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คุณค่าตราสิ นค้าและปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา
Brand Equity and Marketing Communication affecting
decision making to buy herbal products of Gen Y in Songkhla province
พิชชาวีณ์ เวชเพิม่ , ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
สงขลา ทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพือ่ ศึกษารูปแบบการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่ม
คน Gen Y ในจังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร เป็ นกลุ่ม คน Gen Y
ในจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปโดยแจกแจงความถี
่
่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานและสถิติ Independent T-test (ANOVA) และ Multiple Regression
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลวิจยั พบว่า 1) ด้านข้อ มูล ส่ว นบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม กลุ่ มคน Gen Y ในจังหวัด
สงขลา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 24 – 28 ปี จบ
การศึกษาระดับระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสากิจ มีสถานภาพโสด มีรายได้
10,001 – 20,000 บาท 2) ระดับความคิดเห็นด้านคุณค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าของ
กลุ่ มตัว อย่างโดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด 3) ระดับความคิดเห็น ด้านปั จจัยด้านการสื่อ สาร
การตลาด พบว่า ปั จจัยด้านการสื่อสารการตลาดของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4) ระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ปั จจัยด้านการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 5) ปั จจัยลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทาง สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 6) คุณค่าตราสินค้าทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่ม
คน Gen Y ในจังหวัดสงขลา พบว่ามี 4 ปั จจัย คือ ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้ใน
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คุณภาพ ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า และทรัพย์สนิ ประเภทอื่นๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา 7) ปั จจัยการสื่อสารการตลาดที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา พบว่ามี 2 ปั จจัยคือ
ด้านการโฆษณา และด้านการขายโดยพนักงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา
คาสาคัญ : คุณค่าตราสินค้า, ปั จจัยด้านการสือ่ สารการตลาด, การตัดสินใจซือ้ , ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร, กลุ่มคน Gen Y
Abstract
The purposes of this research were to study demography, Brand Equity affecting
decision making to buy herbal products of Gen Y in Songkhla province, study the pattern
decision making herbal products of Gen Y in Songkhla province and Marketing
Communication affecting decision making to buy herbal products of Gen Y in Songkhla
province. The population sample was identified as Gen Y in Songkhla Province. The
questionnaires were used to collect data from 400 people. Data were analyzed by using
the statistical software packages. The statistical tools used for data analysis including
frequency, percentage, mean, standard deviation Independent T- test ( ANOVA) and
Multiple Regression. The level of statistical significance was set at 0.05.
The result found that 1) The majority were female more than male age between
24- 28 year. Their education was at the bachelor’ s degree and engaged in government
employee/ state enterprise employee, which were single. Their average monthly income
was 10,001 – 20,000 baht. 2) Level of opinion on Brand Equity revealed that the overall
very high. 3) Level of opinion on Marketing Communication revealed that the overall very
high. 4) The making decision step was a high level. 5) For the marketing mix that influence
the purchasing decisions of the samples found that dermography characteristic consist of
gender, level of education, occupational status and average monthly income influenced
the decision making to buy herbal products of Gen Y in Songkhla province
affect of not significantly different at the o. o5 level. 6) The result of the Brand Equity
affecting decision making to buy herbal products which were four factors are Brand
Awareness, Perceived Quality, Brand Association and Other Proprietary Brand Assets. 7)
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The result of the Marketing Communication affecting decision making to buy herbal
products which were two factors are Advertising and Personal Selling.
KEYWORDS : Brand Equity, Marketing Communication, DECISION MAKING, Herbal
products, Gen Y
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั คุณค่าตราสินค้าเป็ นการสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมันและความไว้
่
วางใจใน
ตราสินค้านัน้ และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญต่อธุรกิจแต่ละธุรกิจ
อีกด้วย (โกศล น่ วมบาง, 2564) และกระแสรักสุขภาพ ถือเป็ นเทรนด์ท่ไี ด้รบั การตอบรับจาก
ผูบ้ ริโภคทัวโลก
่
รวมถึงประเทศไทยทัง้ ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่รวมถึงกลุ่มผูส้ ูงอายุ โดยกระแสรัก
สุขภาพยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญทีผ่ ลักดันให้ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยลูกค้าเป้ าหมายกลุ่มรักสุขภาพทีม่ คี วามสาคัญ คือ คนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 15-40 ปี
(กลุ่มคน GEN Y และ GEN Z) ซึง่ ให้ความสนใจต่อสุขภาพค่อนข้างสูง และในช่วงหลายปี ทผ่ี ่าน
มามีกลุ่มประชากรทีถ่ ูกกล่าวถึงมาก คือ กลุ่มคน Gen Y ซึง่ เป็ นกลุ่มคนทีม่ จี านวนมากทีส่ ุด ถือ
ว่านี่คอื กลุ่มที่มกี าลังซื้อมหาศาล กลุ่มคน Gen Y สามารถทากิจกรรมหลายๆ อย่างได้ในเวลา
เดียวกัน โดยร้อยละ 80 ใช้อุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 2 ชนิด หรือมากกว่านัน้ พร้อมๆ
กัน ในเวลาเดียวกับที่กาลังดูทวี แี ละเนื่องจากคนกลุ่มนี้อยู่ในโลกที่มขี อ้ มูลข่าวสารมากเกินไป
พวกเขาจึงไม่สามารถบริโภคข่าวสารเหล่านัน้ ได้หมด ดังนัน้ การจะดึงดูดใจของกลุ่มคน Gen Y
ให้ส นใจในโฆษณาหรือ โปรโมชันใดๆ
่
จึงเป็ นเรื่อ งที่ท้าทาย เนื่อ งด้ว ยสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทาให้การใส่ใจดูแลสุขภาพเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก โดยผูบ้ ริโภคมีการหัน
มาให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันโรค และเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันเน้นสร้างความ
แข็งแรงของร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรเติบโตภายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วน
ของอุตสาหกรรมยา และเครื่องสาอางทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างมาก จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ยั
มีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและปั จจัยด้านการสื่อสารการตลาด
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา
เพือ่ เป็ นประโยชน์กบั ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่าย นักการตลาด รวมถึงผูป้ ระกอบการรายใหม่ทส่ี นใจใน
ธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการนาข้อมูล มาใช้เป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจ และเป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ะนาไปใช้วางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา ที่มตี ่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
สงขลา
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ใน
จังหวัดสงขลา
สมมติ ฐาน
1. ปั จจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่ มคน
Gen Y ในจังหวัดสงขลาต่างกัน
2. คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ใน
จังหวัดสงขลา
3. ปั จจัยการสื่อสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุ นไพรของกลุ่มคน
Gen Y ในจังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการศึกษาคุณค่าตราสินค้าและปั จจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ผู้วจิ ยั มุ่งเน้นศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและปั จจัยการสื่อสารการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคนกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสงขลา
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ กลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา ซึง่ เป็ นกลุ่มคนที่
เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 ซึง่ มีอายุตงั ้ แต่ 24 – 41 ปี ในปั จจุบนั
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้
ต่อเดือน
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2. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ งึ ตราสินค้า (Brand Awareness) ด้าน
การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association)
ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
3. ปั จจัยด้านการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดย
พนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง
ตัวแปรตาม ได้แก่
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การรับรู้
ปั ญหาหรือความจาเป็ น การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรม
ภายหลังการซือ้
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้า
Aaker (1991, 1996 อ้างถึงใน ผณินทร สุทธิสารากร, 2559, หน้า 21) ให้คาจากัดความ
คือ เป็ นสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่นามาเชื่อมโยงกับตรานัน้ ๆ และเป็ นส่วนสาคัญในการธุรกิจ
ช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ มีส่วนช่วยเรื่องผลกาไร และยังเป็ นการเพิม่ คุณค่าให้กบั ตรา
สินค้าและบริการ โดยคุณค่าตราสินค้าแบ่งเป็ น 5 ส่วนหลัก คือ
1. ด้า นการรับ รู้ถึง ตราสิน ค้า (Brand Awareness) 2. ด้า นการรับ รู้ใ นคุ ณ ภาพ (Perceived
Quality) 3. ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) 4. ด้านความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า (Brand Loyalty) 5. ทรัพย์สนิ ประเภทอื่นๆ (Other Proprietary Brand Assets)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด
(เหมือนจิต จิตสุนทรไชยกุล , 2561) ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555 กล่าวว่า ปั จจัยด้าน
การสือ่ สารการตลาด แบ่งเป็ น 5 ส่วนหลัก คือ 1.ด้านการโฆษณา (Advertising) 2. ด้านการขาย
โดยพนักงาน (Personal Selling) 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion) 4. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 5. ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
Kotler & Keller (อ้างอิงใน รัฐญา มหาสมุทร, 2559, หน้า 100) ได้แบ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าธงชัย สันติวงศ์ (2550 อ้างถึงใน วิชญ์ชยา ฐิตจิ ริ วิชญ์ , 2561 หน้า 29) กล่าว
ว่า เป็ นวิธเี ลือกผลิตภัณฑ์จากพฤติกรรมของผูใ้ ช้ โดยผ่านการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อนึกคิด
ทางด้านจิตใจ จะเกิดในตอนใดก็ได้ ผลการกระทานี้ทาให้มคี วามอยากซื้อ อาจซื้อตามจากผูอ้ ่นื
ก็ได้สามารถสรุปได้ว่า เป็ นการตัดสินใจซือ้ หมายถึง ขัน้ ตอนทีผ่ ่านความคิดผูซ้ อ้ื หรือผูใ้ ช้ทอ่ี ยาก
ได้ ซึง่ ใช้เหตุของการตัดสินใจนี้เข้ามาใช้เกีย่ วข้องด้วย แบ่งได้เป็ น 5 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
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1.การตระหนักถึงความต้องการหรือปั ญหา (Need / Problem Recognition) 2.การเสาะหาข้อมูล
(Information Search) 3.การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้ (Evaluation of Alternatives)
4.การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) 5.พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior)
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคน Gen Y
ทศพล กระต่ายน้อย (2555) ได้กล่าวถึงแนวคิด Generation เป็ นแนวคิดทีแ่ บ่ง ลักษณะ
หรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เงือ่ นไข เรื่องเวลามาใช้อธิบายบริบทแวดล้อม และลักษณะหรือ
บุ ค ลิก เฉพาะ ซึ่ง ในปั จ จุ บัน มีก ารแบ่ ง บุ ค ลิก ลัก ษณะเฉพาะรุ่ น มี ลัก ษณะแตกต่ า งกัน โดย
Generation Y คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2540 อายุ 24 – 41 ปี สานักส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (2559) กล่าวว่า กลุ่มคน Gen Y จะค้นหาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจ หรือลองจนตัวเองมันใจหลายคนต้
่
องหาข้อมูลให้แน่ ชดั กับสิง่ ทีอ่ ยากได้ เช่น
สินค้ามีกแ่ี บบ ซือ้ ร้านไหนจะถูกทีส่ ุด สินค้าต้องมีคุณภาพทีส่ ุด
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์สมุนไพร
พระราชบัญ ญัติผ ลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ กล่ า วว่ า “ผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพร”
หมายความว่า
1. ยาจากสมุนไพร และให้ห มายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจาก สมุนไพร ยาแผน
โบราณทีใ่ ช้กบั มนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้ การแพทย์ทางเลือกตามที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด เพื่อการบาบัดรักษา และบรรเทา
ความเจ็บป่ วยของมนุษย์ หรือการป้ องกันโรค
2.ผลิต ภัณ ฑ์จ ากสมุ นไพรหรือ ผลิต ภัณฑ์ท่ีมีส่ว นประกอบส าคัญ ที่เ ป็ นหรือ แปรสภาพจาก
สมุนไพร ซึง่ พร้อมทีจ่ ะนาไปใช้แก่มนุษย์เพือ่ ให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทางานของร่างกายให้
ดีขน้ึ เสริมสร้างโครงสร้างหรือการทางานของร่างกาย หรือ ลดปั จจัยเสีย่ งของการเกิดโรค
3. วัตถุทม่ี ุ่งหมายสาหรับใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. วัตถุอ่นื ตามที่รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด ให้เป็ นผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพร ความตาม 1 2 หรือ 3 ไม่ ห มายความรวมถึง (ก) วัต ถุ ท่ีมุ่ ง หมายส าหรับ ใช้ ใ น
การเกษตรการอุต สาหกรรม หรือ การอื่น ตามที่รฐั มนตรีโ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนด (ข) วัตถุท่จี ดั เป็ นยาแผนปั จจุบนั ยาแผนโบราณสาหรับสัตว์ อาหารสาหรับ
มนุ ษย์หรือสัตว์ เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสาอาง เครื่องมือ
แพทย์ วัตถุท่อี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอนั ตราย หรือวัตถุอ่นื ตามที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
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การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลใน
รู ป แบบการวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้ ว ิธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น ( Non-Probability
Sampling) โดยใช้ ว ิธี แ บบ การเลื อ กตัว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive หรือ Judgmental
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุด ซึ่งจานวนนี้ได้จากการ
ใช้ตารางสาเร็จรูปของ Yamane(1967) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ ข้อ มูลส่ว นบุค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย ด้าน
การรับรูถ้ งึ ตราสินค้า (Brand Awareness), ด้านการรับรูใ้ นคุณภาพ (Perceived Quality), ด้าน
การเชื่อ มโยงกับตราสินค้า (Brand Association), ด้านความจงรักภักดีต่อ ตราสินค้า (Brand
Loyalty), ทรัพย์สนิ ประเภทอื่นๆ (Other Proprietary Brand Assets) มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 22 ข้อ
ส่ว นที่ 3 ค าถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ด้า นการสื่อ สารการตลาดของผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพร
ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา (Advertising), ด้านการขายโดยพนักงาน (Personal Selling),
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sale Promotion), ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และ
ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
ส่ว นที่ 4 ค าถามเกี่ย วกับ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพร ประกอบด้ว ย การ
ตระหนั ก ถึง ความต้ อ งการหรือ ปั ญ หา (Need / Problem Recognition), การเสาะหาข้อ มู ล
(Information Search), การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives),
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 28 ข้อ
การวิเ คราะห์ข้อ มูล จะถู กแบ่งออกเป็ น 2 ส่ว น คือ การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เชิง
อนุมาน (Inferential statistic) วิเคราะห์โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม (Independent T-test) วิเคราะห์โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากกว่า 2 กลุ่ม F-test (One Way Analysis of Variance : ANOVA) และวิเคราะห์โดยการ
หาค่ า การวิเ คราะห์ถ ดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเ คราะห์ก าร
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว กับตัวแปรตาม
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สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
งานวิจยั พบว่า จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คน 1) เป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิงมีจานวนทัง้ สิน้ 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.30 เพศชาย 139 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.80 อายุระหว่าง 24 – 28 ปี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 จบการศึกษา
ระดับระดับปริญ ญาตรี จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.80 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิส ากิจ
จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00 มีสถานภาพสมรส จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00
มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.80 2)ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญในเรื่องของการรับรู้ถงึ ตราสินค้ามากที่สุด ร้อยละ 4.65 รองลงมาคือ ด้านการ
เชื่อมโยงกับตราสินค้า ร้อยละ 4.28 และด้านการรับรู้ในคุณภาพ ร้อยละ 4.14 ตามลาดับ 3)
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่อ งของการโฆษณามากทีส่ ุด ร้อยละ 4.86 รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 4.33 และการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 4.31 ตามลาดับ 4)ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่องของการตระหนักถึงความต้องการหรือปั ญหามากทีส่ ุด ร้อย
ละ 4.30 รองลงมาคือ การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 4.25 และการส่งเสริมการ
ขาย ร้อยละ 4.14 ตามลาดับ
ผลการศึกษาตามงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 สมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลาต่างกัน ปั จจัยลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติท่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้เนื่องจากในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากกระแสการรักสุขภาพในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเพศชายหรือหญิง อายุท่ี
แตกต่างกัน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ก็สามารถ
เข้าถึงสินค้าได้อย่างง่ายดาย มีวางจาหน่ายแทบทุกที่ หลากหลายตราสินค้า และสินค้าสมุนไพร
มีการแข่งขันที่สูงจึงทาให้สนิ ค้ามีคุณภาพและราคาสินค้าไม่สูงมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรทิพ ย์ โอวาท และคณะ (2564) ศึก ษาเรื่อ ง “ปั จ จัย ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ที่ส่ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซือ้ ผลติภณ
ั ฑ์สมุนไพรในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
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สมรส อาชีพ รายได้ต่อ เดือ นที่แ ตกต่างกัน ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์ส มุนไพรใน
จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่ม
คน Gen Y ในจังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise
Multiple Regression) พบว่า คุณค่าตราสินค้าจาก 5 ปั จจัย มีปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา จานวน 4 ปั จจัย คือ ด้านการรับรูถ้ งึ
ตราสินค้า(brand 1) มีน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่เป็ นตัวแปรพยากรณ์มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า(brand 3) ด้านการรับรู้ในคุณภาพ(brand 2) และทรัพย์สนิ
ประเภทอื่นๆ(brand 5) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิต์ วั แปรในรูปแบบคะแนนดิบ (B) เท่ากับ
0.317 0.277 0.242 และ 0.116 ตามลาดับ และในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.060
0.050 0.044 และ 0.026 ตามลาดับและค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (a)
เท่ากับ 2.083
3. การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Stepwise
(Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปั จจัยการสือ่ สารการตลาดจาก 5 ปั จจัย มีปัจจัยที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา จานวน 2 ปั จจัย
คือ ด้านการโฆษณา (com1)
มีน้าหนักความสาคัญของปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวแปรพยากรณ์มากทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านการขายโดย
พนักงาน(com2) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิตั์ วแปรในรูปแบบคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.236 และ
0.043 ตามลาดับ และในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.026 และ 0.011 ตามลาดับและ
ค่ าคงที่ของสมการพยากรณ์ ใ นรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 3.088 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านคุณค่าตราสินค้าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่องของการรับรูถ้ งึ
ตราสิน ค้า มากที่สุ ด เนื่ อ งจากคิด ว่ า ตราสิน ค้า ช่ ว ยสร้า งภาพลัก ษณ์ ต่ อ การตัด สิน ใจที่เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตราสินค้าที่มีความแตกต่างโดดเด่นทาให้จดจาชื่อตราและลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ง่าย ตราสินค้าท่านสามารถจดจาหรือระลึกถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทนั ที
ทางผูป้ ระกอบการจึงต้องให้ความสาคัญกับตราสินค้าทีม่ คี วามแตกต่างโดดเด่น เพื่อทาให้จดจา
ชื่อตราและลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ง่ายขึ้น รองลงมาคือ ด้านการเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า เนื่องจากคิดว่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ่งบอกถึ งการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ อยู่ใน
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ความทรงจาของผูบ้ ริโภคมายาวนาน เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีตราสินค้าทีน่ ึกถึงอยู่ใน
ใจ และด้านการรับรู้ในคุณภาพ เนื่องจากคิดว่า ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็ นสิง่ ที่บ่ง
บอกคุ ณ ภาพที่ไ ด้ม าตรฐาน เช่นมี GMP ทาให้ส ามารถเลือ กซื้ อ ผลิต ภัณฑ์ส มุ นไพรยี่ห้อ ที่
ต้องการได้ และคิดว่าสมุนไพรยีห่ อ้ ต่างๆ ทีม่ จี าหน่ายในท้องตลาดมีคุณภาพทีแ่ ตกต่างกัน
2. ด้านปั จจัยการสือ่ สารการตลาดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่องของ
การโฆษณามากที่สุ ด เนื่ อ งจากผู้บ ริโ ภคสามารถเห็น โฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพรผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Youtube ได้บ่อยทา และคิดว่าการโฆษณาทาให้มนใจในตรา
ั่
สินค้าของผลิตภัณ ฑ์ส มุนไพร ผลิต ภัณฑ์ส มุนไพรที่โฆษณาผ่านสื่อ แสดงถึงคุ ณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดความมันใจในการบริ
่
โภค ผูป้ ระกอบการจึงต้องให้ความสาคัญการโฆษณา
เพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทีเ่ พิม่ มากขึน้ รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากคิดว่า การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทีด่ ขี องผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
ให้ก ับ สิน ค้า และการประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นทางออนไลน์ ห รือ Website การเลือ กสื่อ โฆษณา/
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าได้อย่างเหมาะสมและมีความชัดเจนจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ และการส่งเสริมการตลาดโดยการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม การซือ้ สินค้าเป็ นชุดเซต
หรือจานวนหลายชิ้น และการจัดส่วนลดพิเศษเนื่องในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษก็ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ เพิม่ ขึน้ เช่นกัน
3. การตัดสินใจซือ้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่องของการตระหนักถึงความ
ต้องการหรือปั ญหามากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัย ไม่มี
สารเคมีแ ละสารปนเปื้ อ น คุ ณ ภาพดี รองลงมาคือ การประเมินทางเลือ กในการตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากก่อนการซื้อสินค้าสมุนไพรผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องสมุนไพรแต่ละ
ยีห่ อ้ พิจารณาซื้อสินค้าจากบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละยีห่ อ้ และการส่งเสริมการ
ขายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละยีห่ อ้ มีความสาคัญต่อการพิจ ารณาซื้อ และพฤติกรรมหลังการ
ซื้อก็เป็ นสิง่ สาคัญในการตัดสินใจซื้อ เมื่อรูส้ กึ พึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวผลิตภัณฑ์
มักจะซือ้ ยีห่ อ้ เดิมซ้า
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