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บทคดัย่อ 

 
 งานวิจัยครัง้นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษ าความรู้ค วาม เข้าใจและปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่ มี 
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคย
ซือ้ยาสมุนไพรส าหรบัรบัประทานทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ใชส้ถติค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการศกึษา พบว่า 1) ผูบ้รโิภคที่มเีพศ อายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อ
ยาสมุนไพร ดา้นความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน คครัง้ต่อเดอืน  แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 2) ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ใน
การซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 3) ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพร แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 4) ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ของ          
ยาสมุนไพร ด้านความปลอดภัยของยาสมุนไพร และด้านความหลากหลายของยาสมุนไพรมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน            
(ครัง้ต่อเดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 5) ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านบรรจุภัณฑ์ของยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ในทศิทางเดยีวกนั  ในระดบัต ่ามาก 
 
ค าส าคญั: ความรูค้วามเขา้ใจ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการซือ้ ยาสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study the Cognitive and Product Factors affecting consumer’s buying 
behavior of herbal medicine in Bangkok Metropolis. The sample in this research included four hundred 
customers aged over fifteen years of age who have bought or used herbal medicine. The questionnaire 
was constructed and used as a tool for collecting data. The data was statistically analyzed using 
percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing employed a t-test, one-way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research results are as follows: 1) The customers of a different gender, age and level of 
monthly income have different consumer buying behaviors in terms of the frequency of buying herbal 
medicine (time per month) at a statistical significance at the levels of 0.05 and 0.01,respectively. 2) The 
customers of a different gender had different consumer buying behavior in terms of the average budget 
for buying herbal medicine (baht per time) with a statistical significance at a level of 0.05. 3) The 
customers of cognitive herbal medicine have different consumer buying behavior in terms of the average 
amount  
of money spent on herbal medicine (baht per time) with a statistical significance at a level of 0.05. 4) The 
factor of product in terms of the packaging of herbal medicine, the safety of herbal medicine and the 
diversity of types of herbal medicine as related to the buying behavior consumer of herbal medicine in 
the Bangkok metropolis in terms of the frequency of buying herbal medicine (time per month) at a very 
low level, and in the same direction with a statistical significance of a level of 0.05. 5) The factor of 
product in the aspect of the packaging of herbal medicine as, related to the buying behavior consumer of 
herbal medicine in the Bangkok metropolis in terms of the average amount spent on buying herbal 
medicine (baht per time) at a very low level and in the same direction with a statistical significance at a 
level of 0.05. 
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บทน า  
 นับจากอดตีเป็นระยะเวลาอนัยาวนานที่คนในสมยัโบราณรูจ้กัและน าสมุนไพร เช่น ล าต้น ดอก ใบ ราก 
มาผ่านกรรมวธิอีย่างง่ายเพื่อใชร้บัประทาน บ าบดัและรกัษาโรค ทัง้ยงัมกีารถ่ายทอดภูมปัิญญามาสู่คนรุ่นหลงั
อย่างเรื่อยมา จงึกล่าวไดว้่า คนในสมยัโบราณรูจ้กัสมุนไพรเป็นอย่างด ีและสมุนไพรกม็ปีระโยชน์เป็นอย่างมาก 
สมุนไพรแต่ละชนิดจะมคีุณประโยชน์ คุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัการน าไปใช ้ซึง่นอกจะเป็นยาแลว้ ยงัใช้
ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรยีมเป็นเครื่องดื่ม ใช้เป็นอาหารเสรมิ เป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง ใช้แต่งกลิน่ 
แต่งสอีาหารและยา ตลอดจนใชเ้ป็นยาฆา่แมลงอกีดว้ย  
 ในพระราชบญัญตัยิา ฉบบัที ่3 ปีพุทธศกัราช 2522 ไดใ้หค้วามหมายของยาสมุนไพร หมายถงึ ยาทีไ่ด้
จากพชื สตัว ์แร่ธาตุ ที่ยงัมไิดผ้สมปรุงหรอืแปรสภาพสมุนไพร และในปัจจุบนันี้การบรโิภคยาสมุนไพรเพื่อใชใ้น
การบ าบัดและรักษาโรคได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมให้



3 
 

สถานพยาบาลในสงักดัทัว่ประเทศใช้ยาสมุนไพรบ าบดั รกัษาโรคควบคู่กบัยาแผนปัจจุบนั รวมทัง้ใช้ทดแทน            
เพื่อลดการน าเขา้ยาแผนปัจจุบนัจากต่างประเทศท าใหย้าสมุนไพรไดถู้กบรรจุอยู่ในบญัชยีาหลกัแห่งชาตอิกีดว้ย 
 ปัจจุบนัองคก์รเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสุข ไดผ้ลติยาแผนปัจจุบนัทีใ่ชส้มุนไพรเป็นวตัถุดบิ โดยมี
ผลติภณัฑ์จ านวนทัง้สิน้ 24 ชนิด และในปี 2542 คณะท างานคดัเลอืกรายการยาจากสมุนไพรบรรจุ ในบญัชยีา
หลักแห่งชาติ เช่น ได้คัดเลือกฟ้าทะลายโจร มะระขี้นก เพชรสงัฆาต น ามาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ          
ซึง่สมุนไพรทัง้ 3 ชนิดมสีรรพคุณในทางยาแตกต่างกนั โดยฟ้าทะลายโจร มสีรรพคุณเป็นยาแกเ้จบ็คอ แกท้อ้งเสยี 
มะระขีน้ก มสีรรพคุณ แกไ้ข ้แกร้อ้นใน ช่วยใหเ้จรญิอาหาร เพชรสงัฆาต มสีรรพคุณ บรรเทารดิสดีวงทวาร เป็น
ยาระบายอ่อนๆ และองค์กรเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสุข ยงัไดม้กีารพฒันางานวจิยัผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมีความปลอดภัยต่อการบรโิภค รวมทัง้น าไปสู่การผลติเชงิอุตสาหกรรม แต่การพฒันา
สมุนไพรของไทยในปัจจุบนั กย็งัขาดฐานขอ้มูลดา้น การผลติ การตลาด การวจิยั ความรู้ความเขา้ใจ และพฒันา
วตัถุดบิให้มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากยงัไม่มกีารส่งเสรมิการผลติ และการ
สรา้งความเชื่อมัน่ดา้นการตลาดอย่างจรงิจงัและชดัเจน คทีม่า: ส านกังานวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร. 2549  
 จากเหตุผลหลายประการดงักล่าว ท าใหผู้ท้ าการวิจยัสนใจทีจ่ะศกึษา ความรูค้วามเขา้ใจและปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัในครัง้นี้ จดัท าการ
ส ารวจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัที่เป็นศูนย์กลางของการพฒันา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม การคา้ การลงทุน การศกึษา การแพทย ์
และมกีารรกัษาดว้ยยาแผนปัจจุบนัควบคู่กบัยาสมุนไพร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ ระดบัการศกึษาและอาชพี 
 2. เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพร และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิคา้ของยาสมุนไพร บรรจุภณัฑ์ของยาสมุนไพร ความปลอดภยัของยาสมุนไพร
และความหลากหลายของยาสมุนไพร 
 2. ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ระดบั
การศกึษาและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรแตกต่างกนั 
 2. ผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพร
แตกต่างกนั 



4 
 

 3. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิคา้ของยาสมุนไพร บรรจุภณัฑ์ของยา
สมุนไพร ความปลอดภยัของยาสมุนไพรและความหลากหลายของยาสมุนไพร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอืผู้บรโิภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อยาสมุนไพรส าหรบัรบัประทาน ที่มอีายุ
ตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ยาสมุนไพรส าหรบัรบัประทาน ทีม่อีายุ
ตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 

การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการอธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
  1. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี ของกลุ่มตวัอย่าง วเิคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนความถี่ คFrequency) และค่ารอ้ยละ 
คPercentage)  
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพร วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงจ านวน
ความถี ่คFrequency) และค่ารอ้ยละ คPercentage)  
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิค้าของยา
สมุนไพร บรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพร ความปลอดภยัของยาสมุนไพร ความหลากหลายของยาสมุนไพร วเิคราะห์
โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
 1. สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
สถานภาพ ระดบัการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อยาสมุนไพรแตกต่างกนั โดยใช้สถิติ
วเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ ONE Way ANOVA ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 2. สมมตฐิานขอ้ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพรแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
ยาสมุนไพรแตกต่างกนั โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื ONE Way ANOVA ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 3. สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิค้าของยาสมุนไพร 
บรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพร ความปลอดภยัของยาสมุนไพรและความหลากหลายของยาสมุนไพร มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติอิย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี โดยแจกแจงจ านวนและค่ารอ้ยละ 
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 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง 
จ านวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.50 อายุ 25-34 ปี จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 สถานภาพโสด จ านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.30 
การศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 179 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 44.80 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหร์ะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพรของผูบ้รโิภค โดยน าเสนอในรปูแบบ
ของจ านวนและรอ้ยละ 
 จากการวเิคราะห์ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัยาสมุนไพรของผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
สว่นใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัปานกลาง จ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของยาสมุนไพร ดา้นตรา
สนิค้าของยาสมุนไพร ด้านบรรจุภัณฑ์ของยาสมุนไพร ด้านความปลอดภัยของยาสมุนไพร และด้านความ
หลากหลายของยาสมุนไพร โดยน าเสนอในรปูแบบของค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของยาสมุนไพร ดา้นตราสนิคา้
ของยาสมุนไพร ด้านบรรจุภณัฑ์ของยาสมุนไพร ดา้นความปลอดภยัของยาสมุนไพร และด้านความหลากหลาย
ของยาสมุนไพร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของยาสมุนไพร ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพของยาสมุนไพรโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 ด้านตราสนิค้าของยาสมุนไพร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ของยาสมุนไพรโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ดา้นบรรจุภณัฑข์องยา
สมุนไพร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพรโดยรวม
อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 ด้านความปลอดภยัของยาสมุนไพร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัของยาสมุนไพรโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.44 ด้านความหลากหลายของยาสมุนไพร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของยาสมุนไพรโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร พบว่า ท่านซือ้ยาสมุนไพรรูปแบบใดบ่อย
ทีสุ่ด พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อยาสมุนไพรแบบยาแคปซูล จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50 ท่านซื้อยาสมุนไพร
จากที่ใดมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อยาสมุนไพรของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.25 บุคคลใดต่อไปนี้มอีทิธพิลต่อการซือ้ยาสมุนไพรของท่านมากทีส่ดุ พบว่า สว่นใหญ่บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ซือ้ยาสมุนไพรมากทีสุ่ด คอื ตนเอง จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 ท่านซือ้ยาสมุนไพรจากสถานทีใ่ดมาก
ที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อยาสมุนไพรจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัที่เป็นตึกแถว จ านวน 193 คน คดิเป็นร้อยละ 
48.25 ท่านจะซือ้ยาสมุนไพรในโอกาสใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ จะซื้อยาสมุนไพรเมื่อลดราคา จ านวน 197 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 49.25 ท่านมกีารศกึษาขอ้มลูของยาสมุนไพรก่อนซือ้หรอืไม่ พบว่า ส่วนใหญ่จะศกึษา จ านวน 358 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 89.50 เมื่อท่านซือ้ยาสมุนไพรท่านต้องการค าแนะน าจากผูข้ายหรอืไม่ พบว่า ส่วนใหญ่จะต้องการ 
จ านวน 370 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.50 วตัถุประสงคส์ าคญัที่สดุในการบรโิภคยาสมุนไพร พบว่า ส่วนใหญ่บรโิภค
ยาสมุนไพรเพราะได้ผลการรกัษาดี จ านวน 326 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.50 ความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน 
(ครัง้ต่อเดอืน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) โดยเฉลีย่
เท่ากบั 2 ครัง้ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.837 ความถีใ่นการซือ้ต ่าสดุเท่ากบั 1 ครัง้ต่อเดอืน และความถีใ่น
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การซื้อสูงสุดเท่ากับ 5 ครัง้ต่อเดือน จ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ม ีจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  โดยเฉลีย่เท่ากบั 361.53 บาท สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 420.807 จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต ่าสุดเท่ากบั 20 บาทต่อครัง้ และจ านวนเงนิเฉลีย่
ในการซือ้สงูสดุเท่ากบั 3,000 บาทต่อครัง้ 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพ ระดบัการศกึษาและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรแตกต่างกนั จากการวจิยั
พบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดือน) แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที ่0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยเพศชายมคีวามถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน 
(ครัง้ต่อเดอืน) มากกว่าเพศหญิง , ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อ
ครัง้  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยเพศหญิงมจี านวนเงนิ
เฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  มากกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ยาสมุนไพร แตกต่างกนั จากการ
วิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน  มีความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดือน) แตกต่างกัน             
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15-24 ปี มคีวามถี่
ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) มากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุ 25-34 ปี และมผีลต่างค่าเฉลี่ยกบั 0.397
และบรโิภคที่มอีายุ 55 ปีขึน้ไป มคีวามถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดือน) มากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุ  
25-34 ปี และมีผลต่างค่าเฉลี่ยกบั 0.495 ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มจี านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพร 
แตกต่างกนั จากการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั  มีความถี่ในการซื้อยาสมุนไพร
จ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท มคีวามถี่ในการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 40,001 บาทขึน้ไป และมผีลต่างค่าเฉลีย่กบั 0.589 ผูบ้รโิภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั  มจี านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพร แตกต่างกนั               
จากการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั  มคีวามถี่ในการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) และ
จ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05               
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร แตกต่างกนั 
จากการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มคีวามถี่ในการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) 
และจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร แตกต่างกนั จากการ
วจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั  มคีวามถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) และจ านวนเงนิ
เฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพรแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยา
สมุนไพรแตกต่างกนั จากการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพรแตกต่างกนั มคีวามถี่
ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดือน) ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ , ผู้บรโิภคที่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัยาสมุนไพรแตกต่างกนั  มจี านวนเงนิ
เฉลีย่ในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคที่มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัยาสมุนไพรมาก มจี านวนเงนิเฉลีย่ในการซื้อยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  มากกว่าผู้บรโิภคที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัยาสมุนไพรปานกลาง และมีผลต่างค่าเฉลี่ยกบั 
123.856 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิค้าของยาสมุนไพร 
บรรจุภัณฑ์ของยาสมุนไพร ความปลอดภัยยาสมุนไพร ความหลากหลายของยาสมุนไพร มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานขอ้ที่ 3.1 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิค้าของยาสมุนไพร 
บรรจุภัณฑ์ของยาสมุนไพร ความปลอดภัยยาสมุนไพร ความหลากหลายของยาสมุนไพร มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน              
(ครัง้ต่อเดอืน) จากการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นคุณภาพของยาสมุนไพรโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน            
(ครัง้ต่อเดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์
ดา้นดา้นตราสนิคา้ของยาสมุนไพรโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นบรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพรโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซื้อยาสมุนไพรจ านวน 
(ครัง้ต่อเดือน) ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของยาสมุนไพร
โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการ
ซื้อยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดือน) ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ ามาก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความ
หลากหลายของยาสมุนไพรโดยรวม  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพรจ านวน (ครัง้ต่อเดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 สมมติฐานขอ้ที่ 3.2 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิค้าของยาสมุนไพร 
บรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพร ความปลอดภยัของยาสมุนไพร ความหลากหลายของยาสมุนไพร มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  จากการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นคุณภาพของยาสมุนไพรโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับ
พฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ , ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์
ด้านตราสนิค้าของยาสมุนไพรโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นบรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพรโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นความปลอดภยัของยาสมุนไพรโดยรวม 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยใน
การซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ด้านความหลากหลายของยาสมุนไพรโดยรวม  ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อยา
สมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
อภิปรายผล 

จากการวจิยัเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจและปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อ
เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 โดยเพศชายมคีวามถี่ในการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) 
มากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากเพศชายไม่มกีารวางแผนในการซือ้และใชย้าสมุนไพรเหมอืนกบัเพศหญิง เช่น ถ้าซือ้
ยาสมุนไพรในจ านวนทีม่าก จะท าใหร้าคาต่อหน่วยถูกลง ท าใหเ้พศหญงิชอบซือ้ของเป็นจ านวนมาก จงึมคีวามถี่
ในการซือ้น้อยกว่าเพศชาย 
 ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ด้านจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยเพศหญงิมจี านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญงิใส่ใจดูแลรกัษาสุขภาพมากกว่าเพศชาย โดยยอมลงทุนจ่ายเงนิ
ซือ้สนิค้าต่างๆ ทีส่ามารถดูแลรกัษาสุขภาพไดม้ากกว่าเพศชาย ดงันัน้การซือ้ยาสมุนไพรในแต่ละครัง้จงึมจี านวน
มากและท าใหจ้ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพรมากกว่าเพศชาย  
 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อ
เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ยา
สมุนไพรมากที่สุด เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มอีายุ มากมอีาการเจบ็ป่วยไดบ้่อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อย ดงันัน้ความ
ต้องการใช้ยาสมุนไพรในการรกัษาโรคต่างๆ จึงมีมากกว่า ท าให้ผู้บริโภคที่มีอายุมากมีความถี่ในการซื้อยา
สมุนไพรบ่อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อย  
 ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ด้านจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร 
คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเดก็ 
วยัรุ่น ผูใ้หญ่ หรอืสงูอายุ หากมคีวามจ าเป็นในการใชย้าสมุนไพรแลว้ กต็้องยอมจ่ายเงนิเพื่อซือ้ยาสมุนไพรมาใช ้
จงึไม่มคีวามแตกต่างในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นความถี่ในการซือ้ยา
สมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
30,001-40,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มรีายได้สูงจะสามารถซื้อยา
สมุนไพรได้ง่ายกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ต ่า แต่เมื่อผู้บรโิภคมรีายได้เพิม่มากขึน้หรอืสูงขึน้กจ็ะสามารถเลอืกการ
รกัษาโดยการใชย้าสมุนไพรและยาแผนปัจจุบนัไดด้ว้ย ท าให้ความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพรน้อยลง 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการ
ซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคแต่ละ
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บุคคลเมื่อมคีวามจ าเป็นตอ้งบรโิภคยาสมุนไพร ถงึแมว้่ายาสมุนไพรนัน้จะมรีาคาแพงแต่ผูบ้รโิภคกจ็ าเป็นต้องซือ้ 
จงึท าใหจ้ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพรไม่แตกต่างกนั 
 4. ผู้บรโิภคทีม่ีสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ยาสมุนไพรด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพร 
(ครัง้ต่อเดอืน) และดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพ เป็นเรื่องของลักษณะ              
การใช้งานของแต่ละบุคคล เช่น ซื้อมาเพื่อรกัษาโรค ท าให้ความถี่และจ านวนเงินเฉลี่ย ในการซื้อยาสมุนไพร             
ไม่แตกต่างกนั 
 5. ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพร ด้านความถี่ในการซื้อยา
สมุนไพร (ครัง้ต่อเดือน) และด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรเกดิจากทศันคต ิและความเชื่อของแต่ละ
บุคคล ซึ่งถูกปลูกฝังมาจากสถาบันครอบครัว ท าให้ความถี่และจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร                     
ไม่แตกต่างกนั 
 6. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพร ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพร            
(ครัง้ต่อเดอืน) และดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากในปัจจุบนัทุกสายอาชพีสามารถซื้อยาสมุนไพรมาใช้ในการรบัประทานเพื่อรกัษา
อาการของโรค โดยอาจเกดิจากการหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต วาระสาร ฯลฯ ท าให้ความถี่แล ะ
จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพรไม่แตกต่างกนั 
 7. ผู้บรโิภคที่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัยาสมุนไพรแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพร ด้าน
ความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากความรู้
อย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการซือ้สมุนไพรได ้จะต้องมปัีจจยัต่างๆ ประกอบ
กนัในการซือ้ดว้ย ดงันัน้จงึไม่เกีย่วขอ้งกบัความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร  
 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาสมุนไพรแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นจ านวน
เงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภค
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจมาก จะเขา้ใจและรูว้ธิกีารใชย้าสมุนไพรในการรกัษาโรคต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ยงัทราบ
สรรพคุณของยาสมุนไพรทีว่่าหนึ่งชนิดสามารถรกัษาไดห้ลายโรค  
 8. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิคา้ของยาสมุนไพร บรรจุภณัฑ์ของยา
สมุนไพร ความปลอดภยัยาสมุนไพร ความหลากหลายของยาสมุนไพร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยา
สมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) เมื่อพจิารณาผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ พบว่า คุณภาพของยาสมุนไพรไม่มคีวามสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ยาสมุนไพรของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดือน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคซือ้ยาสมุนไพรเพราะเชื่อมัน่ในคุณภาพและประสทิธภิาพของยาสมุนไพร ตราสนิคา้
ของยาสมุนไพรไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปัจจุบนัตราสนิคา้ของ
ยาสมุนไพรทีม่กีารจดัจ าหน่ายมกีารท าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภคทราบถงึสรรพคุณและตราสนิคา้เป็น
อย่างด ีท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการยอมรบั ดงันัน้ตราสนิคา้จงึเป็นทีรู่จ้กัและจดจ าได ้จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่น
การซือ้ยาสมุนไพร บรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากยาสมุนไพรที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ดี มีการรบัรองมาตรฐานด้านต่างๆ ที่สามารถท าให้ผู้บริโภควางใจได ้              
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เป็นสิง่จ าเป็นที่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในการบรโิภค ดงันัน้ บรรจุภณัฑจ์งึมคีวามสมัพนัธก์บัความถี่ใน
การซือ้ยาสมุนไพร ความปลอดภยัยาสมุนไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากยาสมุนไพรก่อนจะน าออกมาจัดจ าหน่ายต้องมีการทดสอบความปลอดภัย  ไม่มีการแพ้  และไม่มี
ผลขา้งเคยีงต่อผูบ้รโิภค ดงันัน้ยาสมุนไพรที่มกีารทดสอบความปลอดภยัจะมผีลท าให้ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อถอืใน
ผลติภณัฑแ์ละซือ้มาบรโิภคอย่างต่อเน่ือง , ความหลากหลายของยาสมุนไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากในปัจจุบนัความหลากหลายของยาสมุนไพร เช่น มีหลายรูปแบบ ทัง้แบบผง 
แคปซูล หรอืมหีลากหลายขนาด จะท าให้ผู้บรโิภคสามารถเลอืกซื้อได้ตามความต้องการ จงึมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความถีใ่นการซือ้ยาสมุนไพร   

9. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพของยาสมุนไพร ตราสนิคา้ของยาสมุนไพร บรรจุภณัฑ์ของยา
สมุนไพร ความปลอดภยัของยาสมุนไพร ความหลากหลายของยาสมุนไพร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยา
สมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้                 
เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มูลแลว้ พบว่า คุณภาพของยาสมุนไพรไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยา
สมุนไพรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการซือ้ยาสมุนไพรขึน้อยู่กบัความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชต้าม
คุณภาพของยาสมุนไพร ดงันัน้ดา้นคุณภาพของยาสมุนไพรจงึไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการซือ้ยาสมุนไพร ตราสนิคา้
ของยาสมุนไพรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภค
เชื่อในสรรพคุณและตวัยาสมุนไพรมากกว่าตราสนิค้า ดงันัน้ตราสนิค้าของยาสมุนไพรจงึไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บริโภคในด้านจ านวนเงินเฉลี่ย ความปลอดภัยของยาสมุนไพรไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้
ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากยาสมุนไพรจะต้องมกีารทดสอบความ
ปลอดภัยก่อนออกจดัจ าหน่ายให้กบัผู้บริโภค ดงันัน้ผู้บรโิภคจึงมัน่ใจได้ว่ายาสมุนไพรที่ซื้อมีความปลอดภัย              
ไม่เป็นอนัตราย ความหลากหลายของยาสมุนไพรไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพรของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เนื่องจากยาสมุนไพรที่มหีลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ ล้วนมีประสทิธภิาพและคุณสมบตัิในการ
รกัษาอาการเหมือนกนั ดงันัน้ความหลากหลายของยาสมุนไพรจงึไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้าน
จ านวนเงนิเฉลีย่ บรรจุภณัฑข์องยาสมุนไพรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อยาสมุนไพรของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ยาสมุนไพร คบาทต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์ เช่น ฉลาก วนัผลติ วนัหมดอายุ เป็นสิง่ทีผู่้บรโิภคให้ความส าคญั ท าใหเ้พิ่มความมัน่ใจใน
การซือ้ยาสมุนไพร 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจและปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อยา
สมุนไพรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
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 1. บริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพร ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศชาย อายุ 55 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ย           
ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า มพีฤตกิรรมการซือ้ยาสมุนไพร ดา้นความถี่ในการซื้อ
ยาสมุนไพร (ครัง้ต่อเดอืน) มากทีส่ดุ 
 2. บรษิัทผู้ผลติยาสมุนไพร ควรมกีารจดักิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัยาสมุนไพร เช่น การออกบูทเพื่อให้
ขอ้มูลความรูก้บัผูส้นใจในงานแสดงสนิคา้ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากการทีผู่บ้รโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยา
สมุนไพรจะท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้มากขึน้ และการใชย้าสมุนไพรกย็งัเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการดูแลรกัษาโรคและ
สขุภาพ 
 3. บรษิัทผูผ้ลติยาสมุนไพร ควรมกีารพฒันาบรรจุภณัฑ์ของยาสมุนไพรใหม้คีวามสะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น ฉลากที่แสดงขอ้มูลส่วนประกอบของยาสมุนไพร ประกอบด้วย วนัผลติ วนัหมดอายุ  รวมถึงขอ้มูลที่ส าคญั
อื่นๆ ตอ้งสามารถเหน็ไดช้ดัเจน เพื่อใหผู้บ้รโิภคทราบถงึขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ย่างง่าย  
 4. บริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพร ควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของยาสมุนไพรโดยการทดสอบ
ผลขา้งเคยีงจากการใชย้าก่อนน าออกวางจ าหน่าย เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในการใชย้า 
 5. บรษิทัผูผ้ลติยาสมุนไพร ควรมกีารพฒันาความหลากหลายของยาสมุนไพร เช่น ในเรื่องของรูปแบบ 
ขนาดและกลิน่ของยาสมุนไพรให้สามารถรบัประทานได้ง่ายและเหมาะกบัการใช้ในชวีติประจ าวนัของผู้บรโิภค 
มากขึน้ 
 6. บรษิทัผูผ้ลติยาสมุนไพร ควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของยาสมุนไพรเพิม่มากขึน้ โดยอาจจะศกึษา
สรรพคุณของยาสมุนไพรต่างๆ เพิม่เตมิ พฒันาใหส้มุนไพรสามารถป้องกนัและรกัษาโรคไดใ้นชนิดเดยีว ซึง่เป็นการ
เพิม่แนวทางในการชกัจงูใหผู้บ้รโิภคหนัมาซือ้ยาสมุนไพรเพื่อใชใ้นการรกัษาโรคไดเ้พิม่มากขึน้ 
 7. บรษิทัผูผ้ลติยาสมุนไพร ควรพฒันาตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและจดจ าไดเ้พิม่มากขึน้ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภค
ง่ายต่อการคน้หาและสัง่ซือ้ยาสมุนไพร ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสะดวกสบายในการซือ้ยาสมุนไพรมาบรโิภค 
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