเปนของฝาก(รอยละ 6.3) 

Where does the consumer buy ? ซึ่งหมายถึง 
สถานท่ี  ท่ีลูกคาหาซื้อไดงายและสะดวก ไดแก  ศูนย
จําหนายและรานคาจําหนายของหางขายยาสัตตบงกช  
การออกรานของกลุมโอทอปจังหวัดนนทบุรี ตามสถานท่ี
ตาง ๆ เชน ศูนยประชุมสิริกิต  งานแสดงสินคาท่ีเมืองธาน ี
หรืองานธงฟาราคาประหยัด 

How does the consumer buy ? ซึ่งหมายถึง 
รูปแบบในการตัดสินใจซื้อเปนอยางไร ผลการวิจัยพบวา 
ลูกคามีพฤติกรรมการตัดสินซื้อเปนแบบชุดประหยัดมาก
ท่ีสุด(รอยละ 39) เนื่องจากมีราคาไมแพง และซื้อแบบแยก
ช้ินในกรณีท่ีเปนลูกคาตองการซื้อเพื่อทดลองใชหรือยัง
ไมม่ันใจในคุณภาพ (รอยละ 27.5)  ชุดแทนความหวงใย 
ชุดใหญ ชุดสังฆทาน เรียงเปนลําดับ 

 
6.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ดวยแบบสอบถามมี
จํานวน 400 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร
ตราบัวแดง เปนเพศหญิง  จํานวน 323  คิดเปนรอยละ
80.80 เปนเพศชาย  จํานวน 77 คน  คิดเปนรอยละ 19.20 
  กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดงมีอายุระหวาง 31 – 40 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
24.5 และมีอายุไมเกิน 20 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.0 

กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดงมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปน



 

 

รอยละ 36.7 และมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีนอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 4.5 

กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาสมุนไพรตราบัว
แดง มีรายได  20,001 – 25,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 25.2รองลงมามีรายได 15,001 – 20,000 บาท คิดเปน
รอยละ 23.8  และมีรายไดต้ังแต 25,001 – 30,000 บาท 
นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.7 
 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาสมุนไพรตราบัว
แดง มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.3 และ
มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 36.5 หยารางและแยกกัน
อยู คิดเปนรอยละ 5.2                 

 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดงสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ (ร อยละ  86. 3)  รองลงมา  มี
เครื่องหมาย อย.รับรองคุณภาพ (รอยละ 53.0)  มีราคาท่ี
เหมาะสม (รอยละ 34.5) และมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม(รอย
ละ 34.3)  มีการลดราคา (รอยละ 13.3)  
 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดงสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เม่ือมีอาการ
ปวดเม่ือยเคล็ดขัดยอก ตองการคลายเสน(รอยละ 71.0) 
รองลงมาคือ เม่ือมีอาการวิงเวียนศรีษะหนามืดจะเปนลม 
(รอยละ 58.3 ) เปนหวัดคัดจมูก หายใจไมออก (รอยละ 
62.5) เม่ือแมลงสัตวกัดตอย (รอยละ 19.0) และเหตุผล
อื่นๆ คิดเปน( รอยละ 6.3 )ประกอบดวย ซื้อเก็บไวเปนยา
สามัญประจําบาน  (รอยละ 5) และซื้อไปเปนของฝาก 
(รอยละ 1.3)   

กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อจากการออกรานของ
กลุม OTOPจังหวัด นนทบุรี (รอยละ 50.0) และตัดสินใจ
ซื้อจากศูนยจําหนาย รานคาจําหนาย(รอยละ 50.0) 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ยาจากสมุนไพรตราบัวแดงของกลุมตัวอยางผูซื้อ สวน
ใหญ เปนรานคาแนะนํา (รอยละ 43.2) ตัวผูบริโภครูจัก
เอง (รอยละ  25.0)  และจากสื่อ  /  แผนพับ  จากการ

ประชาสัมพันธของกลุม OTOP (รอยละ 17.5)  เพื่อน / 
ญาติ แนะนํา (รอยละ 12.5) บิดา / มารดา แนะนํา (รอยละ 
1.5) และ บุตร / ธิดา แนะนํา (รอยละ 0.3) 

กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ แบบชุดประหยัดมาก
ท่ีสุด (รอยละ 39.0) รองลงมา ซื้อแบบแยกช้ิน (รอยละ 
27.5) และซื้อเปนชุดครอบครัว (รอยละ 19.8) ซื้อชุดแทน
ความหวงใย (รอยละ 7.7) และชุดใหญ (รอยละ 3.2) ชุด
สังฆทาน(รอยละ 2.8) เรียงเปนลําดับ    

ผลการวิ เคราะหคา เฉลี่ยและสวนเ บ่ียงเบน
มาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อกับปจจัยการตลาดท่ีมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโดยรวมพบวากลุมตัวอยาง
ผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดง เห็นวาปจจัย
โดยรวมและรายดานทุกดาน  มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมีรายดานท่ีมี
คา เฉลี่ ยจากมากท่ีสุดไปหานอย   ไดแก  ปจจัยด าน
ผลิตภัณฑ , ปจจัยดานการสงเสริมตลาด  , ปจจัยดานราคา  
และปจจัยดานจัดจําหนาย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวากลุมตัวอยางผูซื้อให
ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.53) ประเด็นหลักท่ีนํามาพิจารณาคือ
ผลิตภัณฑมีความปลอดภัยสูง , คุณภาพของผลิตภัณฑ 
กลิ่นหอมจากธรรมชาติแทไมปรุงแตง  สวนประกอบและ
วัตถุดิบใชสมุนไพรแท 

ปจจัยดานราคา  พบวากลุมตัวอยางผูซื้อให
ความสําคัญตอปจจัยทางดานราคาโดยรวมในระดับมาก 
(4.17) ประเด็นหลักท่ีนํามาพิจารณาคือ ราคาคุมคากับเงิน
ท่ีจายไป กรณีซื้อเปนชุดราคาตอหนวยถูกลง  , ผลิตภัณฑ
มีหลายราคาใหเลือกซื้อ 

ปจจัยดานจัดจําหนายพบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
ใหความสําคัญตอปจจัยทางดานการจัดจําหนายโดยรวม
อยูในระดับมาก  (3.87) ประเด็นหลักท่ีนํามาพิจารณาคือ 
มีการจัดจําหนายหลายแหงทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อ   



 

 

ทําเลท่ีต้ังของสถานท่ีจําหนาย   และลูกคาสามารถสั่งซื้อ
ไดทางไปรษณียและทางโทรศัพท 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดพบวา  กลุม
ตัวอยางผูซื้อใหความสําคัญตอปจจัยทางดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด(4.26) ประเด็น
หลัก ท่ีนํ ามาพิ จารณาคือ  การใหลูกค าทดลองกอน
ตัดสินใจซื้อ การสาธิตเพื่อแนะนําสินคา   ของแจกของ
แถมของสมน า คุณ   ส วนลดร า คา   ก าร โฆษณา
ประชาสัมพันธดวยแผนพับ ใบปลิว 
 
7. สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวากลุมตัวอยางผู
ซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัวแดงท่ีมีเพศแตกตาง
กันใหความสําคัญแตกตางกันในทุกเรื่อง  ไดแก  ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
ท้ังๆ ท่ีผลิตภัณฑสามารถใชไดท้ังชายและหญิง ท้ังนี้ อาจ
เปนเพราะวาเพศหญิงใหความสนใจในการตัดสินใจซื้อ
มากกวาเพศชาย และเพศหญิงเปนเพศท่ีพิถีพิถันละเอียด
รอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่องชีวิตความเปนอยูของสมาชิก
ในครอบครัวมากกวาเพศชาย 
 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดง  ท่ีมีอายุแตกตางกันใหความสําคัญแตกตางกันใน
ดานผลิตภัณฑ ราคา และไมแตกตางกันในดานการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาชวง
ระดับอายุ แต ละชวง  ท่ี แตกต างกันย อมสงผลให มี
ความรูสึกนึกคิด หรือมีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในเรื่องราคาจึงแตกตางกัน  
และใหความสําคัญไมแตกตางกันในดานการจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางผูซื้อ
ใหความสําคัญในเรื่องการจัดจําหนายท่ีจะตองสะดวก 
และมีทํา เล ท่ี ต้ัง ท่ี เหมาะสม  มีกิจกรรมการสงเสริม
การตลาดเชน มีสวนลด มีการทดลองกอนตัดสินใจซื้อ มี
การสาธิต เหมือนๆ กันจึงใหความสําคัญในเรื่องนี้ไม
แตกตางกัน 

 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดง ท่ีมีการศึกษาแตกตางกันใหระดับความสําคัญ
แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ราคา และไมแตกตางกันใน
ดานการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะวาชวงระดับการศึกษาแตละระดับท่ีแตกตางกันยอม
สงผลใหมีการรับรูการเรียนรู ความเปนเหตุเปนผลในการ
ตัดสินใจ ท้ังในเรื่องผลิตภัณฑและในเรื่องราคาแตกตาง
กัน  และใหความสําคัญไมแตกตางกันในดานการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด อาจเปนเพราะวากลุม
ตัวอยางผูซื้อไมวาจะอยูในระดับการศึกษาในระดับใด
ลวนแลวแตใหความสําคัญในเรื่องการจัดจําหนายท่ี
จะตองสะดวกมีการจัดจําหนายอยางท่ัวถึง มีทําเลท่ีต้ังท่ี
เหมาะสม มีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดเพื่อจูงใจ  เชน 
มีสวนลด มีการทดลองกอนตัดสินใจซื้อ มีการสาธิต  มี
การโฆษณาเหมือนๆ กัน  ดังนั้นจึงใหระดับความสําคัญ
ในเรื่องนี้ไมแตกตางกัน 
 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดง  ท่ี มีระดับรายไดแตกตางกันใหความสํา คัญ
แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริม
ตลาด และไมแตกตางกันใน   ดานราคา ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะวาชวงระดับรายไดท่ีแตกตางกันจะเปนตัวกําหนด
ปจจัยพิจารณาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ-ใชท่ีแตกตางกัน   
และใหความสําคัญไมแตกตางกันในดานราคาอาจเปน
เพราะวากลุมตัวอยางผูซื้อไมวาจะอยูในระดับรายไดใน
ระดับใด ลวนแลวแตใหความสําคัญในเรื่องราคาท่ีจะตอง
คุมคากับเงินท่ีจายไป  ราคาตองสอดคลองกับคุณภาพ จึงให
ความสําคัญไมแตกตางกัน 
 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดง ท่ีมีสถานภาพแตกตางกันใหความสําคัญแตกตางกัน
ในดานผลิตภัณฑ  และไมแตกตางกันในดานราคา การจัด
จําหนาย การสงเสริมตลาด  ท้ังนี้  อาจเปนเพราะวากลุม
ตัวอยางผูซื้อท่ีแตงงานแลวมีความพิถีถันละเอียดรอบคอบ
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเนื่องจากมีภาระท่ีตองดูแล
สมาชิกในครอบครัว  มากกวาคนโสดหรือหยาราง จึงให



 

 

ความสําคัญแตกตางกัน  และใหความสําคัญไมแตกตางกันใน
ดานราคา การจัดจํ าหนาย การสงเสริมตลาด  อาจเปน
เพราะวากลุมตัวอยางผูซื้อไมวาจะอยูในสถานภาพใดลวน
แตใหความสําคัญในเรื่องราคาท่ีจะตองคุมคากับเงินท่ีจาย 
ตองมีการจัดจําหนายอยางท่ัวถึงมีการสงเสริมตลาด 
ดังนั้น จึงใหความสําคัญไมแตกตางกัน 
 กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตรา
บัวแดง ท่ีมีอาชีพแตกตางกันใหความสําคัญแตกตางกันใน
ดานราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมตลาด  และไม
แตกตางกันในเรื่องผลิตภัณฑ ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวากลุม
ตัวอยางผูซื้อท่ีมีอาชีพแตกตางกันสืบเนื่องมาจากระดับ
การศึกษา และรายไดท่ีแตกตางกันจึงทําใหมีปจจัยในการ
พิจารณาในเรื่อง ราคา  การจัดจําหนาย และกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาดแตกตางกันไป  และไมแตกตางกันใน
เรื่องผลิตภัณฑอาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางผูซื้อไมวาจะ
อยูในระดับรายไดใดลวนแลวแตใหความสําคัญในเรื่อง
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 
ดังนั้น จึงใหความสําคัญไมแตกตางกัน 
 
8. ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนจากการนําผล
การศึกษาไปใช สามารถแยกประเด็นสําคัญไดดังนี ้  
    1.1  ดานผลิตภัณฑ  (Product) จากผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัว
แดงใหความสําคัญมากท่ีสุด ในเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช คุณภาพ กลิ่นไมปรุงแตง สวนประกอบและวัตถุดิบใน
การผลิต การไดรับเครื่องหมายจากองคการอาหารและยา 
(อย. ) ดังนั้นผูประกอบธุรกิจสมุนไพรควรจะคัดสรร
วัตถุดิบท่ีจะนํามาผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดสารปนเปอน 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช  และควรมีกลิ่น
สมุนไพรจากธรรมชาติแทไมปรุงแตง ผลิตภัณฑควรมี
หลากหลายชนิดใหลูกคาไดเลือกตามความตองการ และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อจะดูคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑเปนหลักโดยดูจากการไดรับเครื่องหมาย

องคการอาหารและยาวาไดรับหรือไม บรรจุภัณฑจะตอง
มิดชิดไมมีการรั่วไหล สะอาด ปลอดภัย 
        1.2  ดานราคา (Price) จากผลของการศึกษา
พบวา         กลุมตัวอยาง  ผูซื้อ         ผลิตภัณฑยาจาก 
สมุนไพรตราบัวแดงใหความสําคัญในระดับมากกลาวคือ 
ราค าต อ ง คุ มค า กับ เ งิน ท่ีจ า ยไป  ผลิตภัณฑต อ ง มี
หลากหลายราคาใหเลือก หากซื้อเปนชุดตองลดราคา  
ดังนั้นผูประกอบธุรกิจตองกําหนดราคาใหสอดคลองกับ
คุณภาพ ราคาตองคุมคากับเงินท่ีลูกคาจายไป และตองมี
การลดราคาใหลูกคาในกรณีซื้อเปนชุดเพื่อจูงใจลูกคา 
ควรมีการต้ังราคาโดยจําหนายเปนชุดจะสามารถจําหนาย
ไดเร็วกวาการขายแยกช้ินและทํากําไรไดมากกวา 
        1.3 ดานการจัดจําหนาย (Place) จากการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัว
แดงใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่องทําเลท่ีต้ังของ
สถานท่ีจําหนาย  ลูกคาสามารถสั่งซื้อไดทางไปรษณียและ
ทางโทรศัพท และใหความสําคัญมากท่ีสุดในเรื่องมีการ
จัดจําหนายหลายแหงทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อ   
ดังนั้นผูประกอบ ธุรกิจควรพิจารณาในเรื่องความสะดวก
ของทําเลท่ีต้ังของสถานท่ีจําหนาย   และสถานท่ีจําหนาย
ควรมีหลาย ๆ  แหงเพื่อทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อ การ
จัดจําหนายควรใหมีการกระจายสินคา หรือวางจําหนาย
ตามรานคาท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีใกลกับท่ีพัก
อาศัยของผูซื้อเพื่อท่ีจะสามารถหาซื้อไดงาย เชน ตาม
รานคาปลีกใกลบาน รานขายยา รานมินิมารท เปนตน 
        1.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรตราบัว
แดงใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแกเรื่องการแจก
ของแถมของสมนาคุณ  สวนลดราคา  การสาธิตและการ
ใหลูกคาทดลองสินคา  ยกเวนในเรื่องการโฆษณา 
ประชาสัมพันธดวยใบปลิว แผนพับท่ีใหความสําคัญใน
ระดับมาก    ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรคํานึงเรื่องตอไปนี้
ใหมากกลาวคือตองมีการสาธิต ตองมีการใหลูกคาทดลอง
กอนตัดสินใจซื้อจึงจะทําใหเกิดความเช่ือถือในคุณภาพ



 

 

ของสินคา  และทําใหการตัดสินใจซื้อเร็ว  ควรมีการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ท่ีสามารถเจาะ
ถึงลูกคาโดยตรง เชนการจัดบอรดในเรื่องการใหความรู
ใหทราบถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรท่ี
นํามาใชเพื่อสุขภาพ หรือการเขารวมการจัดนิทรรศการ
ของหนวยงานราชการตาง ๆ เพื่อเปนการเผยแพรให
ประชาชนไดเกิดความคุนเคย และรูจักผลิตภัณฑยาจาก
สมุนไพรไทย 
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