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บทคดัย่อ 

 
              การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภค               
ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน              
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป                 
ในการวเิคราะห ์
              ผลาการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมอีายุ 42 ปีขึน้ไป มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ตัง้แต่ 10,001-20,000 บาท  

โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร              
ตรา หมอเส็ง (ไทยแลนด์) โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์หลัก               
ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 
มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ทุกดา้นอยู่ในระดบัดมีาก 
               ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ของ
ผู้บรโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาโดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร               
ตราหมอเสง็ (ไทยแลนด)์ มคี่าเฉลีย่ประมาณ 3 ปี ,จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซื้อผลติเสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ 
(ไทยแลนด์) แต่ละครัง้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3,057.45 บาท และความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพร             
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ แต่ละครัง้เฉลีย่เท่ากบั 2 ครัง้ต่อเดอืน 
              ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ในดา้นระยะเวลาในการบรโิภค ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ และ
ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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              ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ ามาก ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา              
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ดา้นการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการบรโิภค ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร  
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the Product Factors related to Consumer Behavior 
on Morseng (Thailand) Herbal Supplementary in Bangkok Metropolitan area. The Sample consisted of 
four hundred Morseng (Thailand) consumers. The statistical data were analyzed by using least 
significance difference (LSD) method were also used for pair comparison and Pearson Correlation 
Coefficient. All analysis is processed by SPSS The results were as follows: most of the respondents 
were female, aged around forty two years old, married holding a diploma, occupied as employees at 
private companies, and with a monthly income of between 10,001 to 20,000 Bath.  

Most consumers had attitudes toward overall were at a very good level. Considering each 
category, consumers’ the attitude of product factors in term of core benefit, tangible product, expected 
product, augmented product, and potential product were at very good levels. 

The results of the consumer behavior regarding Morseng (Thailand) herbal supplementary foods 
in Bangkok Metropolitan area, the average time to make decisions about herbal supplementary food 
consumption over three years, the average cost for herbal supplementary foods purchase was 3,057.45 
bath per time, the average frequency for herbal supplementary foods purchases was twice per months. 

The results of the hypotheses testing were as follow that; Product Factors are low positively 
related to consumer behavior of herbal supplementary foods in term of the average time of consumption, 
the average cost of purchasing and frequency of purchasing with statistical significance of 0.01 and 0.05 
levels. 

 
Keywords: Product Factors, Consumption Behavior, Herbal Supplementary Foods 
 
บทน า 
              ปจัจุบันกระแสการรกัษาสุขภาพก าลงัเป็นที่นิยมอย่างสูง ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคญักับ             
การดแูลเอาใจใสต่วัเองมากขึน้เลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพ เลอืกสรรสิง่ทีด่ ีเพื่อบ ารุงร่างกาย 
และหันมาเลือกรบัประทานอาหารที่ปลอดสารพิษปราศจากสารเคมี รวมถึงในยุคปจัจุบันน้ีได้มีการน าเอา
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาร่วมในการคดิค้นนวตักรรมในการผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจากสมุนไพรใหม่ๆ  ออกสู่
ตลาดเพื่อสขุภาพ ทีม่คีวามกา้วหน้าอย่างมากอกีทัง้ยงัมคีุณประโยชน์ต่อการบ ารุงร่างกายทีส่กดัมาจากสมุนไพร
ของไทย ที่เหมาะกบัตลาดในปจัจุบนัที่เน้นเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นปจัจยัส าคญั ท าให้คนไทยส่วนใหญ่หนัมาตื่นตวั            
ในเรื่องของผลติภณัฑท์ีส่กดัมาจากสมุนไพรธรรมชาตมิากขึน้ โดยเฉพาะเครื่องดื่มสมุนไพรนบัว่าเป็นสนิคา้ทีเ่ป็น
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ที่นิยมประเภทหนึ่ง ซึ่งในตลาดของเครื่องดื่มสมุนไพรกย็งัมกีารขยายตลาดไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศมากขึ้น
เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งสมุนไพรที่มคีุณภาพแห่งหนึ่ง เจรญิเติบโตพร้อมที่จะน าไปสกดัเป็นผลติภัณฑ์
สมุนไพรและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และมแีนวโน้มการขยายตวัที่ด ี แต่ยงัถือไดว้่าแนวโน้มการเตบิโตของ
ธุรกจิผลติภณัฑ์จากสมุนไพรยงัคงมแีนวโน้มพอใช้ โดยปจัจยัหนุนหลกัมาจากการขยายตวัตามพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และมุ่งเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึ้น อีกทัง้แรงหนุนจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ
โครงสรา้งประชากรและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้สงัคมของผูส้งูอายุทีม่ตีวัเลขจ านวนทีสู่งขึน้ในทุกๆปี กระแส
ค่านิยมทีก่ าลงัเป็นที่นิยม รวมถงึการสนับสนุนจากภาครฐัในการเขา้ถงึยาสมุนไพร ซึง่จะส่งผลให้ธุรกจิขยายตวั
มากขึน้ ส่วนหนึ่งสะทอ้นจากประมาณการมูลค่ายอดขายผลติภัณฑย์าและอาหารจากสมุนไพรทีค่าดว่าในปี 2559 
จะมมีูลค่าตลาดรวมกนักว่า 3.5 หมื่นลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 7.20โดยผลติภณัฑอ์าหารจะยงัคงมแีนวโน้มเตบิโต
ได้ดีมีมูลค่าตลาด 2.88 หมื่นล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.40 โดยเฉพาะเครื่องดื่มสมุนไพรและบ ารุงก าลัง                   
สว่นผลติภณัฑย์ารกัษาโรคจากสมุนไพรมมีลูค่าตลาด 6.23 พนัลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 6.40 เตบิโตไดด้ใีนกลุ่ม
ยาแกไ้อ แกไ้ข ้แกแ้พ ้และกลุ่มยาทาแกป้วดต่างๆ (กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2558: 
ออนไลน์) ทัง้นี้การเตบิโตของธุรกจิในระยะถดัไปอาจชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานทีใ่หญ่ขึน้ และอกีส่วนหนึ่ง 
ทีเ่ป็นปญัหาส าคญัคอื การควบคุมคุณภาพทัง้ข ัน้ตอนการผลติและสมุนไพรทีเ่ป็นวตัถุดบิ โดยเฉพาะการผลติแบบ
ครวัเรอืน ซึ่งท าให้ไม่ได้รบัรองจาก อย. ที่มกีระบวนการที่ยุ่งยากและใช้เวลาค่อนขา้งนาน จงึส่งผลลบต่อการ
ยอมรบัผลิตภัณฑ์จากผู้บรโิภคและการสัง่จ่ายยาจากแพทย์แผนปจัจุบันได้ และในปจัจุบันมูลค่าการส่งออก
สมุนไพรไทยอยู่ในหลกัแสนล้านบาท โดยสมุนไพรไทยในกลุ่มอาหารเสรมิมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 
80,000 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณ           
ตามภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทยมมีูลค่าประมาณ 10,000 ลา้นบาท ทัง้ยงัมสีมุนไพรกลุ่มสารสกดั กลุ่มทีใ่ช้ใน
อาหารสตัว์และกลุ่มที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ ด้านอัตราการ
เจรญิเติบโตของมูลค่าตลาดสมุนไพร ไทยจ าเป็นต้องผลกัดนัในการสร้างมูลค่าสมุนไพรและ สารสกดัให้เป็น
ผลติภณัฑ์ที่มมีูลค่าเพิม่สู่ตลาดโลกที่ก าลงัขยายตวั ส าหรบัห่วงโซ่การผลติส าหรบัห่วงโซ่การผลติสมุนไพรไทย  
อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสัดส่วน ร้อยละ 50.00 (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โตปีละ 30%), อุตสาหกรรมยา              
รอ้ยละ 25.00 และอุตสาหกรรมเครื่องส าอางร้อยละ 25.00 มผีู้เกีย่วขอ้ง 4 กลุ่มได้แก่ 1. หมอพื้นบา้นที่สบืทอด
ต ารบัยาสมุนไพรโบราณ ซึง่จะต้องเปิดพืน้ที่ใหอ้ยู่ได้ในเชงิธุรกจิ เช่น ให้มสีถาบนัรบัรอง 2. กลุ่มเกษตรกรและ 
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีท่ าเรื่องสมุนไพร ทัง้การปลกู และการแปรรปู ซึง่ตอ้งพฒันาในเรื่องพนัธุใ์นการเพาะปลกูทีใ่ห้
สารสกัดสูง พัฒนาโรงงานแปรรูปให้ได้มาตรฐาน GMP เรื่องฉลาก เรื่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัย                 
3. กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ 4. ผู้ประกอบการรายใหญ่ (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ , 25 กันยายน 2560) 
ในขณะทีก่ระทรวงพาณิชย ์ก าลงัเร่งขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บทแห่งชาต ิว่าดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย 
ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ของวตัถุดิบสมุนไพรและผลติภณัฑ์สมุนไพรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดบัใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีส่ง่ออกวตัถุดบิสมุนไพรและผลติภณัฑส์มุนไพรชัน้น าของ
ภูมิภาคอาเซียนโดยมอบหมายส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เร่งพัฒนาสมุนไพรตัง้แต่ต้นทาง                
กลางทาง และปลายทาง จึงได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร โดยมีพืช
สมุนไพรเป้าหมาย 4 ชนิด ไดแ้ก่ บวับก ไพล กระชายด า และขมิน้ชนั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คอื อาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง เพื่อยกระดบัพชืสมุนไพรทัง้ 4 ชนิด สูผ่ลติภณัฑ ์Thailand’s Signature เป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่
ของวตัถุดบิสมุนไพรทัง้ 4 ชนิดและอื่นๆ เพื่อยกระดบัให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่่งออกวตัถุดบิสมุนไพรและ
ผลติภัณฑ์สมุนไพรชัน้น าของภูมิภาคอาเซยีนปจัจุบนัความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้ความ
ต้องการในการบรโิภคเพื่อการสรา้งเสรมิและดูแลสุขภาพรวมถึงความต้องการในการแปรรูปเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่
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ของสมุนไพรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์              
จากสมุนไพร ส่งผลใหส้มุนไพรถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภทและสมุนไพรบางรายการกเ็ป็นทีต่้องการ
ของผูบ้รโิภคและผูผ้ลติเป็นอย่างสงูและสามารถสรา้งรายไดม้หาศาลใหก้บัประเทศ (สมุนไพรไทยผงาดขึ้นแท่น
ส่งออกแสนล้าน . 2560: คมชดัลกึออนไลน์)   
              ทัง้นี้ หากจะพูดถงึผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะต้องมรีายชื่อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
สมุนไพรตรา หมอเสง็(ไทยแลนด)์ ซึง่ถอืว่าเป็นตวัเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภคทีบ่รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร 
ณ ปจัจุบนั ซึง่เป็นผลติภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรของคนไทย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการผลติของ บรษิัท          
หมอเสง็ (ไทยแลนด์) จ ากดั ทัง้นี้ยงัมศีูนยว์จิยัและโรงงานผลติที่ผ่านการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็น
โรงงานทีม่คีวามสะอาดผ่านการประเมนิมาตรฐาน GMP หรอื Good Manufacturing Practices ซึง่เป็นมาตรฐาน 
ที่เน้นในเรื่องของการสร้างคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ ควบคุมทุกขัน้ตอนของการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพ ตรงตามาตรฐานในกระบวนการผลติอย่างสม ่าเสมอในทุกรุ่นของผลติภณัฑ์ตวัผลติภณัฑ ์           
ทีค่ดัสรรจากธรรมชาตอิย่างมคีุณภาพเริม่ตัง้แต่การปลูกการเกบ็ผลติผลสมุนไพร จนถงึขัน้ตอนกระบวนการเขา้สู่
การผลิต ซึ่งได้มาตรฐานของกระบวนการผลิตสมุนไพรไทย ดังสโลแกนที่ว่า “เรื่องสมุนไพรไว้ใจผม” ของ              
นายฉัตรชยั แสงสุริยะฉัตร หรือ “ หมอเสง็ ” นอกจากนี้ ยงัได้มีการท าการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผลติภณัฑ์มคีุณภาพ ประสทิธภิาพ พร้อมความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้และมคีวามสม ่าเสมอ              
ใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมนุไพรทีด่แีละมปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภคซึง่ผลติภณัฑเ์หมาะส าหรบัทุกเพศในการ
เลอืกบรโิภค ซึง่ไม่สง่ผลขา้งเคยีงต่อร่างกายแต่อย่างใด เพราะฉะนัน้จงึเป็นทีม่ ัน่ใจของผูบ้รโิภคถงึความปลอดภยั              
ในการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรภายใต้ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ มากขึน้ ซึ่งเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง 
ในการเลอืกบ ารุงรกัษาสขุภาพส าหรบัคนรกัสขุภาพทีห่นัมาใสใ่จตวัเองมากขึน้  
              แนวโน้มที่จะเกดิตวัเลอืกบรโิภคในตลาดผลติภณัฑ์เสรมิอาหารมมีากยิง่ขึน้ สงัเกตไดจ้ากผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารต่างๆ มใีหเ้ลอืกหลากหลายชนิด ทัง้แบบชนิดผง เมด็ หรอืแคปซูล เน่ืองจากกระแสการใส่ใจสุขภาพ
ในปจัจุบันที่สูงขึ้นนัน่เอง การท าการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์จึงต้องหาจุดขายของตัวเอง เพื่อท าให้เกิด                 
ความโดดเด่น และเป็นที่จดจ าจนเกดิพฤติกรรมการซื้อหรอืบอกต่อในกลุ่มผู้บรโิภค ดงัค ากล่าวที่ว่า “กนิดแีล้ว   
บอกต่อ” แต่สิง่หนึ่งที่ท าให้ผลติภัณฑ์อยู่ได้อย่างยัง่ยืนคอืต้องได้รบัการรบัรู้และเป็นที่ยอมรบัในตวัผลติภัณฑ์              
ซึ่งมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มีความส าคญัมาก ต่อสายตา
ผูบ้รโิภค การศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑถ์อืเป็นผลดต่ีอตวับรษิทัเจา้ของผลติภณัฑเ์อง สะทอ้นถงึมุมมองของ
ผูบ้รโิภคถอืเป็นจุดแขง็ในทางการตลาดเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ และเป็นผลใหเ้กดิกลยุทธก์ารไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั
ของบริษัท และมีผลต่อการซื้อซ ้าในอนาคต และเป็นการสร้างความจงรกัภักดีในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บรโิภค              
ไดต่้อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
              1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
              2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ ได้แก่ ผลติภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
ผลติภณัฑ์คาดหวงั ผลติภณัฑ์ควบ ศกัยภาพผลติภณัฑ์ กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคผลติภณัฑ์เสริมอาหารสมุนไพร 
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

https://หมอเส็งมหาวิทยาลัย.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%87%E0%B8%87
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

                       1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน  
             1.2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์ลกั ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ดา้นผลติภณัฑ์ 
ทีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพผลติภณัฑ ์

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
              1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเส็ง               
(ไทยแลนด)์ แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร ตราหมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ไดแ้ก่ ประโยชน์
หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ด้านผลติภณัฑ์ควบ ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์             
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพร ตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์)  ของผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
              แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นการกล่าวถึง
ความส าคญัและการวดัสถติขิองประชากร โดยทีล่กัษณะของประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส 
รายได ้อาชพี และการศกึษาผู้วจิยัได้ก าหนดลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยอา้งองิแนวคดิ อธบิายว่า ตวัแปร
ทางดา้นประชากรศาสตร์หลายตวัแปรที่นิยมน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาแบ่งส่วนตลาด ได้แก่ อายุ เพศ 
เชื้อชาติ รายได้ วงจรชีวติครอบครวั และตัวแปรอื่น ผู้วจิยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ ศุภชาต เอี่ยมรตันกูล 
(2557:75) ทีก่ล่าวว่า การศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของตลาดผู้บริโภค ประกอบไปด้วย จ านวนประชากร แหล่งที่พกัอาศยั การเคลื่อนย้ายประชากร รายได้และ
รายจ่ายของผูบ้รโิภค อาชพี การศกึษา และ สถานการณ์การแต่งงานจ านวนประชากร มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบั
ปริมาณความต้องการที่จะซื้อสนิค้ามาใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบัตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ของ
งานวิจัยนี้  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ โดยแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรม           
การบรโิภคทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
              แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์เมื่อไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปจัจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้วจิยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ วทิวสั รุ่งเรอืงผล. (2556: 90) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ ์ทัง้ 5 ดา้น (Product Component) ว่าในผลติภณัฑห์นึ่งทีไ่ดว้างจ าหน่างในทอ้งตลาด ซึง่โดยทัว่ไปจะ
ได้รบัการพิจารณาเพยีงรูปลกัษณ์ภายนอก เช่น รูปทรง สสีนั ขนาด หรอื การออกแบบผลติภณัฑ์ ในส่วนของ
นักการตลาดนัน้มีหน้าที่ในการจดัหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและด าเนินกิจกรรม              
ทางการตลาดต่างๆเพื่อท าการกระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ในที่สุด จงึจ าเป็นจะต้อง
ทราบอย่างแน่ชดัถึงองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
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กลุ่มเป้าหมายในอนาคตมาประกอบกบัการสรา้งเครื่องมอืวจิยั ด้วยการตัง้ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์           
ทัง้ 5 ดา้น ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัและใหค้วามใสใ่จในดา้นผลติภณัฑน์ัน้ๆ มากทีส่ดุ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ศุภชาต เอีย่มรตันกลู. (2557:77) กล่าวว่า พฤตกิรรม
การซือ้ของผูบ้รโิภคและสิง่ทีจ่ะสามารถพยากรณ์ไดอ้ย่างไร ว่าผูบ้รโิภคจะเป็นผูซ้ือ้ผลติภณัฑข์องตน ถา้ซือ้จะซือ้
ในจ านวนปรมิาณเท่าใด ท าไมผู้บรโิภคถึงได้เลอืกซื้อผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่งในการพยากรณ์ดงักล่าวจะต้องอาศยั
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากร รายได้และค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์แนวโน้ม               
ในกระบวนการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งการพยากรณ์ มาอ้างอิงในการตัง้ค าถามในด้านพฤติกรรมการบรโิภค
ผลติภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพร ได้แก่ ระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑ์ จ านวนเงนิที่ใช้ในการซื้อผลติภณัฑ์ 
เสรมิอาหารแต่ละครัง้ และความถี่ในการซื้อต่อเดอืนทราบถงึพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
              ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครที่ทานหรือเคยทานผลิตภัณฑ์            
เสรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็(ไทยแลนด)์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
              กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผู้บริโภคที่ทานหรือเคยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร              
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร  (กลัยา               
วานิชย์บญชา. 2546: 74) และได้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าผดิพลาดที่ยอมรรบัได้ไม่เกนิ 5% จะไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย และเผื่อการสญูเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไวเ้ท่ากบั 15 ราย ดงันัน้กลุ่มตวัอย่าง
ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 ราย 
            วิธีสุ่มตวัอย่าง 
            ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากเขตที่มีสาขาที่จ ัด
จ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพร ตรา หมอเสง็(ไทยแลนด)์ ทีม่ยีอดขายมากทีสุ่ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากทัง้หมด 50 เขต มา 5 เขต ไดแ้ก่ เขตลาดพรา้ว เขตคลองสามวา เขตคลองเตย เขตหนองแขม เขตจอมทอง  
            ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละเขต             
ทัง้ 5 เขตทีสุ่ม่ตวัอย่างแบบเจาะจงไดโ้ดยเกบ็ตวัอย่างเขตละเท่าๆกนั คอื 80 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง 

ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวมข้อมูล            
จากผู้ทีเ่ตม็ใจใหข้อ้มูล ดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้ห้ครบ 400 ตวัอย่างขัน้ที ่4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขัน้ที่ 3 ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 
          เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วจิยัสร้างขึ้นเอง             
จากการรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งแล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะและขอ้ค าถาม              
ในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 
           ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-
Ended Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก จ านวน 6 ขอ้ (Multiple Choice Question) 
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              ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์อง ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร  
มจี านวนทัง้หมด 18 ขอ้ โดยลกัษณะค าถามเป็น แบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ม ี5 ระดบั 
              ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ตราหมอเส็ง              
(ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วยค าถาม 3 ข้อเป็นลักษณะ
แบบสอบถามปลายเปิด มีระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน  (RatioScale) และ 4 ค าถาม เป็นลักษณะ
แบบสอบถามปลายปิด แบบ (Multiple Choice Question) มีระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
scale) 
             การวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และ ปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ และพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
            2. การวเิคราะห์โดยใช้สถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้  
                  2.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และดา้นศกัยภาพผลติภณัฑ์ กบัพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คดิเป็นร้อยละ 54.00 อายุ 42 ปีขึน้ไป 
จ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.80 ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 185 คน คดิเป็นร้อยละ 46.30 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 อาชีพพนั กงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง           
จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 140 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 35.00  

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร                
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อปจัจยั
ผลติภณัฑ์ดา้นประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ดา้นผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ดา้นผลติภณัฑ์ควบ และ
ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัดมีาก 

3. พฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ของผู้บรโิภคเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาโดยประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเส็ง              
(ไทยแลนด์) มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3 ปี จ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อผลิตเสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเส็ง                
(ไทยแลนด)์ แต่ละครัง้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3,057.45 บาท และความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา 
หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ แต่ละครัง้เฉลีย่เท่ากบั 2 ครัง้ต่อเดอืน 
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4. ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของ ผลติภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ด้านประโยชน์
หลกัโดยรวม ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑโ์ดยรวม ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัโดยรวม ดา้นผลติภณัฑค์วบโดยรวม 
และดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลติภัณฑ์เสริม
อาหารสมุนไพรโดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัที ่0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั 
              5. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ดา้นผลติภณัฑ์
ที่คาดหวงัโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็  (ไทย
แลนด)์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
              6. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ดา้นผลติภณัฑ์
ที่คาดหวงัโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม และด้านศกัยภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถีใ่นการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
               1. ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ 
(ไทยแลนด์) ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์) (ปี/เดือน)             
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ปจัจุบนัผู้บรโิภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจ
สขุภาพมากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รโิภคเพศหญงิ หรอืเพศชายกต็าม มพีฤตกิรรมการดูแลเอาใจใสสุ่ขภาพตนเอง 
เพื่อใหม้สีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรเพื่อสขุภาพมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิพ์ร วีระยุทธวิไล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้รโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพทีม่เีพศ แตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพร
บ ารุงสขุภาพ ไม่แตกต่างกนั 
              2. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็
(ไทยแลนด์)  ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลติภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์) (ปี/เดอืน) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ในปจัจุบนัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรถอื
ไดว้่าเป็นสิง่จ าเป็นของผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัน้ีกว็่าได ้โดยไม่ว่าจะเป็นวยัรุ่น วยัท างาน ผูส้งูวยั ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
มคีวามอยากรู้ในตวัผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะผู้บรโิภคที่อยู่ในช่วงอายุ  42 ปีขึน้ไป   
ได้ให้ความส าคญัต่อการรกัษาสุขภาพมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ รวมถึงการสบืค้นขอ้มูลของผลติภัณฑ์จากแหล่ง               
การเรยีนรู้ทางอนิเตอรเ์น็ตที่มอีย่างแพร่หลาย สรรพคุณต่างๆ ของตวัสมุนไพรที่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของ
ผลติภณัฑ์ อาจส่งผลไม่ว่าจะกลุ่มอายุคนกลุ่มใด ทัง้วยัรุ่นและวยัท างานหรอื กลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุ 42 ปีขึน้ไป               
ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรแตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ธรีพัฒน์ แสงนวกิจ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย ที่มีต่อ
พฤติกรรมการซื้อน ้ าชาเขียว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน                 
มพีฤตกิรรมการซือ้น ้าชาเขยีว ความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
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              3. ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา             
หมอเสง็ (ไทยแลนด์)  ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์)              
(ปี/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองมาจาก ในปจัจุบนัผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
สมุนไพรเป็นสิง่ทีส่ าคญัในชวีติประจ าวนั เพื่อบ ารุงร่างกายของผูบ้รโิภคในทุกระดบัการศกึษา ท าใหผู้บ้รโิภคมกีาร
คน้หาขอ้มูลในการประกอบการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรเพื่อบรโิภค อาจท าใหผู้บ้รโิภคในกลุ่ม
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัใช้ระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรแตกต่างกนั ผู้บรโิภคที่มี
การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเส็ง (ไทยแลนด์)                    
ดา้นระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด)์ (ปี/เดอืน) แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
              4. ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา             
หมอเส็ง (ไทยแลนด์) ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์)               
(ปี/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองมาจาก ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารมรีาคาทีไ่ม่ไดส้งู
มากนัก จงึท าใหผู้บ้รโิภคไม่ว่าจะมสีถานภาพใด จงึมกี าลงัเงนิส าหรบัในการจบัจ่ายใชส้อยผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
สมุนไพรได้ไม่แตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นางผุสด ีวฒันเมธา (2546) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มชาเขยีวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค 
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการบรโิภคเครื่องดื่มชาเขยีว ด้านระยะเวลาแตกต่างกนั             
ในการบรโิภคเครื่องดื่มชาเขยีว 
              5. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ 
(ไทยแลนด์) ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์) (ปี/เดือน) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองมาจาก ในปจัจุบนัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรไดม้กีาร
วางจ าหน่ายในตลาดอย่างแพร่หลาย จงึท าให้ผู้บรโิภคในอาชีพต่างๆมีช่วงระยะเวลาในการบรโิภคผลติภัณฑ์  
เสรมิอาหารสมุนไพรที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อาภัสรา เหล่าตระกูล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความจงรกัภักดีของผู้บรโิภคในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้า             
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภค ในการซื้อผลิตภัณฑ์                
จากรา้นภูฟ้าแตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นภูฟ้า 
               6. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร
ตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ดา้นระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์) 
(ปี/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองมาจาก ในปจัจุบนัผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
สมุนไพรได้มกีารวางจ าหน่ายในตลาดอย่างแพร่หลาย จงึท าให้ผู้บรโิภคในอาชพีต่างๆ มีช่วงระยะเวลาในการ
บรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริริตัน์ ห้วยธาร (2557) ได้
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของคนวยัท างาน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริม             
เพื่อสขุภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ แตกต่างกนั 
                7. ระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ (ปี/เดอืน) ปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และ
ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา 
หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิ อาหาร
สมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ (ปี/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั



10 
 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา 
หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ที่ผ่านกระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน ได้รบัรองคุณภาพของผลติภณัฑ์จากองคก์ารต่างๆ 
อาทิเช่น มาตรฐาน GMP, HACCP, องค์การอาหารและยา และฮาลาล เป็นต้น โดยการผลิตที่ใช้นวตักรรม             
ทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคไม่ก่อใหเ้กดิสารตกคา้งภายในร่างกาย มรีูปแบบผลติภณัฑ์ตามวตัถุประสงคข์องผูบ้รโิภค 
ทีห่ลากหลายท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูเ้กีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ 
(ไทยแลนด์) มากขึน้ก็จะมรีะยะเวลาในการบรโิภคมากยิง่ขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ มธุรนิ ลลีาเลศิโสภณ 
(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบบ
สมารท์โฟน ดา้นระยะเวลาในการซือ้จากขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษามาโดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และไปในทศิทางเดยีวกนั 
           8. ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ (บาท/ครัง้)  
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ดา้นผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
สมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด์) (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และมีทิศทางเดยีวกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์               
เสรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็ (ไทยแลนด)์ เป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยบ ารุงสมรรถภาพร่างกาย และมคีวามปลอดภยั
ต่อการบรโิภค รวมถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเมื่อเทียบเท่ากบัราคา ท าให้ผู้บริโภคได้รบัการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด)์ รบัรูไ้ดว้่าเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอืไวว้างใจและ
ใส่ใจต่อการใหผู้้บรโิภค รวมถึงตวัผลติภณัฑ์ว่าเป็นผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพใส่ใจทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติ 
ความสมบูรณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ และได้รบัการยอมรบัว่ามีกระบวนการผลิตได้รบัมาตรฐานถูกหลักอนามัย              
มคุีณสมบตัิที่ดใีนการบ ารุงร่างกาย สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวไิล (2550) ได้ศกึษาเรื่อง
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพ ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้ต่อ
ครัง้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มการบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า และไปในทศิทางเดยีวกนั  
                9. ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) (ครัง้ /เดือน)  
ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ของผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรา หมอเส็ง (ไทยแลนด์)                 
(ครัง้เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 0.01 
ตามล าดับ เนื่ องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเส็ง (ไทยแลนด์)                    
เป็นผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรทีช่่วยในการบ ารุงร่างกาย เป็นผลติภณัฑท์ีผ่่านการตรวจสอบความปลอดภยั 
ไม่มผีลกระทบสารพษิตกคา้งในร่างกายต่อผู้บรโิภค ได้รบัรองจากองคก์รที่มมีาตรฐานต่างๆเป็นที่น่าเชื่อถอืต่อ
ผูบ้รโิภค รวมถงึการรบัประกนัผลติภณัฑส์ามารถรบัเปลีย่น หรอืคนืสนิคา้ทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑท์ีม่ปีญัหา ท าให้
ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความใสใ่จ ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพใหแ้ก่ผูบ้รโิภค สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สริริตัน์ หว้ยธาร (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นดา้นสรรพคุณของ
ผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์และดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์



11 
 

(ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
              1. จากผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บรโิภคเพศหญิง มีอายุ 42 ปีขึ้นไป ระดบัการศกึษา              
ต ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รบัจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท มพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ในด้าน
ระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑ ์ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ผลติภณัฑใ์นแต่ละครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ 
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดงันัน้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะว่า ผูป้ระกอบการควรมกีารวางแผนการด าเนินงานและก าหนดกลยุทธ์
ต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ                 
กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมุ่ งเน้นการท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก                 
เป็นกลุ่มเป้าหมายทีบ่รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมดา้นความถี่และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสูง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลดงักล่าวมาวางเป้าหมาย และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย              
เพื่อสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีได้อย่างสูงสุด แต่ทัง้น้ีผู้ประกอบการก็ไม่ควรมองข้ามผู้บริโภค               
กลุ่มอื่นๆ ควรใหค้วามส าคญัดว้ยเช่นกนั เพื่อไม่ใหเ้สยีฐานลกูคา้หรอืสว่นแบ่งทางการตลาด 
              2. จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤติกรรม 
การรบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสมุนไพรตรา หมอเสง็ (ไทยแลนด์) ด้านระยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑ ์  
ด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครัง้ และด้านความถี่ในการซื้อ ดงันัน้ผู้วิจยัขอเสนอแนะว่า
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัดงัต่อไปนี้ 
              ดา้นผลติภณัฑ์หลกั ผู้ประกอบการมุ่งเน้นพฒันาและปรบัปรุงรูปแบบของผลติภณัฑ์ รวมถึงเน้นการ
รกัษามาตรฐานคุณภาพ การรบัรองจากหน่วยงานมาตรฐานกระบวนการผลิต การรบัประกันคุณภาพต่างๆ              
ของผลติภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัการวางแผนกระบวนการในการพฒันาตวัผลติภณัฑ์ให้มคีุณภาพที่ดยีิง่ขึน้ไป 
เพื่อใหเ้หมาะกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซึง่ในปจัจุบนัจะเหน็ไดว้่ามอีตัราของผูส้งูอายุทีเ่พิม่มากขึน้กลุ่มเหล่าน้ีจะเน้น
ใหค้วามส าคญักบัสุขภาพร่างกายเป็นหลกั มกี าลงัในการจบัจ่ายเพื่อใหไ้ดข้องมาซึง่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ คุม้ค่า
กบัจ านวนเงนิทีไ่ดจ้่ายไป เพื่อตอบสนองกบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคในกลุ่มน้ีที่เป็นเป้าหมายหลกั ดงันัน้
ผูบ้รโิภคจะมรีะยะเวลาในการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้หากผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรมคีุณสมบตัแิละตวัวตัถุดบิทีไ่ด้
จากธรรมชาตไิม่มสีารปนเป้ือน คดัสรรจากสมุนไพรแท ้เพื่อใหไ้ดส้รรพคุณทีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
               ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในการท าการพัฒนาตัวผลติภัณฑ์และ
มุ่งเน้นการออกแบบรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยัและมคีวามปลอดภัยสะดวกในการพกพา มขีนาด
ของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ความคงทานของตัวบรรจุภัณฑ์ และควบคุมดูแลให้ความส าคญักบัคุณภาพที่ดี                 
มมีาตรฐาน เช่นการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละผลติภณัฑ ์รวมถงึ
การบอกตัวสมุนไพรที่ใช้ในการเป็นส่วนผสมและวิธีการบริโภคที่ชดัเจนบนข้างตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในการบริโภค ดงันัน้
ผู้บรโิภคจะมีระยะเวลาในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรมีรูปลกัษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ม ี             
ความสวยงาม ทนัสมยั และพกพาไดส้ะดวก และง่ายต่อการบรโิภค  
               ดา้นผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ผูป้ระกอบการควรสรา้งความเชื่อมัน่ในดา้นความปลอดภยั ในการบรโิภค
ให้แก่ ผู้บรโิภคของตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่มีส่วนช่วยบ ารุงสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง และ               
มคีุณภาพที่ดเีมื่อเทยีบกบัราคา เพื่อให้ผูบ้รโิภครูส้กึมคีวามมัน่ใจในตวัผลติภณัฑไ์ม่มสีารตกค้างในร่างกายและ
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พรอ้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อน าไปบรโิภค บ ารุงร่างกายใหม้คีวามแขง็แรง ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะมกีารบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้
และจ านวนครัง้ในการซือ้มจี านวนความถีเ่พิม่ขึน้ในการบรโิภค 
               ผลติภณัฑค์วบ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการบรกิารใหเ้พิม่ขึน้ จะเหน็ไดว้่าในกลุ่มผูบ้รโิภค
จ านวนไม่น้อยที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์ตัวแทนจ าหน่าย เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า หรอืเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า                
ในสรรพคุณของแต่ละตัวผลิตภัณฑ์ที่มี ซึ่งมีด้านของการบ ารุงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูล
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อ รวมถึงการอบรมตวัแทนในการขายผลติภณัฑ์ ในแต่ละตวัให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ              
ในตวัสมุนไพร ผลติภณัฑด์า้นต่างๆ มสีรรพคุณในการบ ารุงทีแ่ตกต่างกนัออกไปอย่างไร จะเหน็ไดว้่าผูท้ีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ ส่วนหนึ่งมาจากตวัแทนขาย ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะมรีะยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
สมุนไพรเพิม่ขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั ในเรื่องของเงื่อนไขการรบัประกนั
สนิคา้ การให้บรกิารปรกึษาปญัหาสุขภาพที่ไดร้บันอกเหนือจากการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพร และ
การใหข้อ้มลูต่างๆ ของตวัผลติภณัฑจ์ากตวัแทนจ าหน่ายทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค 
              ศกัยภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัมาตรฐานการรบัรองคุณภาพ เป็นการสร้าง
ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัตราสนิคา้ เพื่อให้ผู้บรโิภคมคีวามมัน่ใจในดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ์ ดงันัน้
ผูบ้รโิภคจะมรีะยะเวลาในการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรเพิม่ขึน้ จากการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บั ผ่าน
คุณภาพของผลติภณัฑ์ ซึง่เหมาะสมแก่การบรโิภค รวมถึงการรบัรูไ้ดถ้ึงส่วนผสมของตวัผลติภณัฑ์ ที่คดัสรรมา
จากธรรมชาตแิท ้100% 
 
กิตติกรรมประกาศ 
              สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเสร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์                
ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.กัลยกิตต์ กีรติอังกูร.และ อาจารย์ ดร.วสันต ์                
สกุลกิจกาญจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและ                  
เป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
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