
_____________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือยาหม่องสมนุไพร 
ของนักท่องเท่ียวชาวจีน 

MARKETING MIX RELATED WITH HERBAL BALM BUYING BEHAVIOR  
OF CHINESE TOURISTS 

 
ณิชา ธรีธวชักุล1 

ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์2 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายศกึษา สว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่อง
สมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนีส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเทีย่วชาวจนีทีเ่คยเดนิทางมา
ท่องเที่ยวเมอืงไทยและซื้อยาหม่องสมุนไพร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติBrown-
Forsythe และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถิตสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีร์สนั  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่อีายุ แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาหมอ่งสมุนไพร ดา้นปรมิาณและดา้นค่าใชจ้า่ยการซือ้
แต่ละครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ตามล าดบั ในขณะทีอ่าชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรในดา้นปรมิาณและดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อแต่ละครัง้ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และช่องทางจดั
จ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนี ดา้นปรมิาณการซือ้ยาหม่อง
สมุนไพรแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนี ดา้น
ค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่องสมุนไพรในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด/ยาหม่อง/พฤตกิรรมการซือ้/นกัท่องเทีย่วชาวจนี 
 

ABSTRACT 
 
 This research aims to study the marketing mix in relation to the herbal balm buying behavior of Chinese 
tourists. The sample group consisted of four hundred Chinese consumers who travelled to Thailand and ever 
bought Thai herbal balm. The questionnaire was constructed and used as a tool to collect data. The data was 
statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing 
employed t-test, One-way analysis of variance, Brown-Forsythe and Pearson product moment correlation 
coefficient. The results of hypotheses testing were summarized as follows: Chinese consumers of different 
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ages demonstrated different buying behavior in terms of quantity and expenses to buy per time at a statistical 
significance of 0.01 and 0.05, respectively. Consumers with different of occupation and average monthly income 
had different buying behavior in terms of quantities and expenses to buy per time at a statistically significant 
level of 0.01. The marketing mix in the aspects of product and place had relationship with buying behavior of 
herbal balm in the quantity of buying per time at statistical significance of 0.01, in the same direction and at 
the low level; while the aspect of place had relationship with buying behavior through herbal balm in buying 
cost per time at a statistical significance of 0.01 levels in the same direction and at a low level. 
 
Keywords: Marketing mix, Herbal Balm, Buying Behavior, Chinese Tourist 
 
บทน า 
 ประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมามอีตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดป้ระเทศมาจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว และถอื
เป็นช่องทางสรา้งรายไดท้ีส่ าคญัใหก้บัประเทศ ปี 2560 มจี านวนนักท่องเทีย่วจนีเดนิทางมาไทยกว่า 6,632,964 ราย 
สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 524,451 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา. 2561) พฤติกรรมในการเลือกซื้อ
สนิค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนนัน้นิยมซื้อไปใช้เองและซื้อเป็นของฝาก โดยนักท่องเที่ยวมกัจะศกึษาขอ้มูล จดัท า
รายการสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมและมกีารแนะน าใหซ้ือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต ก่อนเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย สนิคา้ที่
ได้รบัความนิยม ได้แก่ สนิค้ากลุ่มเครื่องส าอางหรอืครมีบ ารุงผวิ ผลติภณัฑ์สมุนไพรและสุขภาพประเภท ยาดม ยา
สมุนไพร ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร รวมถงึผลไมแ้ปรรปูและขนมสญัชาตไิทย เพราะเป็นสนิคา้ดมีคีุณภาพ กลุ่มผลติภณัฑ์
ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจดัอยู่ในกลุ่มสนิค้าที่ได้รบัความนิยมมาก เช่น สบู่สมุนไพร ยาดม ยาหม่อง               
ยาหอม สนิคา้เหล่าน้ีเป็นทีต่อ้งการของนกัท่องเทีย่วจนี เน่ืองดว้ยเรื่องของคุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย
ทีด่ ีจนเกดิการยอมรบัและบอกต่อ  
 นกัท่องเทีย่วชาวจนีเริม่รูจ้กัยาหม่องในปีพ.ศ.2554 จากความคดิของมคัคุเทศก ์ทีส่งัเกตเหน็ว่าการท่องเทีย่ว
ของชาวต่างชาตนิัน้ส่วนใหญ่จะเป็นการท ากจิกรรมนอกสถานที ่ต้องพบเจอกบัแสงแดดและอากาศที่รอ้น อกีทัง้บาง
สถานทีต่อ้งใชก้ารเดนิเป็นระยะเวลานาน ท าใหช้่วงระยะเวลาทีก่ าลงัท่องเทีย่วอยู่นัน้อาจประสบปญัหาปวดเมื่อย หน้า
มดื ตาลาย ปวดศรีษะ วงิเวยีนและอาจถูกยุงหรอืแมลงกดัต่อยในเวลากลางคนืได ้จงึคดิน ายาหม่องสมุนไพรทีเ่ป็นยา
สามญัประจ าบา้นของประเทศไทยใหแ้ก่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติรูจ้กั โดยการน ายาหม่องเขยีวตราโพธิห์ยกไปฝาก
เพื่อนมคัคุเทศกท์ีต่อ้นรบันกัท่องเทีย่วชาวจนีหลากหลายบรษิทั เริม่ตน้ยาหม่องสมุนไพรไม่ไดร้บัความสนใจ จนกระทัง้
มชีาวจนีกลุ่มหนึ่งทีซ่ือ้ไปลองใช ้ผลปรากฏว่ายาหม่องใชไ้ดผ้ลด ีไม่ว่าจะใชใ้นการสดูดม หรอืใชท้าเพื่อใหเ้กดิความ
ผ่อนคลายในสว่นต่างๆของร่างกาย จงึท าใหเ้กดิการบอกกนัปากต่อ ท าใหย้าหม่องเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วจนีจนถงึ
ปจัจุบนั ยาหม่องทีจ่ าหน่ายอยู่ในประเทศไทยจะมหีลายสหีลายสตูร ผลติจากสมุนไพรทีแ่ตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะ
ประโยชน์ มทีัง้ยาหม่องแบบขีผ้ึง้และแบบยาหม่องน ้า มใีห้เลอืกทัง้สูตรเยน็และสูตรร้อน แต่ยาหม่องทีค่นจนีนิยมจะ
เป็นแบบขีผ้ึง้สเีขยีว การตัง้ราคาเป็นสิง่ส าคญัมากในการขาย เพราะราคาจะต้องเหมาะสมกบัคุณค่าของสนิคา้ ดงันัน้
การจะตัง้ราคาจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาและส ารวจก่อนว่า ราคาทีต่ัง้ขึน้เป็นราคาทีล่กูคา้พงึพอใจจะจ่ายหรอืไม่ โดยเฉลีย่
ราคายาหม่องสมุนไพรจะอยู่ที ่80-120 บาท ส าหรบัขนาด 50กรมั ซึง่ราคาจะแตกต่างกนัตามปรมิาณกรมั สตูร ยีห่อ้ 
และสถานที่จ าหน่าย สถานที่จ าหน่ายจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องสะดวกในการเดนิทาง ท าให้ในปจัจุบนัสนิค้ายาหม่อง
สมุนไพร มวีางจ าหน่ายในรา้นสะดวกซือ้ หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ รา้นสุขภาพและความงาม และรา้นขายยา
ชัน้น า โดยเฉพาะรา้นทีใ่กลแ้หล่งท่องเทีย่ว หรอื ทีพ่กั ทีน่ักท่องเทีย่วชาวจนีนิยม พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้ของ
นักท่องเที่ยวชาวจนีนิยมซื้อไปใชเ้องและซื้อเป็นของฝาก โดยนักท่องเที่ยวมกัจะศกึษาขอ้มูล จดัท ารายการสนิคา้ที่
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ได้รบัความนิยมและมีการแนะน าให้ซื้อทางอินเตอร์เน็ต ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ลูกค้าจึงมีความรู้
เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละคุณสมบตัมิาแลว้ รา้นคา้สว่นใหญ่จงึจดัใหม้สีนิคา้ทดลองใชเ้พื่อกระตุน้ตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้และซือ้
ให้มากขึน้ รวมถึงการท าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เช่น ป้าย Best Seller เป็นต้น และการให้ส่วนลด ของแถม เพื่อ
ดงึดดูความสนใจ 
 การศกึษาวจิยันี้จะมุ่งศกึษาเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่อง
สมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจนี เพื่อผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ ผลิตภณัฑ์ 
OTOP ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใกลเ้คยีง สามารถน าผลของการศกึษาสามารถน าผลการศกึษาไปเพื่อวางแผนพฒันาปรบัปรุง
สนิคา้และแผนการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขาย หรอื น าขอ้มลูประยุกตเ์พื่อใชว้างแผนการออกแบบกลยุทธใ์หเ้หมาะสม เพิม่
โอกาสในการพาสนิคา้และตราสนิคา้ของตวัเองไปใหค้นจนีรูจ้กั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนี 
 2.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของ
นกัท่องเทีย่วชาวจนี 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และวธิกีาร
เดนิทาง ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนีแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาด ลกัษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์
จะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตัวแปร
ทางดา้นประชากรทีส่ าคญัดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์;ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัยศ์ริ;ิ และสมชาย หริญักติต.ิ 2550) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อตรวจสอบหาความต้องการของนักท่องเที่ยวและโอกาสทางธุรกิจเพื่อพิจารณาด้านความยัง่ยืนและ
สอดคลอ้งทรพัยากรทีม่อียู่ ปจัจุบนันักวชิาการไดใ้หค้วามสนใจกบัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประสมการตลาดทีถู่ก
น ามาประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เพราะสว่นประสมการตลาดสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนกัท่องเทีย่วและท าใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความพงึพอใจได ้โดยการออกแบบส่วนประสมการตลาดเพื่อสร้าง
ความแตกต่างและน าเสนอคุณค่าทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ลูกค้า สิง่กระตุ้นทางดา้นการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นปจัจยัที่
นกัการตลาดสามารถบรหิารจดัการและควบคุมใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ต่ีอองคก์ร ซึง่สิง่กระตุน้ทางการตลาดมคีวามเกีย่วขอ้ง
กบัสว่นประสมการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เพื่อใชก้ระตุน้ความตอ้งซือ้ของผูบ้รโิภค โดยสว่นประสมทางการตลาด 
หรือ “4Ps”  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด (นิมิต ซุ้นสัน้ ; และภัทรินทร์ 
มรรคา.2559) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค หมายถงึ เป็นกระบวนการที่
เกีย่วขอ้ง กบับุคคลหรอืกลุ่มในการจดัหา การเลอืกสรร การซือ้ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบรโิภคผลติภณัฑ/์
บรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในช่วงเวลาหนึ่ง(ปณิศา มจีนิดา.  2553) พฤติกรรมผู้บรโิภค คอื 
กระบวนการที่เกี่ยวกบัการค้นหาข้อมูล การซื้อ การใช้การประเมินผลในสินค้าหรือบริการ จากความหมายของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคนี้ สามารถแยก ไดด้งันี้ 1. มกีารแสดงกริยิาอาการของบุคคล ดว้ยการเดนิทางไปจบัจ่ายหาซือ้และ
ใชส้นิคา้หรอืบรกิารตามความต้องการของบุคคล 2. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการเปิดรบัสื่อ การ
พสิูจน์ความต้องการ การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพูดคุยเพื่อค้นหาค ายนืยนั 3. บุคคลที่
เกีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ยทีเ่ป็นครอบครวั หรอืซือ้ไปเป็นของขวญัใหบุ้คคลอื่น 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั (Population) คอื นักท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าท่องเทีย่วประเทศไทยและเคยซื้อยา
หม่องสมุนไพร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั (Sample) คอื นักท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าท่องเทีย่วประเทศไทยและเคยซื้อยา
หม่องสมุนไพร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ตวัอย่าง ในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาด
สูงสุดที่จะเกิดขึน้ 0.05 ค่าสดัส่วนประชากร 0.5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากบั 385 ตัวอย่าง จากกา ร
ค านวณกลุ่มตวัอย่างไดท้ัง้หมด 385 ชุด แต่เพื่อป้องกนัขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามทีผ่ดิพลาด ผู้วจิยัจงึท าการ
เกบ็แบบสอบถามส ารองเพิม่ 15ชุด การศกึษาในครัง้นี้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ด้วยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์บนเวบ็ไซด์ (Online Questionnaire) ที่ https://www.wjx.cn แทน Google Form เนื่องจากไม่
สามารถใช ้Google ได้ในประเทศจนี จ านวน 300ชุด และรวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถามออฟไลน์โดยเกบ็
แบบสอบถามทีเ่อเชยีทคี และบิก๊ซ ีสาขาราชด าร ิซึง่เป็นสถานทีท่ีน่ิยมของนักท่องเทีย่วชาวจนี และมรีา้นจ าหน่ายยา
หม่องสมุนไพร จ านวน 100ชุด รวมทัง้สิน้ 400 ชุด  โดยระบุว่าผูต้อบแบบสอบถามต้องเป็นนักท่องเทีย่วชาวจนีทีม่า
ท่องเทีย่วประเทศไทยและเคยซือ้ยาหม่องสมุนไพร 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูซึง่สรา้งขึน้เพื่อศกึษา “สว่นประสม
ทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนี” โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และวธิกีาร
เดนิทาง ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) แบบค าตอบหลาย
ตวัเลอืก (Multiple choices)  
 สว่นที ่2: แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดของผลติภณัฑย์าหม่องสมุนไพร ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประเมนิความคดิเหน็ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale 
 ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจนี เป็นค าถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนี ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้
ต่อครัง้ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Question) เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทอตัราส่วน 
(Ratio scale) และ ค าถามอื่นๆเป็นแบบมหีลายค าตอบ ใหเ้ลอืกเพยีงขอ้เดยีว (Multiple Choice Question) 
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ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ และวธิกีารเดนิทาง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีอายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 286 คน คดิเป็นร้อยละ 71.50 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 298 คน คดิเป็นร้อยละ 74.50 มอีาชพี
นักศกึษา จ านวน 229 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 3,000RMB จ านวน 195 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 48.75 มเีดนิทางดว้ยตนเอง จ านวน 239คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.75  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นส่วนประสมการตลาดโดยรวมของยาหม่องสมุนไพร
ไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายได ้สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นในระดับดีทุกรายข้อ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สะดวกง่ายต่อการพกพา ผลิตภัณฑ์มี
คุณประโยชน์หลากหลาย เช่น แกว้งิเวยีน ฟกช ้า แมลงกดัต่อย ผลติภณัฑย์าหม่องสมุนไพรไทยมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบั
ในคุณภาพ บรรจุภณัฑม์กีารอธบิายเป็นภาษาจนี ส่วนประกอบส าคญั วธิใีช ้สรรพคุณ ชดัเจน ผลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์
ความเป็นไทย ผลติภณัฑม์กีลิน่หอม สดชื่น ซมึเขา้สูผ่วิเรว็ ไม่เหนียวเหนอะนะ ผลติภณัฑท์ าจากสมุนไพรธรรมชาตจิงึ
มัน่ใจในความปลอดภยั และผลติภณัฑเ์ป็นสนิคา้แนะน าเมื่อมาเมอืงไทยแลว้ควรซือ้ ตามล าดบั 
 ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ในระดบัดทีุกรายขอ้ ได้แก่  หลายขนาดและราคาใหเ้ลอืก และ ราคาเหมาะสมกบั
คุณประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ชดัเจน และ มรีาคาเหมาะสมกบัปรมิาณ ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ในระดบัดทีุกรายขอ้ ไดแ้ก่ สามารถหาซือ้ง่าย มหีลายขนาดและราคา
ใหเ้ลอืก และ มใีหเ้ลอืกหลากหลายตราสนิคา้ใหเ้ลอืก ตามล าดบั 
 ด้านรายการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเหน็ในระดบัดทีุกรายขอ้ ไดแ้ก่ รา้นคา้มชี่องการช าระเงนิหลากหลาย 
เช่นบัตรเครดิต /Wechatpay / Alipay การส่งเสริมการขายด้วยการสาธิตและให้ทดลองใช้สินค้า มีสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์เช่น ป้าย Best Seller เป็นต้น ดงึดูดความสนใจ  ขอ้มูลบนโลกออนไลน์ กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจ มี
ความน่าสนใจ และการสง่เสรมิการขาย ดว้ยสว่นลด ของแถม มคีวามน่าสนใจ ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือยาหม่องสมุนไพรไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรไทยของนกัท่องเทีย่วชาวจนี พบว่า ดา้นปรมิาณการซือ้
ยาหม่องสมุนไพรต่อครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมปีรมิาณการซื้อต ่าสุด 1 ขวดต่อครัง้ และสูงสุด 30ขวดต่อครัง้ โดยมี
เฉลี่ยประมาณ 4 ขวดต่อครัง้ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อยาหม่องสมุนไพรต่อครัง้ ครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าใชจ้่าย
ต ่าสดุ 10 RMBต่อครัง้ และสงูสดุ 600RMBต่อครัง้ โดยมเีฉลีย่ประมาณ 80.31RMBต่อครัง้ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรไทยของนักท่องเที่ยวชาวจนี พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารวางแผน และหาขอ้มลูก่อนเดนิทาง จ านวน 226 คน รอ้ยละ 56.50 ไม่เจาะจง ตราสนิคา้
ใดกไ็ด้ จ านวน 149 คน ร้อยละ 37.25 วตัถุประสงคใ์นการซื้อคอืใชเ้องและซือ้เป็นของฝาก จ านวน 241 คน ร้อยละ 
60.25 ไดแ้หล่งขอ้มูลเกีย่วยาหม่องสมุนไพรจาก เพื่อน/คนใกลช้ดิ จ านวน 202 คน รอ้ยละ 50.50 ไดร้บัอทิธพิลจาก 
เพื่อน/เพื่อนร่วมทรปิ จ านวน146 คน รอ้ยละ 36.50 ซือ้ยาหม่องสมุนไพรจาก ซุปเปอรม์าเกต็ / หา้งสรรพสนิคา้ / รา้ย
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ขายยา จ านวน 136 คน ร้อยละ 34.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อยาหม่องสมุนไพรเพราะชอบคุณสมบตัิ
ผลติภณัฑ ์ จ านวน 130 คน รอ้ยละ 32.50 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน และวธิกีารเดนิทาง ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนีแตกต่างกนั 
สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย  ดงันี้ 
  สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคชาวจีนที่เพศแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพร 
แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นปรมิาณในการซือ้ยา
หม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ยา
หม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
  สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพร 
แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นปรมิาณในการซือ้
ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวาม
แตกต่างรายคู่ 1 คู่ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร ดา้นปรมิาณการซือ้ยา
หม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 25 - 35 ปี  
  ผูบ้รโิภคในชาวจนีทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ความแตกต่างรายคู่ 1 คู่ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร ดา้นค่าใชจ้่ายการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 25 - 35 ปี  
  สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูบ้รโิภคชาวจนีทีส่ถานภาพแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร 
แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นปรมิาณในการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
  ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
  สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผู้บรโิภคชาวจนีที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อยาหม่อง
สมุนไพร แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร ดา้น
ปริมาณการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคชาวจนีที่มอีาชพีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพร 
แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคในชาวจนีทีม่ชี่วงอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นปรมิาณในการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ความแตกต่างรายคู่ 1 คู่ ไดแ้ก่ ว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร ดา้นปรมิาณการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/ธุรกจิสว่นตวั/อื่นๆ 
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  ผูบ้รโิภคในชาวจนีทีม่ชี่วงอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
มคีวามแตกต่างรายคู่ 1 คู่ ไดแ้ก่ ว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร ดา้นค่าใชจ้่าย
การซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/ธุรกจิสว่นตวั/อื่นๆ 
  สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคชาวจนีที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยา
หม่องสมุนไพร แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่อง
สมุนไพร ด้านปริมาณการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ 
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างรายคู่อย่างน้อย 1 คู่ 
ได้แก่ ด้านปรมิาณการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต ่ากว่า 3,000RMB มพีฤติกรรมการซื้อยา
หม่องสมุนไพรต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได3้,001-5,000RMB และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 3,000RMB มพีฤตกิรรมการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 9,001RMB 
  ดา้นค่าใชจ้่ายซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 3,000RMB มพีฤตกิรรมการ
ซือ้ยาหม่องสมุนไพรต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 9,001RMB 
  สมมติฐานข้อที่ 1.7 ผู้บริโภคชาวจีนที่วิธีการเดินทางแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการซื้อยาหม่อง
สมุนไพร แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่วีธิกีารเดนิทางแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้น
ปริมาณในการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่วีธิกีารเดนิทางแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการขาย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจนี 
สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
  สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาว
จนี ด้านปรมิาณในการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนี ด้านปรมิาณการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั  
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาหม่อง
สมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนี ดา้นปรมิาณการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
  สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา และการสง่เสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาว ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ 
  สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาว
จนี ดา้นค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ 
  ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของ
นักท่องเทีย่วชาวจนี ดา้นค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาหม่อง
สมุนไพรของนักท่องเทีย่วชาวจนี ดา้นค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพร
ของนกัท่องเทีย่วชาวจนี สามารถสรุปประเดน็ส าคญัและน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนีแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
  1.1 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรด้าน
ปรมิาณในการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และมพีฤตกิรรมการซือ้ยา
หม่องสมุนไพรดา้นค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยพบว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นปรมิาณและค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่องสมุนไพร
แต่ละครัง้ ต ่ากว่าช่วงอายุ 25 - 35 ปี และ 36 ปีขึน้ไป เนื่องจากผูบ้รโิภคในช่วงอายุ 25-35ปี และ 36ปีขึน้ไป เป็นวยั
ท างานและเป็นช่วงอายุที่ให้ความสนใจต่อผลิตภณัฑ์ที่ช่วยในการบ าบดั ผ่อนคลาย ให้ความสดชื่นต่อร่างกาย ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ(รชันี ตรีเลิศลญัจกร.  2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการซื้อยาดมสมุนไพรหอม
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไทรมา้ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25-35ปีขึน้ไป มคีวามนิยมซือ้ยาดมสมุนไพรสงูกวา่
ช่วงอายุอื่น เพื่อใชสู้ดดมใหค้วามสดชื่นและบรรเทาอาการวงิเวยีน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ;
ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัย์ศริิ; และสมชาย หริญักติติ.  2550) กล่าวว่า กลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัย่อมมคีวามชอบ
แตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิง่แปลกใหม่ กลุ่มผูส้งูอายุจะสนใจในสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพความปลอดภยั 
นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์ในเรื่องของอายุเป็นตวัแปรเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ในการคน้หาความต้องการทางการ
ตลาด ซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากผู้บรโิภคที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี ยงัเป็นนักศกึษา ที่ยงัไม่มรีายได้ประจ า จงึส่งผลท าให้
ปรมิาณและค่าใชจ้่ายต ่ากว่า ผูบ้รโิภคช่วงอายุ 25 - 35 ปี และ 36 ปีขึน้ไป 
  1.2 อาชพี พบว่าพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนี ดา้นปรมิาณการซือ้ยา
หม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ยาหม่องสมนุไพรแต่ละครัง้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรดา้นปรมิาณและค่าใชจ้่ายการซือ้ยาหม่อง
สมุนไพรแต่ละครัง้ ต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/ธุรกจิส่วนตวั/อื่นๆ เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มอาจจะมี
รูปแบบการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพที่แตกต่างกนั ท าให้เกิดความแตกต่างในการซื้อด้านปริมาณและ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ(Wang (2004) อา้งองิใน นิมติ ซุน้สัน้; และภทัรนิทร ์มรรคา.  2559) 
พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามแตกต่างต่อพฤตกิรรมการจบัจ่ายทีต่่างกนั  โดยนกัท่องเทีย่วทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวัมี
ค่าใชจ้่ายจ านวนมากส าหรบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีร่ะลกึในสถานทีท่ี่เดนิทางไปท่องเทีย่ว และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
(รชันี ตรเีลศิลญัจกร.  2561) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรไทรมา้ พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีป่ระกอบอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/เจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นกลุ่มที่
เลอืกซือ้ยาดมสมุนไพรโดยมวีตัถุประสงคใ์ชเ้อง เหตุผลในการเลอืกซือ้เพื่อความสดชื่น ซึง่เป็นกลุ่มทีเ่น้นการใชง้าน ไม่
มกีฎเกณฑใ์นการเลอืกซือ้และไม่สนใจสิง่ใดเป็นพเิศษ 
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  1.3 รายได ้พบว่า ผูบ้รโิภคชาวจนีทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาหม่อง
สมุนไพรด้านปริมาณการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ 
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่าดา้นปรมิาณการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่า
กว่า 3,000RMB มีพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรต ่ากว่าผู้บริโภคที่มีรายได้3,001 -5,000RMB และมากกว่า 
9,001RMB ดา้นค่าใชจ้่ายซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 3,000RMB มพีฤตกิรรมการซือ้ยา
หม่องสมุนไพรต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 9,001RMB เนื่องจากอ านาจการซื้อทีแ่ตกต่างกนั จงึสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (นิมติ ซุ้นสัน้; และภทัรนิทร์ มรรคา.  2559) เรื่องพฤตกิรรมการจบัจ่ายสนิค้าที่ระลกึของนักท่องเทีย่ว: 
กรณีศกึษานักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจนีในจงัหวดัภูเกต็ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่อเดอืนที่ 20,001-
40,000 บาท (4,000-8,000RMB)และ มากกว่า 50,000บาท (10,000RMB) มกีารซื้อสนิค้าและใชบ้รกิารมากกว่าผูม้ี
รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000บาท(2,000-4,000RMB) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั 
(Philip Kotler; และGary Armstrong.  2012) ระบุว่าปจัจยัสว่นบุคคลในดา้นสถานภาพทางเศรษฐกจิของบุคคลจะสง่ผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร แต่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ (ศศนิิภา ดุสติานนท์.  2560) ที่ได้ศกึษาเรื่อง
พฤตกิรรมการซือ้ของฝากประเภทขนมไทยของนักท่องเทีย่วชาวจนี พบว่าว่ารายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
ของฝากประเภทขนมไทยไม่แตกต่างกนั นักท่องเที่ยวจนีมแีนวโน้มใชจ้่ายเงนิจ านวนมากกบัอาหาร จงึอาจจะดว้ย
ประเภทสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัท าใหผ้ลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการขาย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจนี 
ผลการวจิยัพบว่า 
  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการซื้อยาหม่อง
สมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนี ดา้นปรมิาณการซือ้ยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วชาวจนีไม่เคยใชย้าหม่องสมุนไพรไทยมาก่อน จะซือ้เพื่อ
ทดลองใช้ก่อนหรอืซื้อเป็นของฝาก หากแต่ผู้บรโิภคมกีารศกึษาขอ้มูลถึงคุณสมบตัิ คุณประโยชน์ และชื่อเสยีงของ
สนิคา้มาก่อน จงึท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ (Commons Edward Paul.  2018) ได้
ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้ของนกัท่องเทีย่วชาวจนีในนิวซแีลนด ์: กรณีศกึษาผลติภณัฑส์ขุภาพและความงาม พบว่า
เหตุผลหลกัที่นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของนิวซีแลนด์ คือ คุณสมบตัิและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์รวมถงึความน่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ ์ 
  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการ
ซื้อยาหม่องสมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจนี ด้านปรมิาณและค่าใช้จ่ายการซื้อยาหม่องสมุนไพรแต่ละครัง้ ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากราคาโดยเฉลีย่และรายการสง่เสรมิการ
ขายของสนิคา้ในแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนัมาก แต่ปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัคอืความสะดวกใน
การเดนิทางในการหาซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (กนัตก์นิษฐ ์วงศบ์วรลกัษณ์;ธทีตั ตรศีริโิชต;ิ และศรายุทธ โชค
ชยัวรรตัน์. 2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าทีร่ะลกึของนักท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าท่องเที่ยว
เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีพบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นหน่ึงในปจัจยัที ่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ 
สนิคา้ทีร่ะลกึของนักท่องเทีย่วชาวจนี ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 นักท่องเทีย่วชาวจนีใหค้วามส าคญักบั สถานทีจ่ าหน่าย
ตอ้งมคีวามสะอาด ทีต่ัง้ตอ้งใกลก้บัแหลงท่องเทีย่วและมคีวามสะดวกต่อการเดนิทาง และมกีารจดัแบ่งโซนของสนคา้ที่
ระลกึเพื่อให้ง่ายต่อการเลอืกซื้อ และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ (Commons Edward Paul.  2018) ได้ศกึษาเรื่อง 
พฤตกิรรมการซือ้ของนักท่องเทีย่วชาวจนีในนิวซแีลนด ์:กรณีศกึษาผลติภณัฑส์ุขภาพและความงาม พบว่าสถานทีท่ี่
นักท่องเที่ยวชาวจนีนิยมซื้อสนิค้าท้องถิ่นของนิวซแีลนด์คอืซุปเปอร์มาเกต็  และศูนย์การค้าทัว่ไป เนื่องจากความ
สะดวกในการเดนิทาง และความง่ายในการหาซือ้สนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ศศนิิภา ดุสติานนท.์ 2560) ได้
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ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการซือ้ของฝากประเภทขนมไทยของนกัท่องเทีย่วจนี พบว่าผูบ้รโิภคชอบซือ้สนิคา้ในสถานทีห่รอื
รา้นคา้ทีม่คีวามสะดวกและง่ายต่อการเดนิทาง 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของ
นกัท่องเทีย่วชาวจนี สามารถสรุปขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ดงันี้ 
 1. ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนี ทัง้ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้และค่าใชจ้่ายต่อครัง้ ผูป้ระกอบการควร
ศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วกบักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายโดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มอายุ 25-35ปี รายไดเ้ฉลีย่ 3,000-5,000RMB 
และมากกว่า 9,00RMB กลุ่มอาชพีขา้ราชการ/ธุรกจิส่วนตวั/อื่นๆ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายทีม่ปีรมิาณและ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ยาหม่องสมุนไพรของนกัท่องเทีย่วชาวจนีมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น โดยช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นวยัท างาน ทีม่รีะดบัรายไดป้านกลางขึน้ไป และกลุ่มอาชพีทีซ่ือ้เพื่อใชเ้องและเป็นของฝาก ดงันัน้การวางแนวทาง
ในการวางกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีส่ดุ
จะกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ทีเ่พิม่ขึน้  
 2. จากผลการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทัง้สีด่้าน ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญัในด้านผลติภณัฑ ์
และช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที่สุด เพราะทัง้ 2 ปจัจยัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อยาหม่องสมุนไพรของ
นักท่องเที่ยวชาวจนี เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคเพิม่มากขึน้ จากระดบัคะแนนความคดิเหน็ของดา้น
ผลติภณัฑ์สะท้อนให้เหน็ว่าผู้ประกอบการควรเลอืกหรอืออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม้คีวามสวยงาม ทนัสมยั ใช้งานง่าย
สะดวกต่อการพกพา โดยเฉพาะการมภีาษาจนีก ากับอธบิายถึงส่วนประกอบ สรรพคุณของผลติภณัฑ์ รวมถึงการมี
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานการผลติ จะช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ ีท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจเรื่องความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์ และเป็นการเพิม่คุณค่าของสนิค้า อกีทัง้ท าให้ลูกค้ามัน่ใจว่าได้ซื้อของที่มคีุณภาพดแีละเ ป็นของแท้ 
เน่ืองจากลกูคา้ชาวจนีมคีวามกงัวลในการซือ้สนิคา้แลว้ไดส้นิคา้ปลอม สว่นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญัโดยเลอืกสถานที่จดัจ าหน่ายที่สามารถเดนิทางสะดวก สามารถหาซื้อได้ง่าย การตกแต่งร้านให้
สวยงามและการจดัสนิค้าภายในร้านให้ดูโดดเด่น สามารถมองหาสนิค้าที่ต้องการได้ง่าย จะท าให้สามารถดึงดูด
ผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิความรูส้กึอยากเขา้ไปเลอืกซือ้สนิคา้มากขึน้ 
 3. จากการศึกษาด้านพฤติกรรมพบว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์มาจากเพื่อน/คนใกล้ชิด รองมาคอื
มคัคุเทศก/์พนกังานขาย ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัและวางกลยุทธก์บัพลงัแห่งการบอกต่อ หรอื Word of 
Mouth (WOM) ถึงแม้ว่าการตลาดในปจัจุบันจะเป็นแบบดิจิทัล แต่ทว่าการบอกต่อแบบปากต่อปากยังคงไว้ซึ่ง
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ช่องทางการบอกต่อในยุคดจิทิลั ไดเ้พิม่รปูแบบหรอืแพลตฟอรม์ในการสง่สารเป็นแบบพฤตกิรรมที่
เรยีกว่าการ “แชร”์ (Share) โดยเฉพาะในสื่อสงัคมออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นต้องศกึษา
และวางกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นวธิกีารสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายท าอย่างไรใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจและแชร์เรื่องราว
เกีย่วกบัสนิคา้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณา และความช่วยเหลอือย่างยิง่ของ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ 
อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าในการให้อนุเคราะห์ในการให้ค าปรกึษา
ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความรู้ ข้อคิดเห็นรวมทัง้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนผู้วิจ ัยสามารถ
ด าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค ทีก่รุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม และเป็นกรรมการพจิารณาเค้าโครงสารนิพนธ ์และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาธุรกิจเพื่อสงัคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยั                
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ให้
ความเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาธุรกิจเพื่อสงัคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม และบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน
ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสรจ็ตามก าหนดเวลา 
เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
 ผู้วิจ ัยขอบกราบขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆเรื่อง รวมถึงเป็นก าลังใจ                      
ทีส่ าคญัยิง่ ขอบคุณเพื่อนๆ XMBA รุ่น17 ส าหรบัมติรภาพรวมถงึความช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมาตลอด และขอขอบคุณ             
ผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่าทีผู่ท้ าวจิยัมไิดก้ล่าวถงึ มา ณ ทีน่ี้ดว้ย  
 สุดท้ายนี้ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า งานวจิยัชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิและผู้สนใจ            
ทุกท่าน 
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