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การศึกษานี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึง (1) อิทธิพลของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติทางดานการใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) อิทธิพลของ
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอพฤติกรรมในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของ
ผูบริโภค ในดานความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3)
ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทของคนไทยและบริษัทขาม
ชาติ โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ทําการสํารวจดวยการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่เคยซื้อ
และใชยาสีฟนสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ และ การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว
ผลการศึกษา พบวา
1. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดโดยรวมของยาสีฟนสมุนไพรไมมีผลตอทัศนคติของกลุม
ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร แตเมื่อแยกพิจารณารายดานพบวาตัวแปรยอยบางตัวของปจจัยการสื่อสารการตลาด
ในแตละดานมีผลตอทัศนคติของกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติ
ทางดานการใชยาสีฟนสมุนไพร พบวา มีตัวแปรยอย 2 ตัวแปรที่มีผลตอทัศนคติทางดานการใชยาสีฟนสมุนไพรของ
กลุมตัวอยาง ไดแก
- ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและ
ฟน มีรสชาติดี
- ดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร ไดแก สะดวกในการใช และบรรจุภัณฑสวยงามนาใช
1.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานราคาของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติ
ทางดานการใชยาสีฟนสมุนไพร คือ การมีราคาใหเลือกตามปริมาณบรรจุของยาสีฟนและการมีราคาสูงแตใชวัตถุดิบ
สมุนไพรจากตางประเทศ
1.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผล
ตอทัศนคติทางดานการใชยาสีฟนสมุนไพร คือ ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมีความโดดเดน และการหาซื้อได
สะดวก
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1.4. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอ
ทัศนคติทางดานการใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก
- การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ
- การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร โดยการที่มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับสินคา
- การประชาสัมพันธ ทางขาว
- การสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร ไดแก การลดราคา และทางคูปองชิงโชค
- สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย ไดแก ทางสื่ออินเตอรเน็ต
2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยรวมไมมีผลตอพฤติกรรมในการ
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง แตเมื่อแยกพิจารณารายละเอียดรายดาน พบวา
2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอ
พฤติกรรมในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก
- ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร คือ ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม และมีสวนผสมที่มี
สรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน
- ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีหลากหลายประเภทใหเลือกใช (เชน ดูแลปญหาโรค
เหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น)
2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผล
ตอพฤติกรรมในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก การโฆษณาทางสื่อวิทยุ การขายโดยพนักงานขาย คือ การมี
พนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา และ สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย คือ การสื่อสาร
การตลาด ณ จุดขาย
3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยรวมไมมีผลตอความถี่ในการซื้อใชยา
สีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตเมื่อแยกพิจารณารายละเอียดรายดาน พบวา การเปดรับขาวสาร
การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก
3.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอความถี่
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร คือ การชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม และมีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการดูแล
รักษาสุขภาพทางชองปากและฟน
3.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผล
ตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก
- การโฆษณาทางสื่อ คือ สื่อวิทยุมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพ
- การขายโดยพนักงานขาย คือ การมีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา
- สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย โดยทางสื่ออินเตอรเน็ต
4. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยรวมไมมีผลตอปริมาณและขนาด
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง
5. ทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทของคนไทยและบริษัทขามชาติ พบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทของคนไทยและยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ
แตกตางกัน โดยมีทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติดีกวายาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทของคน
ไทย
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Abstract

The study aims to demonstrate the effect of marketing communication exposure on the “Herbal
Toothpaste products” in 3 areas (1) consumer’s attitude toward the purchasing of the herbal toothpaste (2)
consumer’s purchasing behavior of the herbal toothpaste in terms of frequency, quantity and size. (3)
consumer’s attitude toward the local-branded and the multi-corporation branded herbal toothpaste.
The study is conducted by the using quantitative research method. The data collection is performed
and questionnaires are distributed to 400 pre-selected consumers who live in the Bangkok metropolitan area
use and purchase the herbal toothpaste.
The results of the study are as follows:

1. An overall marketing communication exposure of the herbal toothpaste has no effect on the
Bangkok metropolitan consumer’s attitude towards the herbal toothpaste purchasing. However, when
considering an influence of the following factors, the study indicates that
1.1. Some of marketing communication exposure through product that have an effect on the
consumer’s attitude toward the herbal toothpaste purchasing are
- the qualities of the herbal toothpaste that are the oral cleaning efficiency, the
reinforcement of the healthy teeth, and the good taste
- the packaging of the herbal toothpaste that are the good looking package and the
usage convenience
1.2. Some of marketing communication exposure through price that have an effect on the
Bangkok metropolitan consumer’s attitude toward the herbal toothpaste purchasing are the higher price
positioning due to the usage of the imported herb extracts and the price variation according to the selection
of the package size.
1.3. Some of marketing communication through distribution channel have an effect on
consumer’s attitude toward the herbal toothpaste purchasing are the purchasing convenience and the
eye-catching of product display.
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1.4. Some of marketing communication through promotion that have an effect on consumer’s
attitudetoward the herbal toothpaste purchasing are as the followings:
- the approach of personal selling who can educate consumer about the superiority of the
herbal toothpaste
- the effective PR tools for convincing consumers’ purchasing decision is news releases
- the effective sales promotion activities are price discount and coupon
- the ad-hoc promotional campaign via the internet has an impact on consumer’s attitude
toward the herbal toothpaste purchasing
2. Although the overall of marketing communication exposure of the herbal toothpaste has no effect
on consumer’s herbal toothpaste purchasing behavior, the study indicates that there are some influential subfactors which are:
2.1. the quality of the herbal toothpaste that are the oral cleaning efficiency, the reinforcement
of thehealthy and brighten teeth
2.2. the varieties products of the herbal toothpaste such as the cavity protection, special gumscare,whitening, and bad-breath protection
2.3. the effective advertising medium is radio
2.4. the approach of personal selling who can educate consumer about the superiority of the
herbal toothpaste
2.5. the ad-hoc promotional campaign via the Point of purchase
3. The overall marketing communication exposure of the herbal toothpaste has no effect on
consumer’s frequency of the herbal toothpaste purchasing behavior. However, there are some marketing
communication sub-factors that have an effect on the frequency of the herbal toothpaste purchasing behavior
which are:
3.1. the marketing communication exposure through product has an effect on the Bangkok
metropolitan consumer’s frequency of the herbal toothpaste purchasing behavior is the quality of the herbal
toothpaste --the oral cleaning efficiency, the reinforcement of the healthy and brighten teeth
3.2. some of marketing communication exposure through promotion that have an effect on the
consumer’s frequency of the herbal toothpaste purchasing behavior are as follows:
- the effective advertising media are radio, television and newspaper, respectively
- the approach of personal selling who can educate consumer about the superiority of the
herbal toothpaste
- the ad-hoc promotional campaign via the internet.
4. The overall marketing communication exposure of the herbal toothpaste has no effect on
consumer’s quantity and size of of the herbal toothpaste purchasing behavior.
5. There are significant differences in consumer’s attitudes toward the local-branded and the multicorporation branded herbal toothpaste. The study indicates that consumer have significantly more positive
attitude toward the multi-corporation branded than the local-branded herbal toothpaste.
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วิทยานิพนธเลมนี้มีคามากกวาการเรียนรูเชิงวิชาการสําหรับผูศึกษา โดยไดเปน
บทเรียนที่สั่งสม สราง นํามาสูการพัฒนากระบวนการทางความคิดตามระยะเวลาที่ไดใชกับ
วิทยานิพนธเลมนี้ซึ่งนานพอที่จะเปนบทพิสูจนความอดทน ความมานะ และความแนวแนที่
จะตองฝาฟนจนบรรลุผลสําเร็จ ผูศึกษาตองขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห คําชี้แนะ
และใหคําปรึกษาและที่มีคายิ่งแกศิษยของ อาจารย ดร. ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ดรุณี หิรัญรักษ ซึ่ง
ไดกรุณาเปนประธานสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ธวัชชัย สันคติประภา คุณกิตศิมา
ดาราบถ ผูซึ่งใหการชี้แนะดวยความเมตตา และผูชว ยศาสตราจารยรตั นาวดี ศิริทองถาวร
ที่กรุณาสละเวลาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหวิทยานิพนธเลมนี้สมบูรณมากขึ้น
และขอกราบขอบพระคุณคุณวิสุทธิ์ อริยภิญโญ ที่ใหความกรุณาชี้แนะมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณแรงใจ ความรักจากครอบครัว เจดีย ทุกทาน และคุณยายที่เฝา
หวังถึงความสําเร็จของหลาน จึงทําใหไมละทิ้งและยอทอเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จครั้งนี้ คุณพอ
ซึ่งลูกคาดวาทานจะรับรูไดกับความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของลูกแมทานจะลวงลับไปแลว และขอยก
ความภาคภูมใิ จนี้ใหคุณแมอุดมศรีของลูก พี่เจพี่สาวทีร่ ักที่เปนกําลังใจยามทอใหนอ งจนมีวันนี้
และขอบพระคุณครอบครัวแยมสุข และ ครอบครัวสุเกียรติกลุ ที่ใหกาํ ลังใจมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ และพีๆ่ นองๆ จากฝายกิจกรรมสัมมนาบานพระอาทิตย โดยเฉพาะ
พี่ๆ ที่แสนดีคณ
ุ กุลนารี เหลาวนิช คุณอภัสรา คุณไพเราะ เพื่อนอยางคุณภูษิตา สังแกว และคุณ
จิราภรณ จุลละบุษปะ ที่เติมกําลังใจและน้าํ ใจที่มีใหกันโดยตลอด ขอบคุณนองลี่ เจง ปลา โนต
และมะเหมี่ยว และขอบคุณคุณสกลพล คุณวุฒิพงษ และพีเค เพื่อนเกาที่เปนกําลังใจในชวงตน
จนถึงชวงทอ และชวงทาย จนถึงความสําเร็จแหงความพยายามกับวิทยานิพนธนี้ รวมทั้งเพื่อน
ทุกคนและผูใหญที่เคารพทุกทานที่เฝาถามถึงความสําเร็จครั้งนี้
ทายนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้สามารถเปนประโยชนแกสังคม ผูวิจยั ก็ขอใหสาระประโยชนนี้สามารถมีสวนชวยเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาองคความรูต อไปในอนาคต และหากมี
ขอบกพรองประการใด ตองขออภัยไว ณ ที่นี้
ฐิตินาฏ เจดีย
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา

ยาสีฟนนับเปนสินคาในชีวิตประจําวันอยางหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับทุกคน จนอาจกลาว
ไดวา สําหรับหลายๆ คนยาสีฟนเปนสินคาชิ้นแรกๆ ที่ถูกหยิบจับขึ้นมาใชงานเมื่อตื่นนอนรวมทั้งเปนสิ่งที่หลายคนหยิบใชเปนสิ่งทายๆ เมื่อใกลนอน ยาสีฟนจึงเปนสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่จําเปนสําหรับชีวติ ประจําวัน เพื่อใหเกิดสุขอนามัยที่ดีแกชองปาก ลําคอ และระบบอื่นๆ
ของรางกายที่เกี่ยวเนื่องกับชองปาก และคอ โดยเฉพาะในปจจุบัน กระแสความตื่นตัวเรื่อง
สุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและทัว่ โลกสงผลใหผบู ริโภคหันมาดูแลเอาใจใสกบั สุขภาพของตน
มากขึ้น เกิดความนิยมบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแทนผลิตภัณฑที่มีสวนผสม
จากสารเคมี ทําใหยาสีฟนในปจจุบันไดมีการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเปนสวนผสม โดยมี
การคิดคนสูตรยาสีฟนที่ใชคุณประโยชนจากพืชสมุนไพรออกมาสูตลาดเพื่อเปนทางเลือกของ
ผูบริโภคดวย
ประเภทของยาสีฟนในประเทศไทย
ปจจุบันยาสีฟน ในประเทศไทยสามารถแบงเปน 5 กลุม (ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล, 2546:
17) ดังนี้
1. ยาสีฟนปกติ หมายถึง ยาสีฟนที่มีตวั ยาที่ชวยในการปองกันฟนผุ สวนประกอบ
ในยาสีฟนที่มผี ลตอการปองกันฟนผุ คือ ฟลูออไรด ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและ
ยา (อย.) ดวย ยาสีฟนสวนใหญที่มีขายทั่วไปจึงมักจะมีฟลูออไรดผสมอยูดวยและหลายยี่หอจะ
มีคําวา เอฟ (F) ตอทาย แตก็มีบางยี่หอที่มีคําวา เอฟ แตไมมีฟลูออไรด รูปแบบของฟลูออไรด
ที่ใชมี 2 ชนิดคือ โซเดียมฟลูออไรดกับโซเดียมโมโนฟลูออไรดฟอสเฟต ซึ่งในแตละยี่หอจะผสม
สัดสวนของฟลูออไรดทั้งสองตางๆ กัน หรือใชเพียงอยางเดียว
2. ยาสีฟนรักษาโรค หมายถึง ยาสีฟนที่มีสรรพคุณชวยในการลดเชื้อซึง่ เปนสาเหตุ
ของโรคเหงือกและฟนผุ โดยการเติมสารที่ชวยในการลดเชื้อ เชน สารไตรโคซาน ซึ่งยาสีฟนยี่หอ
คอลเกตโททอล ใชเปนสวนประกอบ สามารถจะคงตัวอยูในชองปากไดนาน 4-12 ชั่วโมงภายหลัง
การใช หรือสารไธมอลซึ่งเปนสารลดเชื้อ พบไดในยาสีฟนยี่หอใกลชดิ และเปนสวนประกอบสําคัญ
ของน้ํายาบวนปาก เชน ยีห่ อลิสเตอรรีน เปนตน เพราะสารไธมอลจะคงตัวอยูในชองปาก และ
ยังคงมีฤทธิ์ในการระงับเชือ้ ภายหลังการใชประมาณ 2 ชั่วโมง สวนสารอีกตัวที่กาํ ลังมาแรง คือ
ทีทรี ออยส มีอยูในยาสีฟนใกลชิด แตการคงตัวในชองปากจะคอนขางต่ําเชนเดียวกับไธมอล
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3. ยาสีฟนไวทเทนนิ่ง หมายถึง ยาสีฟนทีม่ ีคุณสมบัติในการขัดคราบสีฟนออกทําให
ฟนขาวสะอาดขึ้น ยาสีฟนในกลุมนี้จึงเนนไปที่ผงขัดฟนที่มีความหยาบกวาปกติ เชน สารไดแคลเซียมฟอสเฟตในยาสีฟนยี่หอแซคท สารอลูมินั่มไฮดรอกไซด ในยาสีฟนยี่หอ เดนิวิท สารอลูมินั่มออกไซด ในยาสีฟนยีห่ อคอลเกตเซนเซชั่น สารแคลไซนอลูมนิ า ในยาสีฟนยี่หอดารลี่ เฟรช
แอนด ไบรท สารซิลิคอนไดออกไซด ในยาสีฟนยี่หอใกลชิด และสารอลูมินั่มซิลิเกท ในยาสีฟน
ยี่หอ Glister เปนตน สวนการทําใหฟนขาวขึ้นอีกวิธีหนึ่ง คือ การฟอกสีฟน (Bleeching) พบใน
ยาสีฟนยี่หอสปารเกิ้ลสูตรเปอรออกไซดเทานั้นที่มีคารบาไมคเปอรออกไซด รอยละ 3 ซึ่งเปนสาร
ที่สามารถฟอกสีฟนใหขาวขึ้นได
4. ยาสีฟนสําหรับเด็ก หมายถึง ยาสีฟนที่มีปริมาณฟลูออไรดต่ํากวา 1,000 PPM.
เชน คอลเกตจูเนียรมีฟลูออไรด 500 PPM. และโคโดโมเจลมีฟลูออไรด 850 PPM. เปนตน ทั้งนี้
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เด็กกลืนฟลูออไรดเขาไปมากเกินไป อยางไรก็
ตามประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุก็จะลดลงดวย
5. ยาสีฟนสมุนไพร หมายถึง ยาสีฟนที่ใชสมุนไพรมาเปนสวนประกอบ สมุนไพรไทย
ที่ใชสว นใหญจะประกอบดวย ขอย ซึ่งเปนที่รูจักกันดีตั้งแตโบราณมาแลว สวนทีน่ ํามาใชคือ กิ่ง
เล็กๆ หรือเปลือก เนื่องจากพบวาเปลือกขอยมีสารเทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการระงับเชื้อได ในขณะ
เดียวกันจะชวยเคลือบฟนไดดวย สมุนไพรตัวที่สองไดแก กานพูล สวนที่นํามาใชมักจะเปนดอก
ซึ่งมีน้ํามัน มีฤทธิ์ในการระงับเชื้ออยางออน นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรอื่นๆ อีก เชน เกลือ ลิ้น
ทะเล (กระดองปลาหมึก) ถูกนํามาใชเปนผงขัดฟน พิมเสน การบูร ชะเอมเทศ ใชในการปรุงแตง
รสชาติ เปนตน สวนสมุนไพรจากตางประเทศที่นํามาผสมในยาสีฟน จะพบวามีตัวหลักๆ คือ คาโมไมล ซึ่งมีฤทธิต์ านการอักเสบ เมอรเปปเปอรมิ้นท เสจ เอคชินาเซีย แรททาเนีย เปนสมุนไพรที่
นํามาผสมในยาสีฟนเพื่อชวยในการรักษาโรคเหงือก และ โสม (Ginseng) เปนสมุนไพรที่มักใช
เปนยาบํารุงกําลังก็มีการนํามาผสมในยาสีฟนยี่หอตางๆ เชน ยี่หอกกเลี้ยง ยี่หอจาเปา และยีห่ อ
รัสตี้ เปนตน
ขณะนี้ผูประกอบการหลายรายหันมาใหความสนใจกับตลาดยาสีฟนสมุนไพร สาเหตุ
สวนหนึ่งเพราะสวนใหญยาสีฟนสมุนไพรไมมีสวนผสมของฟลูออไรดจึงสามารถวางตลาดไดเลย
โดยไมตองขออนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตกตางจากยาสีฟนผสม
ฟลูออไรด ซึ่งถูกจัดใหเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ จึงตองไดรับอนุญาตจาก อย. กอนวาง
ตลาดสินคา ผูผลิตจึงสามารถแนะนํายาสีฟนสมุนไพรเขาสูตลาดไดงายและรวดเร็ว ประกอบกับ
กระแสความนิยมเรื่องสมุนไพรในหมูผูบริโภคคนไทยมีมากขึ้น จึงกลายเปนจุดดึงดูดใหผูประกอบการหลายรายมองวาเปนโอกาสทางการตลาด
ทั้งนี้ ปจจุบันผูผลิตยาสีฟนสมุนไพรตางไดคิดคนสูตรยาสีฟนผสมสมุนไพรของตน
จนเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค ซึ่งจุดเดนของผลิตภัณฑที่นําเสนอตอผูบริโภคนั้น ยาสีฟนตรา-
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ยี่หอตางๆ ทั้งที่ผลิตโดยผูผลิตบริษทั คนไทยที่อาศัยภูมปิ ญญาความรูท างดานสมุนไพรเพื่อ
การรักษาโรคทางชองปากแบบตํารับของไทย รวมทั้งผูผลิตโดยบริษัทขามชาติทอี่ าศัยความรู
ดานสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคทางชองปากจากสมุนไพรตางประเทศเพื่อเปนจุดขายของ
ผลิตภัณฑยาสีฟนของตนทัง้ สิ้น
สภาวะตลาดยาสีฟน
ตลาดยาสีฟนชวงป พ.ศ. 2548 มีมูลคาตลาดรวมกวา 5,000 ลานบาท (“แตกตาง:
ยาสีฟนยุคอิ่มตัว.” 2548) โดยยาสีฟนสูตรมาตรฐานหรือยาสีฟนปองกันฟนผุมีสวนแบงการตลาด
สูงสุดมีมูลคาถึง 2,600 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 5 รองลงมาคือ ยาสีฟนสมุนไพรที่มี
สวนแบงตลาดมูลคา 1,100 ลานบาท (ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1) โดยอัตราการเจริญเติบโต
โดยรวมของตลาดยาสีฟนคือ รอยละ 20-30 (“ดอกบัวคูรีแบรนดลุกทันสมัยเพิ่มปริมาณเจาะใจ
ผูบริโภค.” 2547: 18)
ทั้งนี้ ยาสีฟนสมุนไพรมีอัตราการเติบโตในอัตรารอยละ 7 จากตลาดรวมผลิตภัณฑยาสีฟน (“แตกตาง: ยาสีฟนยุคอิ่มตัว.” 2548) ซึ่งสูงกวายาสีฟนสมุนไพรกลุมอื่นๆ และมีความเติบโตอยางตอเนือ่ งในชวง 3 ปที่ผานมา (“ยาสีฟนสมุนไพรแนวโนมใส คอลบาเดนท เรงขยายฐาน.”
2547) ขณะที่ยาสีฟนประเภทอื่นมีอัตราการเติบโตคงที่ (“แคมเปญแจกทองสเตป 2 ดอกบัวคูทิ้ง
ใกลชิดชิงบัลลังก ดารล.ี่ ” 2548: 2) (ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 1)
แผนภูมิที่ 1 สวนแบงการตลาดของธุรกิจยาสีฟนชวงป พ.ศ. 2548

าหรับบเด็
เด็ กก200
(4%)
ยาสีฟยาสีนฟสํ นาสํหรั
(4%)

ยาสีฟนสูสูตตรมาตรฐาน
รมาตรฐาน (52%)
2,600 ( 52%)

 นไวทเ ทนนิ่ง
ยาสียาสี
ฟนฟไวท
เทนนิ่ง (20%)
1,000 (20%)

รัก ษาโรค 100
ยาสีฟยาสี
นรัฟก นษาโรค
(2%)( 2%)

ยาสี
ฟนนไพร
สมุน1,100
ไพร
ยาสี
ฟ นสมุ
( 22%)

ที่มา : “แคมเปญแจกทองสเตป 2 ดอกบัวคูทิ้งใกลชิดชิงบัลลังก ดารลี่”. มกราคม 2548: 2

(22%)
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ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของตลาดยาสีฟนป พ.ศ.2548
อัตราการเติบโต (%)
+7
+6
+5
+4
-7
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ประเภท
ยาสีฟนสมุนไพร
ยาสีฟนดูแลสุขภาพเหงือกและฟน
ยาสีฟนทั่วไป
ยาสีฟนสําหรับเด็ก
ยาสีฟนฟนขาว (ไวทเทนนิ่ง)

ที่มา : “แตกตาง: ยาสีฟนยุคอิ่มตัว.” มีนาคม 2548: 2

ยาสีฟนสมุนไพรที่วางจําหนายในตลาดมีดวยกันหลายตรายี่หอ และสามารถแบงยาสีฟนสมุนไพรออกเปน 3 ระดับ โดยใชราคาของผลิตภัณฑเปนเกณฑในการจัดแบงระดับตางๆ
(“ยาสีฟนสมุนไพรโตจากอะไร.” 2544: 28-35) ดังนี้
1. ยาสีฟนสมุนไพรระดับพรีเมีย่ ม (Premium price) หมายถึง สินคาทีม่ ีคุณภาพที่
เหนือกวาและลูกคาสามารถยอมรับในราคาของสินคา เชน ยี่หอออรัลเมด พลาตินมั่ ของบริษัท
อุยเฮง คอนซูเมอร จํากัด (ราคา 103 บาท ขนาด 100 กรัม และ ราคา 155 บาท ขนาด 160
กรัม) เปนตน
2. ยาสีฟนสมุนไพรระดับกลาง (Medium price/ Standard) หมายถึง สินคาที่ใชการ
ตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคูแขงขัน เชน ยี่หอคอลเกต เฮอรเบิ้ล ของบริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ราคา 12.50 บาท ขนาด 50 กรัม ราคา 45 บาท ขนาด 160
กรัม และ ราคา 53 บาท ขนาด 200 กรัมแพ็คคู) ยี่หอซอลส ฮาบุ ของบริษัท ไลออน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ราคา 15 บาท ขนาด 40 กรัม ราคา 32 บาท ขนาด 90 กรัม และ ราคา 55 บาท
ขนาด 160 กรัม) เปนตน
3. ยาสีฟนสมุนไพรระดับลาง (Fighting brand /Economy brand) หมายถึง สินคา
เพื่อการแขงขันหรือสินคาราคาประหยัด เชน ดอกบัวคูเ ฟรชแอนดคูลล ของบริษทั ดอกบัวคู จํากัด
(ราคา 10 บาท ขนาด 40 กรัม ราคา 25 บาท ขนาด 100 กรัม ราคา 35 บาท ขนาด 160 กรัม)
ไฮเฮิรบ บีเอสซี ของบริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (ราคา 10 บาท ขนาด 40 กรัม ราคา 35 บาท
ขนาด 160 กรัม) เปนตน
ผูประกอบการหลายรายที่เขาแขงขันในตลาดสินคาประเภทยาสีฟนสมุนไพรตางวาง
ระดับผลิตภัณฑของตนไวทตี่ ลาดลาง เนือ่ งจากตนทุนวัตถุดิบของยาสีฟนสมุนไพรที่มีราคาต่ําทํา
ใหสามารถกําหนดราคาสินคาไดที่ไมสูง ผูประกอบการทั้งหลายจึงใชราคาเปนตัวแขงขันกันเพือ่
ใหตราสินคาของตนเขามาเปนตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคยาสีฟนประเภทสมุนไพร
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เชน ยาสีฟนไฮเฮิรบ บีเอสซี ตั้งราคาไวคอนขางต่ํากวาคูแขง โดยต่ํากวายาสีฟน ดอกบัวคู เกือบ
รอยละ 25 เปนตน
ปจจัยทีส่ งผลใหยาสีฟนประเภทสมุนไพรเติบโตในตลาดประเทศไทย
ปจจัยที่ทําใหตลาดยาสีฟน ประเภทสมุนไพรนาสนใจและสามารถเขามาแบงสวนตลาด
ยาสีฟนประเภทอื่นๆ ไดแก
1. คุณลักษณะของยาสีฟน
เนื้อยาสีฟนประเภทสมุนไพรจะมีลกั ษณะหยาบๆ มีความแตกตางจากยาสีฟนสูตร
มาตรฐานทัว่ ไป ซึ่งเปนความแตกตาง (Differentiate) ดานผลิตภัณฑ และสงผลใหผูประกอบการ
ยาสีฟนสมุนไพรในระยะแรกๆ คือ ยาสีฟนสมุนไพร ยี่หอดอกบัวคู ครองสวนแบงทางการตลาดสูง
สุดคิดเปนรอยละ 67 ของตลาดยาสีฟนสมุนไพรทั้งหมด (“แคมเปญแจกทองสเตป 2 ดอกบัวคูทิ้ง
ใกลชิดชิงบัลลังก ดารล.ี่ ” 2548: 2) และระยะตอมา บรรดาผูประกอบการรายอื่น ๆ ตางเขามา
แขงขันโดยการปรับปรุงคุณลักษณะของยาสีฟนของตนใหเปนทีถ่ ูกใจของผูบริโภคมากขึ้น การ
ปรับเปลี่ยนยาสีฟนใหมีสีสนั ตางๆ คือมีสีที่ดูนวลตายิง่ ขึ้น เนื่องจากกลุมวัยรุนไมชอบในเนื้อยาสีฟนสีดําและยาสีฟนสมุนไพรที่เปนชนิดบดหยาบ หรือการเพิ่มเติมวัตถุดิบอื่นๆ ที่ดีตอสุขภาพ
ของฟนและชองปากเขาไป โดยยังคงวัตถุดิบสมุนไพรเปนพื้นฐานไว เชน เพิ่มเติมสารฟอกฟน
ขาว แคลเซียม หรือสารอื่นๆ ที่มีประโยชนตอสุขภาพทางชองปากเขาไปกับยาสีฟน สมุนไพร
เปนตน เพื่อสนองตอบผูบริโภคใหมีทางเลือกที่หลากหลายในผลิตภัณฑมากขึ้น และยังไดปรับ
ภาพลักษณใหทันสมัยขึ้น โดยการใชชื่อที่เปนภาษาตางประเทศและ รูปลักษณบรรจุภัณฑที่
สวยงามทันสมัยงายตอการใช เชน หลอดยาสีฟนเปนพลาสติกแทนการใชหลอดยาสีฟนที่เปน
โลหะ เปนตน
2. กระแสการใชสมุนไพรของผูบริโภคทั้งในประเทศและทัว่ โลก
ประชาชนมีการตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพโดยนิยมบริโภคผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติแทนสารเคมี จึงสงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับสมุนไพรมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นตามลําดับ
โดยในแตละปตลาดสมุนไพรของโลกมีอัตราการเติบโตไมต่ํากวารอยละ 20–30 มีมูลคาตลาดรวม
ผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วโลกสูงถึง 3 ลานลานบาท (บริษทั ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546) การดูแล
รักษาสุขภาพดวยพืชสมุนไพรจากธรรมชาติถูกนํามาเปนสวนประกอบเพื่อการรักษาโรคทาง
ชองปากและฟนดวยเชนกัน จึงเปนอีกปจจัยที่สําคัญและเปนชองทางใหแกผูประกอบการราย
อื่นๆ ที่เห็นถึงแนวโนมของการเติบโตในตลาดยาสีฟนประเภทสมุนไพรทั้งกลุมบริษัทขามชาติ
และ ผูประกอบการคนไทยทั้งรายใหญและรายยอย เชน บริษทั ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
ไดเปดตัวยาสีฟน ซอลสฮาบุ เขาแขงขันในตลาดยาสีฟนสมุนไพร บริษทั คอลเกต-ปาลมโอลีฟ
(ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจําหนายยาสีฟนยี่หอ คอลเกต และ ดารลี่ ไดปรับกลยุทธผลิตภัณฑโดยการพัฒนาสินคาดวยการนําสมุนไพรเขาไปเปนสวนผสมในยาสีฟน อีกทั้งบริษทั ยูน-ิ
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ลีเวอรไทย โฮลดิ้ง จํากัด ผูผลิตและจําหนายยาสีฟนยีห่ อ ใกลชิด ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของสมุนไพรดวยเชนกัน นอกจากนี้กลุมผูประกอบการบริษัทคนไทยตางก็ปรับตัวเขา
แขงขันในตลาดยาสีฟนประเภทสมุนไพรดวย รวมทั้งตรายี่หอเกิดใหม เชน นีโอเฮิรบ ไฮเฮิรบ
และ เซนลุกซ คูลล เปนตน เนื่องจากพบแนวโนมการเติบโตดีถึงรอยละ 20 – 30 และมีแนวโนม
ขยายตัวตอเนือ่ งทุกป จากกระแสความนิยมของผูบริโภคคนไทยหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น (“คอล
เกต-ดารลี่อัดแคมเปญถลมรายยอย ตลาดยาสีฟนเดือดสูตรสมุนไพรชิงแชร.” 2547: 39) เปนตน
3. การแขงขันในกลุมยาสีฟนสมุนไพร
ยาสีฟนสมุนไพรมีการแขงขันกันสูง ไมวาจะเปนเรื่องราคา หรือความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑตางแขงขันทางดานคุณประโยชนของสูตรยาและดานคุณภาพที่เหนือกวา ซึ่ง
ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ําในป พ.ศ. 2540 เนื่องจากปญหาคาเงินบาท และอยูใน
ระยะของการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจใหกลับฟนคืนมาอยางตอเนื่อง แตก็เกิดการชะลอตัวอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2548 เนื่องมาจากปญหาทั้งปจจัยภายนอกประเทศ เชน ปญหาดานพลังงานเชื้อเพลิง
ไขหวัดนก และปญหาภายในประเทศ เชน การประสพภัยธรรมชาติสินามิ ปญหาความไมสงบ
ทางภาคใต สงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวทางภาคใตของไทยเปนตน ซึง่ สงผลตอปจจัย
ดานราคาของผลิตภัณฑซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผบู ริโภคใชในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น จากการที่
ตนทุนในการผลิตยาสีฟนประเภทสมุนไพรทํามาจากพืชสมุนไพรไทยที่สามารถหาไดในทองถิ่น
มิตองนําเขาจากตางประเทศ ชวยใหราคาขายของยาสีฟนสมุนไพรต่าํ กวายาสีฟนประเภทอื่นๆ
ผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพร
ผูประกอบการในธุรกิจยาสีฟนสมุนไพรในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 2 กลุม
ใหญ ๆ คือ
1. ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทคนไทย ไดแก
1.1. ยาสีฟนสมุนไพรตราดอกบัวคู ผลิตและจําหนายโดยบริษทั ดอกบัวคู
จํากัด เสนอจุดเดนของสมุนไพรในยาสีฟน คือ ยาสีฟนที่ผลิตโดยพืชสมุนไพรธรรมชาติ ชวย
ดูแลสุขภาพเหงือกและฟนใหแข็งแรง ระงับกลิ่นปาก ชวยใหลมหายใจหอมสดชื่น เนื่องจากมี
สวนผสมของสมุนไพรแทๆ สีของยาสีฟนจึงเปนสีที่มาจากธรรมชาติของสมุนไพร
1.2. ยาสีฟนสมุนไพรยี่หอเฮอรบริค ผลิตโดยบริษทั เยเนอรัล แคร โปรดักส
จํากัด เสนอจุดเดนของสมุนไพรในยาสีฟน คือ ไดนําสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 5 ชนิด
ไดแก Champmile, Thyme, Sage, Mint และ Menthol มาผสมผสานดวยสูตรเฉพาะ เพื่อ
ชวยดูแลสุขอนามัยของเหงือกและฟน ขจัดคราบชา กาแฟ และบุหรี่ ลดปญหากลิน่ ปาก
เปนตน
1.3. ยาสีฟนยี่หออื่นๆ ไดแก ยาสีฟนสมุนไพรยี่หอไฮเฮิรบ ผลิตโดยบริษัท
สพัฒนพิบูล ยี่หอซาอาด/ ออรัลเมด โดยบริษทั อุยเฮง คอนซูมเมอร จํากัด หรือยี่หอเซนลุกซ
คูลล โดยบริษทั อังกฤษตรางู(แอล พี) จํากัด เปนตน
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2. ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทขามชาติ ไดแก
2.1. ยาสีฟนสมุนไพรตราคอลเกต เฮอรเบิล้ ผลิตโดยบริษทั คอลเกต-ปาลมโอลีฟกวางชู (จํากัด) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนยาสีฟนสมุนไพรที่มีสวนผสมของสารสกัด
จากธรรมชาติ ไดแก Honeysuckle, Tea Tree Oil, Clove และ Eucalyptus ที่ ชวยในการดูแล
สุขภาพเหงือกและฟน ลมหายใจสดชื่นจากสารสกัดน้ํามันกานพลู นอกจากนี้ยาสีฟนคอลเกตเฮอรเบิ้ลยังเพิ่มจุดเดนทางดานความสวยงามของฟนที่ขาวขึ้นจากไขมุกธรรมชาติ เปนตน
2.2. ยาสีฟนสมุนไพรตราซอลส ฮาบุ ผลิตโดยบริษทั ไลออน (ประเทศไทย)
จํากัด เสนอจุดเดนของสมุนไพรในยาสีฟน คือ การรวมพลังของเกลือโซเดียมคลอไรดบริสุทธิ์
ผสานพลัง “ฮาบุโนชิคาระ” (Habunochikara) พลังสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติโดยสูตร
สมุนไพรในแบบญี่ปุนที่มีประโยชนตอสุขภาพเหงือกและฟน ไดแก Clove, Origano, Peppermint, Majoram, Sweet Basil, Thyme และ Eucalyptus หรือยาสีฟนยี่หอ Dentiste ที่มีสวนผสมของพืชสมุนไพรธรรมชาติจากตางประเทศหลายชนิด และใชจุดเดนดานสรรพคุณในการ
ยับยั้งการเกิดปญหากลิ่นปากไดอยางยาวนานยิ่งขึ้นเปนจุดขายของผลิตภัณฑ เปนตน
ทั้งนี้ การแขงขันของผูประกอบการไมวาจะขนาดใหญ กลาง เล็ก ที่เปนคนไทยและ
ผูผลิตบริษัทขามชาติตางก็ผลิตสินคาสูต ลาดเพื่อเขามามีสวนแบงในตลาดยาสีฟน ประเภท
สมุนไพร นับไดมากกวา 10 ตราสินคา (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รายชื่อผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพรในประเทศไทย
ผูประกอบการ
บริษัทขามชาติ
1. บริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ
(ประเทศไทย) จํากัด

ลักษณะของธุรกิจ

2. บริษัทไลออน (ประเทศไทย)
จํากัด
3. บริษัทดีทแฮลม จํากัด

ผูผลิต

4. บริษัทยูนิลีเวอรไทย โฮลดิ่ง จํากัด

ผูจําหนาย

ตรายี่หอ

คอลเกต เฮอรเบิ้ล/ ดารลี่ดับเบิ้ลแอคชั่น
ไฮ-เฮิรบ / ซอลส ฮาบุ
พาโรดอนแท็กซ

ผูจัดจําหนาย
ผูผลิต

ฟลูโอคารีล กรีน ที ทวิสต

ผูจัดจําหนาย
ผูผลิต

ใกลชิด
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ผูประกอบการ
บริษัทคนไทย
5. บริษัทกกเลี้ยง ฟารมาซี จํากัด
6. บริษัทดอกบัวคู จํากัด

ผูผลิต

ผูผลิต /
ผูจัดจําหนาย

กกเลี้ยง

ดอกบัวคู (สูตรดั้งเดิม) /ดอกบัวคู เฟรช แอนด คูลล

ผูผลิต

เฮอรบริค

ผูผลิต

พลัสไวท

9. บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด
(มหาชน)
10. บริษัทอุยเฮง คอนซูมเมอร จํากัด

ผูจําหนาย

ไฮ-เฮิรบ

ผูจําหนาย

ซาอาด / ออรัลเมด

11. บริษัทเวชพงศ มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูแทนจําหนาย

เวชพงศ

12. บริษัทสมุนไพรทิพยนิยม จํากัด

ผูผลิต

ทิพยนิยม

13. บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.)
จํากัด
14. บริษัท สหภัณฑกรุป (ประเทศไทย) จํากัด

ผูผลิต

เซนลุกซ คูลล

ผูผลิต
ผูจําหนาย

คอลบาเดนท

7. บริษัทเยเนอรัล แคร โปรดักส
จํากัด
8. บริษัทสยามเฮลท กรุป จํากัด

ที่มา : บริษัทมารเก็ตอินโฟจํากัด, 2546: 6.; “คายสมูทอีแตกไลนแขงตลาดยาสีฟนสมุนไพร.” เมษายน 2547;
“ดีทแอลมดันฟลูโอคารีลบุกตลาดโมเดิรนเทรด.” มกราคม 2547.; ยาสีฟนสมุนไพรแนวโนมใส ”คอลบาเดนท” เรงขยายฐาน.” ตุลาคม 2547.

โดยแตละตรายี่หอทั้งผลิตโดยผูผลิตบริษัทคนไทยและบริษัทขามชาติ ตางไดมีการ
กําหนดกลุมเปาหมายของตนแตกตางกันไป ดังนี้
• ยาสีฟนสมุนไพรยี่หอดอกบัวคู กําหนดกลุมเปาหมาย คือ กลุมลูกคาระดับกลาง
ถึงระดับบน และตองการขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุม คนรุนใหมทมี่ ีอายุตั้งแต 25 ป ลงมา
• ยาสีฟนสมุนไพรยี่หอคอลเกต เฮอรเบิล้ กําหนดกลุมเปาหมาย ตั้งแตวยั เด็ก
วัยผูใหญขึ้นไป เนื่องจากมีเปาหมายตองการเปนผูนําในตลาดยาสีฟน อันดับหนึ่ง และตองการมี
สินคาประเภทดูแลสุขภาพชองปากครอบคุลมทุกเซ็กเมนต (“ตลาดยาสีฟนสมุนไพรบูม”. 2545)
• ยาสีฟนสมุนไพรยี่หอซอลส ฮาบุ กําหนดกลุมเปาหมายโดยการสื่อสารไปยัง
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กลุมเพศชายและหญิง ซึ่งอาจเปนผูใชใหมที่มีอายุระหวาง 20 – 35 ป (“ไลออนฯสงซอลส ฮาบุชิงเคกสมุนไพรทุมงบ 70 ลาน สรางการรับรูในตัวสินคา.” 2545)
จะเห็นไดวาผูผ ลิตยาสีฟนสมุนไพรตางใชจุดแตกตางดานผลิตภัณฑโดยอาศัย
สรรพคุณของสมุนไพรที่ชว ยในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟนเปนจุดขายหลัก นอกจากนี้ยัง
มีการเพิ่มมูลคา (Value Added) ของผลิตภัณฑ โดยอาศัยสรรพคุณการดูแลรักษาอื่นๆ เขา
ไปเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค เชน การเพิ่มสารไวทเทนนิง่ เพื่อเพิ่มความขาวใหแก
ฟน โดยการใชผงไขมุกของผลิตภัณฑคอลเกต เฮอรเบิ้ล เปนตน และตางพยายามใชจุดเดน
เหลานี้แขงขันกับผลิตภัณฑอื่น โดยอาศัยการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑเพื่อสื่อสารไป
ยังผูบริโภคเปาหมายใหทราบถึงขอแตกตางของผลิตภัณฑของตนอยางเดนชัดจากคูแขงขัน1
จากการเติบโตของยาสีฟนสมุนไพรอันเนื่องจากหลายปจจัยที่กลาวมา ทําใหผ-ู
ประกอบการยาสีฟนสมุนไพร ซึ่งจากเดิมนั้นจะเปนผูป ระกอบการ โดยบริษัทคนไทยผลิต
ยาสีฟนสมุนไพรออกมาจําหนายในตลาดหลากหลายยี่หอ ทั้งผูประกอบการรายยอยที่เปนใน
รูปของบริษัท หางหุนสวนจํากัด สหกรณ รวมถึงผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม (Small and
Medium-Sized Enterprises: SMEs) ที่ภาครัฐให การสนับสนุนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (One Tum-bon One Product: OTOP) ตางเรงผลิตสินคาออกมาจําหนาย การแขงขัน
จึงมีมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น เมื่อตนป พ.ศ 2545 บรรดาผูประกอบการโดยบริษัทขามชาติมองเห็น
ลูทางการเติบโตของยาสีฟน ประเภทนี้ ตางก็ผลิตยาสีฟนสูตรสมุนไพรออกจําหนาย เพื่อแขงขัน
กับผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพรของบริษัทคนไทยทีถ่ ือครองตลาดยาสีฟนสมุนไพรอยูกอน เชน
บริษทั คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษทั ขามชาติที่หันมาเปดตัวสินคายาสีฟนสมุนไพร ใชชื่อตรายี่หอ คอลเกต เฮอรเบิ้ล ไดนํา เขาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรจากบริษัท
คอลเกตกวางชู จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีสมุนไพรมากสามารถชวยลดตนทุนทางการผลิตไดมาก ขณะเดียวกันบริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ
เปนบริษัทขามชาติที่มฐี านการผลิตขนาดใหญและเงินทุนมหาศาล ซึ่งเปนขอไดเปรียบอันหนึ่ง
ทางการแขงขันของผูประกอบการตางชาติ จึงสามารถทุมงบประมาณทางการสื่อสารการตลาด
ไดในระดับสูงเพื่อแขงขันกับผูประกอบการระดับทองถิน่ ที่เขามาสูต ลาดกอน
สวนแบงการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
สําหรับสวนแบงทางการตลาดยาสีฟนสมุนไพรนั้น ผูประกอบการที่เปนเจาตลาดยาสีฟนประเภทนี้ โดยถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงสุด คือ รอยละ 67 ไดแก บริษัท ดอกบัวคู
(จํากัด) ซึ่งเปนผูเปดตลาดยาสีฟนประเภทนี้ จนเปนที่ยอมรับจากผูบริโภคนับกวา 10 ป โดย
อาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑและใชการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมเปาหมายอยางหลากหลายและ
ตอเนื่อง2 รองลงมา คือ ผูผลิตยาสีฟนสมุนไพรโดยบริษัทขามชาติ คือ บริษัทไลออน (ประเทศ
1

รายละเอียดเพิ่มเติมในหนา 12 -13
ดังรายละเอียดปรากฏในหนา 12-13

2
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ไทย) จํากัด ผูผลิตยาสีฟนยีห่ อไฮเฮิรบและซอลส ฮาบุ เขามาเพื่อหวังใหมีสวนแบงในตลาดยาสีฟนประเภทสมุนไพรในสัดสวนรอยละ 10 และ ตามมาดวยบริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 5 (ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2)
แผนภูมิที่ 2 สวนแบงตลาดยาสีฟนประเภทสมุนไพรป พ.ศ. 2546-2548
อื่ น ๆ 2 1 %

อื่นๆ 21%

เ ฮ เฮอร
อ ร บบริริค 4%
4%

ค อ ล เก ต
คอลเกตเฮอรเบิล 5%
เ ฮ อ ร เ บิ ล 5 %

ดดอกบั
อ ก บัวคูว คู67%
 67%

ซซอลส
อ ล ส ฮาบุ 10%
ฮ า บุ 1 0 %

ที่มา : บริษัทมารเก็ตอินโฟจํากัด, 2548.

การสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร

นอกจากการปรับปรุงในเรือ่ งของคุณลักษณะของผลิตภัณฑแลวผูประกอบการยังได
ใชการสื่อสารการตลาดในหลายรูปแบบมาเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน เพื่อแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาด และเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนผูนําทางการตลาด โดยอาศัยการสื่อสารในหลากหลาย
รูปแบบเพื่อสื่อสารไปยังกลุม ผูบริโภคเปาหมายตามนโยบายของแตละบริษัท ไมวา จะเปนกลยุทธ
การสื่อสารการตลาดทางดานผลิตภัณฑ กลยุทธการสือ่ สารการตลาดทางดานราคา กลยุทธการ
สื่อสารการตลาดดานการจัดจําหนาย และกลยุทธการสือ่ สารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลยุทธการสือ่ สารการตลาดดานผลิตภัณฑ กลุมผูประกอบการที่เขามาแขงขันใน
กลุมของยาสีฟนสมุนไพรมีการสื่อสารไปยังผูบริโภค โดยนําเสนอคุณภาพของยาสีฟนเปนสําคัญ
กลาวคือ มีการนําสารเคมีมาเปนสวนประกอบในเกณฑที่ต่ําซึ่งเปนผลดีกับลูกคา เชน ยาสีฟน
ดอกบัวคู ออกผลิตภัณฑ ดอกบัวคู สูตรดั้งเดิมที่เนนถึงสมุนไพรจากตํารับยาดั้งเดิมของไทยและ
มีกรรมวิธีการผลิตที่เนนเนือ้ ยาสมุนไพรลวนๆ ชนิดบดหยาบไมไดใชสารสกัดสมุนไพร ในทาง
กลับกันทางยาสีฟนยี่หอไฮเฮิรบบีเอสซี ทําการสื่อสารไปยังผูบริโภคถึงยาสีฟนของตนโดยการ
ใชสว นผสมของสมุนไพรสกัดจากคุณคาสมุนไพรที่ไดจากภูมิปญญาไทยรอยเปอรเซ็น จากการ
คิดคนวิจัยในหองปฏิบัติการเคมีที่ไดมาตรฐาน ยาสีฟนเวชพงษ พัฒนาสินคาออกมาโดยการ
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สื่อสารไปยังผูบ ริโภควาผลิตภัณฑของตนมีสวนผสมจากสารไพโอลิสจากน้ําผึ้งซึ่งเชื่อมโยงกับ
น้ําผึ้งที่เปนสินคาหลักของบริษทั ที่สรางชื่อเสียงมานาน และยาสีฟน ซอลส ฮาบุ ทําการสื่อสารไป
ยังผูบริโภคถึงคุณคาสมุนไพรในสูตรของตนมากถึง 7 ชนิด เปนตน
2. กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการจัดจําหนาย ผูประกอบการทั้งหลายตางใช
การจัดจําหนายหลายชองทาง อาทิ ซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคาชื่อดังหลายแหงทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซูเปอรเซ็นเตอรที่สามารถซื้อในปริมาณมากและรานสะดวกซื้อที่
กระจายตัวอยู ทั่วไป เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค
3. กลยุทธการสื่อสารการตลาดทางดานราคา กลยุทธทางดานราคายังเปนเครื่องมือที่
สําคัญและจําเปนตองใชในยุคที่การแขงขันรุนแรงมาก โดยเปนการใชราคาใหเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการแขงขันในตลาดยาสีฟนสมุนไพรในปจจุบัน ผูประกอบการยังไมสามารถปรับราคาขึ้นมาก
ได เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมยังไมกระเตื้องขึ้นมากนัก ประกอบกับการขยายตัว
ของสินคาเฮาสแบรนดของกลุมดิสเคานตสโตรที่เนนผลิตเพื่อจําหนายสินคาราคาถูก ทําใหผ-ู
ประกอบการรายเดิมๆ ในตลาดยาสีฟนตองตรึงราคาสินคาไวระดับหนึ่ง (“ตลาดยาสีฟนป 45:
ศึกชองปากชิงมูลคากวา 7,500 ลานบาท.” 2545: 2) เชน ยาสีฟนไฮเฮิรบบีเอสซี กําหนดราคา
สินคาไวที่ราคาไมสูงเทียบเทากับราคาของยาสีฟนสมุนไพรระดับลาง ซึ่งสวนใหญยาสีฟนที่วาง
ราคาสําหรับลูกคาระดับลางมักใชการสื่อสารภาพลักษณของสินคาสําหรับกลุมลูกคาตางจังหวัด
เชน ใชศิลปนนักรองลูกทุงเปนตัวแสดงนําในภาพยนตรโฆษณา แตยาสีฟนไฮเฮิรบบีเอสซี
สื่อสารไปยังลูกคาผานภาพลักษณของคนรุนใหม ทันสมัย และมีสวนผสมที่ใหคณ
ุ ประโยชนที่
คุมคา เชน เติมสารฟอกฟนขาวเขาไปในยาสีฟนสมุนไพร สวนราคายังตั้งราคาจําหนายที่ต่ํากวา
คูแขงเกือบรอยละ 25 เปนตน
4. กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีรายละเอียด ดังนี้
4.1. การโฆษณาโดยผานสื่อประเภทที่ไมใช บุคคล (Non-personal media)
หรือ สื่อมวลชน (Mass media) ไดแก สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร เปนตน
4.2. กลยุทธการสื่อสารการตลาดการใชสื่อประเภทที่ใชบุคคล (Personal media)
ไดแก การขายโดยพนักงาน (Personal saling)
4.3. การสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ ก็ถูกนํามาใชมากเชนกัน โดยผูประกอบการทั้งหลายใชวธิ ีการตางๆ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การสื่อสารการตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟน สมุนไพรระหวางป
พ.ศ 2547 – 2548
การสื่อสารการตลาดผาน
สื่อสารมวลชน
สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ
สื่อแผนพับใหความรูทางผลิตภัณฑ
และการดูแลรักษาสุขภาพชองปาก
โฆษณาชุด” โครงการฟนสวย ยิ้ม
ใส…ทั่วไทย”

การสงเสริมการขาย

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ตรายี่หอ

ยาสีฟนยี่หอคอลเกต

การแจกสินคาตัวอยาง / การแจกสินคาพรีเมี่ยม/ คูปองสวนลด / การแถมการเปนผูสนับสนุนรายการ / การสงเสริมการขาย ณ
จุดซื้อ/ การจัดกิจกรรมพิเศษ / กิจกรรม”
โครงการฟนสวย ยิ้มใส…ทั่วไทย” / การแจก
รางวัล / การชิงโชค /การประกวดภาพระบาย
สี / โครงการแปรงเกาแลกแปรงใหม

ยาสีฟนยี่หอซาอาด

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ
/ (การโฆษณาโดยใชนักรองลูกทุง
และศิลปนตลกเปนตัวแสดงนํา)

การจับรางวัลชิงโชค / การเปนผูสนับสนุน
รายการ / การโปรโมตรวมกับภาพยนตร /
การสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ

เซนลุกซ คูลล

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ การแจกสินคาตัวอยาง / การแถม /
(การโฆษณาโดยใชดารา / ผูม-ี
การสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ
ชื่อเสียงทางสังคมเปนตัวแสดงนํา) /
จดหมายตรง

ซอลล ฮาบุ

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ
(การโฆษณาในรูปแบบการให
ความรูเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพร /
การโฆษณาในรูปแบบแอนนิเมชั่น
(3 ชุด)

การแจกสินคาตัวอยาง / การจับรางวัล
ชิงโชค/ การเปนผูสนับสนุนรายการ /
การสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ

ยาสีฟนดอกบัวคู

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ
การโฆษณา(โดยใชดารา / ผูม-ี
ชื่อเสียงทางสังคมเปนตัวแสดงนํา)
โฆษณาเนนภาพลักษณที่แตกตาง
ของผลิตภัณฑ (ชุด Black Man)

การแจกสินคาตัวอยาง / การจับรางวัลชิงโชค
/การเปนผูสนับสนุนรายการ / การสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ / เกมแจกเงินรางวัล /
โปรโมชั่นการแจกทองคํา / การสงเสริมการ
ขายผานคนกลาง
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ตารางที่ 3 (ตอ) การสื่อสารการตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรระหวางป
พ.ศ 2547 – 2548
การสื่อสารการตลาดผาน
สื่อสารมวลชน
สื่อวิทยุ/ สื่อนิตยสาร

การสงเสริมการขาย

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ตรายี่หอ

ยาสีฟนพลัสไวท

โรดโชว / การสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ /
บูธตรวจสุขภาพฟนฟรี / แจกสินคาใหกลุม
ทันตแพทยทดลองใช

ยาสีฟนฟลูโอคารีล
กรีน ที ทวิสต

สื่อโทรทัศน

โรดโชวที่หางสรรพสินคาตางๆ / กิจกรรม
สงเสริมตราสินคา

ยาสีฟนเวชพงศ

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ
การโฆษณา(โดยใชดารา / ผูม-ี
ชื่อเสียงทางสังคมเปนตัวแสดงนํา)

การแจกสินคาตัวอยาง / การแถม/ การสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ / การเปนผูสนับสนุนรายการ / การแจกสินคาตัวอยาง

ยาสีฟนยี่หอไฮเฮิรบ
บีเอสซี

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ การจับรางวัลชิงโชค / เกม / การเปน
การโฆษณาในลักษณะ Testimonial ผูสนับสนุนรายการ / การสงเสริมการขาย
Ad
ณ จุดซื้อ

ยาสีฟนยี่หอเฮอรบริค

สื่อโทรทัศน / สื่อวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ

การแจกสินคาตัวอยาง / การสงเสริมการขาย
ณ จุดซื้อ / การลด / การแถม

ยาสีฟนยี่หอคอลบาเดนท

สื่อสิ่งพิมพ

กิจกรรมพิเศษ / ออกรานตามงานแสดงสินคา
ที่เกี่ยวกับสมุนไพร

ที่มา : “ยาสีฟนสมุนไพรโตจากอะไร.” กรกฎาคม 2544: 28-35.; “ฟลูโอคารีล ขยับตัวครั้งใหญสงยาสีฟนชาเขียวเขยาตลาด.” พฤศจิกายน 2546.; คายสมูทอีแตกไลนแขง ตลาดยาสีฟนสมุนไพร.”;
“แคมเปญแจกทองสเตป 2 ดอกบัวคูทิ้งใกลชิดชิงบัลลังกดารลี่”. 2548: 2.; คอลเกตเทเพิ่ม 10 ลาน
ลุยโซเชียล.” 2574.; “ยาสีฟนสมุนไพรแนวโนมใส ”คอลบาเดนท” เรงขยายฐาน.” ตุลาคม 2547.

จากการทําการสื่อสารการตลาดของผูป ระกอบการผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรหลาย
รูปแบบดังที่สรุปใหเห็นในตารางขางบน จะเห็นไดวาหลายบริษัทตางใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายโดยมีความคลายคลึงกันอยูบาง ทั้งนี้ ในสวนของงบประมาณทีใ่ ชสําหรับ
กิจกรรมทางดานการสื่อสารการตลาดนั้น นับตั้งแตผลิตภัณฑเริ่มเขาสูตลาดในระยะแรก โดย
เฉพาะระยะของการแขงขันเพื่อปกปองสวนแบงทางการตลาดหรือเพื่อชวงชิงสวนแบงทางการ
ตลาดทั้งจากคูแขงที่มีอยูเดิมและผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่เขาตลาดมาใหม นับไดวามีการ
ใชงบประมาณเปนจํานวนไมนอย โดยตารางที่ 4 ไดสรุปขอมูลการใชงบประมาณโดยสังเขป
ของผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพรของบริษทั ตางๆ

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
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ย

ตารางที่ 4 งบประมาณทางการสื่อสารการตลาดของผูป ระกอบการผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรชวงป พ.ศ 2547
ยี่หอ / การสื่อสารการตลาดที่ใชกับสื่อตางๆ
คอลเกต เฮอรเบิ้ล

งบประมาณรวม
ที่ใช (ลานบาท)
53,880,000.00

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร

โรงหนัง

สื่อ
กลางแจง

สื่อ
เคลื่อนที่

1,250,000.00

7,390,000.00
-

7,200,000.00
3,240,000.00
2,700,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,327,000.00

-

200,000.00

-

-

-

696,000.00 19,415,000.00

-

314,000.00

-

-

-

1,598,000.00
170,000.00

-

-

-

แบงออกเปน ดังนี้
- ทั่วไป
- การโปรโมชัน่ (Cont.&Win)
- การโปรโมชัน่ (Contest)
- การอุปถัมภ (sponsorships)
ซอลล ฮาบุ

32,100,000.00
70,000,000.00

ดอกบัวคู

66,612,000.00

ลิข

แบงออกเปน ดังนี้
- ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคูเฟรชแอนดคูลล
(การสื่อสารทั่วไป)
- ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคูเฟรชแอนดคูลล
(โปรโมชั่น/ การชิงโชค )
- ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคูเฮอรเบิลพลัส
- ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคู

1,535,000.00

10,097,000.00
-

914,000.00
-

584,000.00
-
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ตารางที่ 4 (ตอ) งบประมาณทางการสื่อสารการตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรชวงป พ.ศ 2547
ยี่หอ / การสื่อสารการตลาดที่ใชกับสื่อตางๆ
ดอกบัวคู (ตอ)
- ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคู (การโปรโมชั่น /
การชิงโชค)
- ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคู (Range)
อโลพลัส
ไฮเฮิรบ

ยาสีฟนสมุนไพรไฮเฮิรบ (สปอนเซอร)
ยาสีฟนสมุนไพรไฮเฮิรบ (การสื่อสารทั่วไป)
จาเปา

ลิข

ยาสีฟนสมุนไพรจาเปา (การสื่อสารทั่วไป)
คอลบาเดนท

ยาสีฟนสมุนไพรคอลบาเดนท (การสื่อสารทั่วไป)

งบประมาณรวม
ที่ใช (ลานบาท)

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

-

8,248,000.00

-

-

-

-

9,960,000.00

1,200,000.00

-

9,571,000.00

640,000.00
-

นิตยสาร

โรงหนัง

สื่อ
กลางแจง

สื่อ
เคลื่อนที่

514,000.00

-

-

-

369,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,160,000.00
10,007,000.00

372,000.00

7,830,000.00

830,000.00

-

-

26,120,000.00

14,160,000.00 11,490,000.00

-

470,000.00
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ตารางที่ 4 (ตอ) งบประมาณทางการสื่อสารการตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรชวงป พ.ศ 2547
ยี่หอ / การสื่อสารการตลาดที่ใชกับสื่อตางๆ
หมอจุฬา

ยาสีฟนสมุนไพรหมอจุฬา (การสื่อสารทั่วไป)
นีโอเฮิรบ

ยาสีฟนสมุนไพรนีโอเฮิรบ (การสื่อสารทั่วไป)
ออรัลเมด

ยาสีฟนสมุนไพรออรัลเมด (การสื่อสารทั่วไป)
ซาอาด

ยาสีฟนสมุนไพรซาอาด (การสื่อสารทั่วไป)
ยาสีฟนสมุนไพรซาอาด (การโปรโมชั่น/ การชิงโชค)
เวชพงศ

ลิข

ยาสีฟนสมุนไพรเวชพงศ (การสื่อสารทั่วไป)
ซูซาน

งบประมาณรวม
ที่ใช (ลานบาท)
3,100,000.00

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร

โรงหนัง

สื่อ
กลางแจง

สื่อ
เคลื่อนที่

2,410,000.00

690,000.00

-

-

-

-

-

30,408,000.00

1,684,000.00

1,239,000.00

18,000.00

-

-

576,000.00

1,116,000.00

2,555,000.00

-

-

-

-

-

12,830,000.00

1,530,000.00

5,620,000.00

-

-

-

-

2,480,000.00

-

-

-

-

-

-

1,000,000.00

-

-

-

-

-

-

33,926,000.00

3,671,000.00

19,970,000.00

2,480,000.00

1,000,000.00

ยาสีฟนสมุนไพรซูซาน พาวเดอร

ที่มา: บริษัทเอซี นีลสัน มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด. 2546
16
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จะเห็นไดวา การแขงขันกันโดยการทุมงบประมาณในระดับทีต่ างกันไปตามศักยภาพ
ของแตละบริษัท แตผูประกอบการทั้งหลายที่หันมาใหความสนใจกับตลาดยาสีฟนสมุนไพรตางก็
พยายามทําการสื่อสารการตลาดในหลายรูปแบบ ทั้งฐานะทีเ่ ปนผูเขาทําตลาดรายใหมตองสราง
ความรูจักใหกบั ผูบริโภค เปนผูทาชิงในตลาดและในฐานะที่เปนผูท ี่ตอ งปกปองสวนแบงทางการตลาดของตนที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ ก็เพื่อใหผลิตภัณฑของตนเปนสินคาทีผ่ ูบริโภคยอมรับและบริโภค
อยางตอเนื่องตอไป
ประเด็นที่นา สนใจ
ยาสีฟนสมุนไพรที่มีสูตรและคุณภาพทีต่ างกันไปเพียงอยางเดียวจะประสบผลสูงสุด
ทางการตลาดมิได จําเปนตองอาศัยการสื่อสารการตลาดซึ่งเปนสิ่งทีผ่ ูประกอบการตางนํามาใช
เพื่อสื่อสารไปยังผูบริโภค ผานทั้งทางสื่อมวลชน และสือ่ บุคคล ในรูปแบบของการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ ที่นําเสนอคุณภาพของผลิตภัณฑเปนสําคัญ ดานราคาที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องจากคุณภาพที่ดีและราคาทีย่ อมเยาว ดานชองทางจัดจําหนายโดยอาศัยชองทางที่
ครอบคลุมและสรางความสะดวกแกผูบริโภคมากที่สุด และการสงเสริมการตลาดที่บรรดาผูประกอบการนํามาใชในการสื่อสารการตลาดอยางมาก ทั้งรูปแบบของการสงเสริมการขายดวยการ
ลด แลก แจก แถม ฯลฯ หรือการใชเครือ่ งมืออื่นๆ ของการสื่อสารการตลาดทางดานการสงเสริม
การตลาด เพือ่ หวังกระตุนการจับจายผลิตภัณฑในตรายี่หอของตนใหมากเหนือคูแขงในสภาพ
ของตลาดที่มผี ูแขงขันมากรายเชนนี้ ซึ่งผลจากการแขงขันกันดังกลาวผูบริโภคเปนผูที่ได
ประโยชนทั้งสิน้
ดังนั้น การจะทําใหเครื่องมือการสื่อสารการตลาดตางๆ ที่ถูกนํามาใชสามารถแสดง
ประสิทธิภาพไดสูงสุดนั้น ตองคํานึงถึงการเปดรับขอมูลขาวสารของกลุมเปาหมายดวยวา สิ่งที่มี
การดําเนินการไปดวยงบประมาณจํานวนมากนั้น ไดรับการจดจําและยอมรับ อันนําไปสูการเกิด/
สรางทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ จนกอใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑหรือไม อยางไร
เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในสภาวะที่การแขงขันมีความรุนแรงมาก
จึงเปนมูลเหตุสําคัญสําหรับการศึกษาถึงรายละเอียดเกีย่ วกับอิทธิพลของการเปดรับขาวสารการ
สื่อสารการ ตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพร รวมทัง้ ทัศนคติของผูบริโภคที่มตี อ
ยาสีฟนสมุนไพร โดยเนนศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการโดยผูผลิตยาสีฟนสมุนไพรบริษทั คน
ไทยและบริษทั ขามชาติ เพือ่ เปนขอมูลสําคัญสําหรับผูป ระกอบการในธุรกิจนี้ที่สามารถเลือกใช
กลยุทธและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สามารถชวยใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดไดดีที่สดุ
ตอไปในอนาคต
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1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อยางไร
2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อยางไร
3. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัท
คนไทยและบริษัทขามชาติแตกตางกันอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอยาสีฟน สมุนไพร
ที่ผลิตโดยผูผลิตบริษทั คนไทยและบริษัทขามชาติ

สมมติฐานการวิจัย

1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอ
ความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอ
ปริมาณในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีอิทธิพลตอ
ขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัท
คนไทยและบริษัทขามชาติแตกตางกัน
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1. การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะบุคคลที่เคยใชยาสีฟน ที่มีสวนผสมจากสมุนไพร ซึ่ง
เปนประชาชนทั่วไปที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและหญิง และมีอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป เพราะเปนชวงอายุทมี่ ีความครอบคลุมตั้งแตวัยรุนตอนปลาย ซึ่งมีวุฒิภาวะสมบูรณในการ
แสดงความคิดเห็นจนถึงวัยผูใหญ ปจฉิมวัยอายุไมเกิน 65 ป และวัยกลางคน ซึ่งจะมีความ
หลากหลายของความคิดเห็นของกลุมคนตามวัยตางๆ นี้
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยภาพรวมของยาสีฟนสมุนไพรไมระบุตรายี่หอ
แตสําหรับในดานทัศนคติตอ ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คนไทย จะเลือกศึกษายาสีฟนยี่หอ
ดอกบัวคู ยาสีฟนยี่หอเฮอรบริค และทัศนคติตอยาสีฟน สมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติ
จะเลือก ศึกษายาสีฟนยี่หอคอลเกต เฮอรเบิ้ล ยาสีฟน ยี่หอซอลส ฮาบุ เนื่องจากตรายี่หอดังกลาว
นี้มีสวนครองตลาดสูงสุดตามลําดับ*
3. การศึกษาครั้งนี้เนนศึกษาทางดานการเปดรับขาวสารการสื่อสาการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพรโดยที่ผานทางดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
เทานั้น เนื่องจากผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรสวนใหญไดทําการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบดังกลาวจากการสรุปขอมูลการสือ่ สารการตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟน
สมุนไพรระหวางป พ.ศ. 2547 – 2548**
4. การศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษาอิทธิพลของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารการตลาดเพียง 4Ps ที่มีผลตอทัศนคติ พฤติกรรมตลอดจนความถี่ ปริมาณและขนาดใน
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางตามสมมติฐานทีต่ ั้งไวเปนหลัก โดยมิไดมุงเนนถึง
อิทธิพลของปจจัยยอยที่มีผลในแตละดาน เนื่องจากอาจทําใหเกิดการแปรคาสถิติมผี ลตอตัวแปร
ยอยระหวางกัน ซึ่งสามารถทําใหประเด็นของการศึกษาในครั้งนี้เบีย่ งเบนไปได
นิยามคําศัพท

ยาสีฟนสมุนไพร หมายถึง ผลิตภัณฑดแู ลสุขภาพทางชองปากและฟน ชนิดผงขัด
ชนิดครีมชนิดบดหยาบและมีสวนผสมของสมุนไพร ซึ่งมีผลทางการรักษาสุขภาพทางชองปาก
และฟน

_______________________
*ดังรายละเอียดในหนา 10
**ดังรายละเอียดในหนา 12-13
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ยาสีฟนสมุนไพรโดยบริษทั คนไทย หมายถึง ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพทางชองปาก
และฟน ชนิดผงขัด ชนิดครีม ชนิดบดหยาบ และมีสว นผสมของสมุนไพร ซึ่งมีผลทางการรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน ซึ่งผลิตโดยผูผลิตไทยโดยสูตรสมุนไพรของไทย ในงานวิจัยนี้ คือ
ยาสีฟนยี่หอดอกบัวคู ของบริษทั ดอกบัวคู จํากัด และยาสีฟนยี่หอเฮอรบริค ของบริษัท เยเนอรัล
แคร โปรดักส จํากัด
ยาสีฟนสมุนไพรโดยบริษทั ขามชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพทางชองปาก
และฟน ชนิดผงขัด ชนิดครีม ชนิดบดหยาบ และมีสว นผสมของสมุนไพร ซึ่งมีผลทางการรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน ซึ่งผลิตโดยบริษทั ขามชาติโดยมีสูตรสมุนไพรตางจากสูตรยาสีฟน
สมุนไพรคนไทย ในงานวิจยั นี้ คือ ยาสีฟนยี่หอคอลเกต เฮอรเบิล้ ของบริษัท คอลเกต-ปาลม
โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด และยาสีฟนยีห่ อซอลส ฮาบุ ของบริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดตางๆ โดยการนําเสนอขาวสารทางการตลาดเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพรในรูปของการ
กระตุนเราดวยวิธีการตางๆ ไปสูผูบริโภค ซึ่งเปนเปาหมายทางการตลาด โดยมุงจะกอใหเกิด
ปฏิกิริยาตอบสนองจากกลุมผูบริโภคในลักษณะที่กําหนด หรือคาดหมายเอาไวลวงหนา โดย
สามารถดําเนินการสื่อสารการตลาดผานทางดานตางๆ ดังนี้
- ดานผลิตภัณฑ เชน การสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับคุณภาพของยาสีฟน ประเภทของ
ยาสีฟนสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน และเกี่ยวกับบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร เปนตน
- ดานราคา เชน ราคาสูง – ต่ําเนื่องจากการใชวตั ถุดิบจากแหลงทีต่ างกัน ราคาตาม
ปริมาณบรรจุ และเนื่องจากสวนผสมหลาหลายชนิด เปนตน
- ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน หาซื้อไดสะดวก มีหลากหลายชองทาง เปนตน
- ดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย เปนตน
การเปดรับขาวสาร หมายถึง การไดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด ของยาสีฟนสมุนไพร เชน ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาปญหา
สุขภาพทางชองปากและฟน ขอมูลรายละเอียดดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ขาวสารทางการสงเสริมการตลาดตางๆ ไดแก การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
นิตยสาร เปนตน การประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพร เชน บทความ ขาว แผน
พับใหความรูเกี่ยวกับยาสีฟน สมุนไพร ใบปลิว โปสเตอร ขอความขางกลองยาสีฟน และทาง
อินเตอรเน็ต เปนตน และขาวสารทางการสงเสริมการขาย เชน การลด การแลกรางวัล การแจก
ใหทดลองใช การแถมของ การชิงโชค คูปองสวนลด คูปองแลกของขวัญ คูปองชิงโชค การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษรวมกับผลิตภัณฑอื่น เปนตน
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ความถี่ในการเปดรับสือ่ หมายถึง ความบอยครัง้ ที่ผูบริโภคเปดรับสื่อและเนือ้ หา
สารเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
ระยะเวลาในการเปดรับสื่อ หมายถึง ชวงระยะเวลาที่ผูบริโภคเปดรับสื่อ
ผูบริโภค หมายถึง ผูที่ซอื้ หรือใชผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร เพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน ในที่นี้จํากัดเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงออก หรือปฏิบัติเกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ ทางการ
สื่อสารการตลาดที่ผูบริโภคเปดรับ เชน ผูบ ริโภคทําการสงชิ้นสวนบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรเขามารวมกิจกรรมการสงเสริมการขาย ภายหลังจากการไดรับขาวสารเกีย่ วกับการสงเสริมการขายโดยใหรวมสงบรรจุภัณฑเพื่อชิงโชครางวัล ในชวงระยะเวลาทีท่ างบริษทั
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรนั้นๆ ตั้งกติกาไว เปนตน
พฤติกรรมการซื้อใช หมายถึง สิ่งที่แสดงออก หรือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตัดสินใจใช
จายเพื่อจะซื้อสินคาหนึ่งสินคาใดมาบริโภค ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร โดยคํานึงถึงความถี่ ปริมาณ และขนาด ในการซื้อยาสีฟนสมุนไพรนั้นๆ
ทัศนคติ หมายถึง สภาวะที่บุคคลมีความรูสึกตอบสนองตอวัตถุหรือสิ่งเราใดๆ ไป
ในทางที่ยอมรับหรือไมยอมรับ แบงเปนทัศนคติในทางบวก คือเห็นดวย และในทัศนคติในทางลบ
คือไมเห็นดวย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคตอพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟนสมุนไพร
ทัศนคติที่มตี อผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คนไทยและผูผลิตบริษัทขามชาติ
ประโยชนที่ไดรับ

1. ผูประกอบการธุรกิจยาสีฟน สมุนไพรไทย ที่ตองการศึกษาการบริหารการสื่อสาร
การตลาดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนตอไป
2. ผูประกอบการผลิตภัณฑประเภทอื่นที่ไดนําสมุนไพรเขามาเปนสวนประกอบ
สามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาใช ในการกําหนดแผนและนโยบายทางดานการสื่อสาร
ทางการตลาดใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจดังกลาว เพือ่ บรรลุผลในการแขงขันในระดับที่สูงขึ้นไป
อยางสูงสุด
3. เพื่อเปนพื้นฐานขอมูลทางวิชาการในการศึกษาผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆ
ที่นําสมุนไพรมาเปนสวนประกอบ
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4. เพื่อเปนพื้นฐานทางวิชาการในการศึกษาอิทธิพลของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร ทั้งทางดานการศึกษาดานทัศนคติ
และดานพฤติกรรมการซื้อใชผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ

การศึกษา “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องการเปดรับขาวสาร
2. แนวคิดดานการสื่อสารกับสุขภาพ
3. แนวคิดดานการสื่อสารการตลาด
4. แนวคิดดานทัศนคติ
5. แนวคิดดานพฤติกรรมผูบ ริโภค
6. งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมีรายละเอียดในแตละแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของดังตอไปนี้
แนวคิดเรื่องการเปดรับขาวสาร

การเปดรับสารเปนสิ่งจําเปนของมนุษย เพราะมนุษยมีความจําเปนตองติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ความตองการของตน และแลกเปลี่ยนประสบการณ ความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะขาวสารนั้นเปนปจจัยสําคัญทีใ่ ชประกอบการตัดสินใจของมนุษย (Atkin,
1973)
1. ความเปนมาของแนวคิดเรื่องของการเปดรับขาวสาร
Atkin (1973 อางถึงใน วรพร จิตราภัณฑ, 2544: 7) กลาววา “กรณีที่มนุษยเกิด
ความไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทาไร ความตองการขาวสารก็จะเพิ่มขึ้นเทานั้น โดย
แสวงหาขาวสารเพื่อสนองความตองการพื้นฐานสี่ประการของมนุษย คือ ตองการรูในเหตุการณ
ตองการคําแนะนําในการปฏิบัตใิ หถูกตอง ตองการขาวสารเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับตนเอง
และตองการขาวสารเพื่อนําไปใชในการสนทนากับผูอื่น
De Fleur (1966 อางถึงใน มยุรฉัตร พันไพศาล, 2544 :18) อธิบายไววา การที่
ผูรับสารมีความแตกตางกันจึงทําใหมีความสนใจที่จะเลือกเปดรับสารแตกตางกันไป โดยพื้นฐาน
ความแตกตางมี 4 ประการ คือ
1. บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพ และสถานภาพทางจิตวิทยา
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2. ความแตกตางดังกลาวนี้ สาเหตุจากบุคคลอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
3. บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน จะไดรับการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไป
4. การเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลมีทัศนคติคา นิยม
ความเชื่อและบุคลิกภาพแตกตางกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2539: 3) กลาววา “ขาวสารเปนสิ่งสําคัญตอมนุษย บุคคลใช
ขาวสารเปนเครื่องมือในการสนทนาในชีวิตประจําวันเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสังคมปจจุบันเปนสังคมขาวสาร (The information Society) และเปนยุคขาวสาร (The
Information Age)”
2. นิยามของการเปดรับขาวสาร
วุฒิชัย จํานง (2523) กลาววา “ขาวสารเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ
ของมนุษย” โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด ความตองการ
เปดรับขาวสารก็ยิ่งมากเพิ่มขึ้นเทานั้น
3. กระบวนการในการเลือกสรร
นอกจากนี้บุคคลแตละคนยังจะมีขั้นตอน และกระบวนการในการเลือกรับขาวสารที่
แตกตางกันออกไป ประกอบดวย
3.1. การเลือกสรรในการรับขาวสาร
ในการติดตอสื่อสารจะไมถึงผูรบั สารไดรอยเปอรเซ็น เนื่องจากผูรับสารมี
กระบวนการในการเลือกสรร (Selective process) มีการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูส ึกนึกคิด และอื่นๆ ที่ตางกัน ซึ่ง
กระบวนการเลือกสรรประกอบดวยการกลั่นกรองถึง 3 ขั้น ดังนี้ (ศศิวิมล ตามไท, 2542: 30)

ลิข

แผนภาพที่ 1 กระบวนการในการเลือกสรร (Selective process)

การเลือกเปดรับ
การเลือกรับรู
การเลือกจดจํา

ที่มา : Klapper, 1960 อางถึงใน ศศิวิมล ตามไท (2542: 30)
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3.1.1. การเลือกเปดรับหรือการเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective
Attention) หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดที่
มีอยูดวยกันหลายแหง ในขัน้ นี้เปนการแสดงใหเห็นวาผูบริโภคสามารถเลือกเปดรับขาวสารที่
สามารถตอบสนองความตองการของตนเองได นอกจากนี้นักการสื่อสารการตลาดควรจะทราบ
วาผูบริโภคเปาหมายของตนมีความสนใจในสื่อประเภทใดบาง เพื่อแจงขาวสารผานสื่อนั้นๆไป
สูผูบริโภคเปาหมาย
3.1.2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective
Interpretation) ผูรับสารไมรับรูตามเจตนารมณของผูสงสารทั้งหมด ผูรับสารแตละคนอาจตีความหมายขาวสารชิ้นเดียวกันแตกตางกัน ผูรบั สารอาจเลือกตีความหมายตามความเขาใจของตนเอง
หรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย
หรือสภาวะอารมณขณะนั้น
3.1.3. กระบวนการเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการ
เลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนทีต่ รงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และ
มักไมเลือกสนใจในสวนทีต่ นเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา และเขาสูกระบวนการจดจํา
ขาวสารเฉพาะสวนที่ตรงกับความตองการของตนเอง ในขั้นตอนนี้เมื่อผูบริโภคทราบแลววา
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองตองการและผลิตภัณฑตรายี่หอใดสามารถตอบสนองความ
ตองการของตนได ผูบริโภคเลือกจดจําวาเปนสินคาตรายี่หอใด และจําขาวสารตางๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑนั้นๆ เชน ผูบริโภคจดจําไดวาสวนผสมของเกลือในยาสีฟน สมุนไพรสามารถปองกัน
รักษาโรคเหงือกได และไดรับขาวสารเกีย่ วกับเกลือในยาสีฟนยี่หอ ซอลส ฮาบุ จึงจดจําตรายี่หอ
นี้ไวเพื่อการซือ้ ใชยาสีฟน เปนตน
3.2. องคประกอบอื่นๆ ของการเลือกรับขาวสาร
Schramm (1973: 121-122) ไดใหทัศนะวา ขาวสารที่เขาถึงความสนใจของ
ผูรับขาวสารไดมาก มีแนวโนมทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนั้นการเลือกรับขาวสาร
จึงประกอบดวยองคประกอบอื่นๆ อีก ไดแก
3.2.1. ประสบการณทําใหการแสวงหาขาวสารแตกตางกัน
3.2.2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสารเพือ่ สนองจุดประสงคของตน
3.2.3. ภูมิหลังที่แตกตางกัน ทําใหมีความสนใจแตกตางกัน
3.2.4. การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการ
เลือกรับสื่อและเนื้อหาขาวสาร
3.2.5. ความสามารถในการรับสาร สภาพรางกาย และจิตใจ ทําใหเกิด
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารตางกัน
3.2.6. บุคลิกภาพมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและ
พฤติกรรมของผูรับสาร
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3.2.7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร ทําใหผูรับเขาใจความหมาย
ของขาวสารหรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารได
3.2.8. ทัศนคติเปนตัวกําหนดทาทีของการรับการตอบสนองตอสิ่งเรา หรือ
ขาวสารในการเลือกรับขาวสารของผูรับสารนั้นก็เปนทีน่ าสนใจวาผูรบั สารเลือกรับขาวสารจาก
ชองทางใด
นอกจากนี้ Klapper (1960 อางถึงใน ศศิวิมล ตามไท, 2542: 31) ไดแสดงทัศนะ
ถึง “ปจจัยที่มีผลตอองคประกอบในเรื่องตัวผูร ับสารทีส่ ําคัญประการหนึ่งคือ กระบวนการเลือกสรร
(Selective process) ของมนุษย” โดยบุคคลจะเลือกสื่อไดดวยความพอใจของตน โดยใหความ
สําคัญถึงสื่อมวลชนและสื่อบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสารของผูบริโภคซึ่งสามารถ
อธิบายรวมกับกระบวนการเลือกสรรได
4. การเปดรับสารจากสื่อมวลชน
ศศิวิมล ตามไท (2542: 31) อธิบายวา ผูรับสารมีความคาดหวังกับสื่อมวลชนวาการ
บริโภคขาวสารจากสื่อมวลชน สามารถชวยตอบสนองความตองการของเขาได ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย และพฤติกรรมบางอยางได โดยที่การเลือกบริโภค
สื่อมวลชนนั้นขึ้นอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละคนยอมมี
วัตถุประสงค และความตั้งใจในการใชประโยชนจากสื่อมวลชนที่แตกตางกันไป โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนมทางผูรับสารจะเลือก
สนใจหรือเปดรับขาวสารที่สอดคลองกับความคิดเห็น ความสนใจทีม่ ีอยูเดิมและพยายามหลีกเลี่ยงขาวสารที่ไมสอดคลองกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสาร
ที่ไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือทัศนคติทีมอี ยูเดิม ก็จะเกิดภาวะความไมสมดุลทาง
จิตใจที่ เรียกวา “Cognitive Dissonance” ซึ่งบุคคลอาจลดภาวะความไมสมดุลนี้ไดโดยการ
เปลี่ยนทัศนคติ ความรู หรือพฤติกรรมการแสดงออกใหสอดคลองกับความคิดเดิมของตน
(Rogers and Shoemaker, 1971)
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นักทฤษฎีดานขาวสาร
(Information Theorists) กลาววา สายตาของคนเราสามารถรับขอมูลได 5 ลานสวน ใน 1 วินาที
แตสมองมนุษยสามารถที่จะรับขอมูลไดเพียง 500 สวน ใน 1 วินาที ดังนั้น คนเราจึงตองเลือกให
ความสนใจตอสารเทาที่สมองของคนเราจะรับสารนั้นได ซึ่งในการอานหนังสือพิมพหรือในสถานการณที่มีการสื่อสารมากกวา 1 อยาง เชน ขณะดูทีวี ก็มีเสียงผูอื่นพูดดวย เปนตน มนุษยจึงตอง
เลือกรับสารใดสารหนึ่ง และโดยปกติมักเลือกรับสารทีน่ าสนใจ หรือที่มีความสนใจ เชน หนังสือ
พิมพรายวันมี 10 - 20 หนา มักเลือกอานเพียงบางหนาบางขาว หรือบางคอลัมน อาจอานหนา
หนึ่งเพียงบางขาว เปนตน นอกจากการเลือกสรรโดยอาศัยความสนใจที่มีตอสารแลว ยังเลือก
รับสารที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อดั่งเดิม และหลีกเลี่ยงในการรับสารทีข่ ดั แยงกับ
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ทัศนคติและความเชื่อดวย เชน การศึกษาหนึ่งพบวา คนที่สูบบุหรี่มกั ไมคอยอานบทความใน
หนังสือพิมพที่พูดถึงผลรายของการสูบบุหรี่อาจกอใหเกิดมะเร็งได เปนตน (กันณวัน อภิรักษธนา
กร, 2544: 24)
3. การเลือกรับรู (Selective Perception) เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจาก
แหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรบั สารสามารถเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายของสารนั้นตามทัศนคติ
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะ
อารมณขณะนั้น โดยผูรับสารอาจตีความผิดพลาด หรือบิดเบือนขาวสารใหมีทศิ ทางที่ตนเอง
พอใจใหสอดคลองกับความคิดเห็น ความสนใจ หรือทัศนคติที่มีอยูเดิม
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนที่
ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักเลือกในสวนที่ตนเองสนใจ
และไมสนใจเรื่องที่ขัดแยงหรือเรื่องที่คานกับความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้น การเลือกจดจําของ
เนื้อหาของสารที่ไดรับจึงเปนการชวยเสริมทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของผูรับสารใหมีความมั่นคง
ยิ่งขึ้นและเปลีย่ นแปลงยากขึ้น กลาวคือ ความพรอมในการจดจําสารของผูรับสารจึงมักเกิดขึ้นกับ
คนที่พรอมจะเขาใจและพรอมที่จะลืมสําหรับคนที่ไมพรอมที่จะเขาใจ (พัชนี เชยจรรยา และคณะ,
2540)
De Fleur (1966) ยังไดกลาวถึงตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพล
ในกระบวนการสื่อสารมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผลโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของ
กับตัวผูรบั สารแตละคน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่มีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น ทําให
เกิดผลไมเหมือนกันหรือไมเปนไปตามเจตนคติของผูสง สาร เปนตน ทฤษฎีที่สําคัญของ De Fleur
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีดวยกัน 3 ทฤษฎี ดังนี้ (พีระ จิรโสภณ, 2529: 145)
1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) เปนทฤษฎี
ที่ชี้ใหเห็นวาผูรับสารแตละคนนั้นมีความแตกตางกันในทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ คานิยม ความ
เชื่อ เปนตน ทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสาร หรือตีความหมายขาวสารจากสื่อมวลชน
แตกตางกัน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล คือ การที่มนุษย
เรามีความแตกตางกันมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคลโดย
• ความแตกตางนี้มีบางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกาย
ของแตละบุคคล แตสว นใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดจากการเรียนรู
• มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงตามสภาพการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตาง
กันไป
• การเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อที่รวมเปนลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป
ความแตกตางดังกลาวนี้ ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข (Conditioning) ที่กําหนดการ
รับรูขาวสารจากสื่อมวลชน
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จากแนวคิดดังกลาว การรับรูขาวสารที่แตกตางกันในแตละบุคคล อาจสงผลถึงการ
ตัดสินใจใชยาสีฟนสมุนไพรในลักษณะทีต่ า งกันไปดวย เนื่องจากแตละบุคคลมีประสบการณจาก
การใชยาสีฟนสมุนไพรแตกตางกัน บางบุคคลอาจไดรับประสบการณในแงบวก แตอีกบุคคลไดรบั
ประสบการณในแงลบตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอเดียวกัน ดังนั้น ผูที่ไดรับประสบการณในแงบวกก็อาจยังคงใชยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอ เดิมนี้ตอไป เพราะมีทัศนคติที่ดตี อ
ผลิตภัณฑนั้นๆ แตผูทไี่ ดรับประสบการณในแงลบอาจเปลี่ยนไปใชตรายี่หออื่น
2. ทฤษฎีกลุม สังคม (Social Categories Theory) ทฤษฎีนี้ กลาวไววาบุคคลที่
มีลักษณะทางสังคมคลายกันจะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคลายคลึงกัน พฤติกรรมการสื่อสารนี้
ไดแก การเปดรับสื่อ ความพึงพอใจในสื่อ และอุปนิสัยการใชสื่อรวมกัน สําหรับลักษณะทางสังคม
ที่ สําคัญนั้นไดแก ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ศาสนา อายุ เพศ ภูมิลําเนา ฯลฯ
โดยประเด็นของกลุมสังคมที่คลายกันอันสงผลตอพฤติกรรมทีค่ ลายกันขางตน
เปนสิ่งที่นักการตลาดจําเปนตองทราบถึงขอมูลทางพฤติกรรมเหลานี้ เพื่อจะไดนําขอมูลความ
เคลื่อนไหวดานการตลาด คูแ ขง หรือมีอะไรเกิดขึ้นในแวดวงการคามาใชในการวางแผนการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตบางกลุม อาชีพอาจจะเปดรับขาวสารนอย เนื่องจากลักษณะของ
งานไมสะดวกตอการเปดรับ เชน พนักงานในโรงงาน เปนตน การศึกษาครั้งนี้จําเปนที่จะตอง
ทราบเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของกลุม บุคคลหลากหลายอาชีพ เพราะผลิตภัณฑยาสีฟนเปน
สินคาอุปโภคขั้นพื้นฐานทีท่ ุกคนจําเปนตองใช ดังนั้น การลวงรูเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของ
บุคคลที่หลากหลายจะชวยใหการวางแผนการสื่อสารการตลาดสามารถเขาถึงและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดดวย
3. ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม (The Social Relation Theory) เปนทฤษฎีที่
กลาวถึงความสัมพันธทางสังคมระหวางผูร ับสารกับบุคคลอื่นในสังคมในลักษณะกลุมปฐมภูมิหรือ
กลุมทุตยิ ภูมิ โดยกลุมปฐมภูมิซึ่งเปนความสัมพันธใกลชิดในหมูเพือ่ นสนิท เพื่อนรวมงานหรือใน
ครอบครัวและวงศาคณาญาตินี้จะมีอิทธิพลตอผูรบั สารมากกวากลุมทุติยภูมิซึ่งเปนกลุมที่มีความ
ใกลชิดนอยกวา อาทิ ขาวสารตางๆ ที่ไดรับจากสื่อมวลชนมักจะถูกรับรูหรือตีความโดยมีอิทธิพล
ของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ เชน การที่ปจเจกบุคคลจะเชื่อขาวสารจากการ
โฆษณาใดหรือไมนั้นมักไดรับอิทธิพลจากการปรึกษาหารือไตถามเพื่อนฝูงหรือผูใกลชิด อิทธิพลที่
มีผลตอการรับรูขาวสารในลักษณะนี้เรียกวา “อิทธิพลของบุคคล” (Personal Influence)
ดังนั้นการที่บุคคลใชยาสีฟนสมุนไพรเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและรักษาสุขภาพ
ทางชองปากและฟนของบุคคล ซึ่งมีผลตอรางกายโดยตรงของบุคคลนั้น การสอบถามถึง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรยี่หอใดยี่หอหนึ่งจากผูที่เคยใช เชน เพื่อนหรือคน
ใกลชิดอาจทําใหบุคคลตัดสินใจใชหรือทดลองใชเพื่อแกปญหาดานสุขภาพทางชองปากและฟน
ของตนเนื่องจากมีขอมูลจากบุคคลใกลชดิ เหลานั้นชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ เปนตน
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Merill and Lowenstern (1971 อางถึงใน มยุรฉัตร พันไพศาล, 2544: 20) ได
กลาวเพิ่มเติมวา การที่บคุ คลยอมรับหรือปฏิเสธสื่อและขาวสารขึ้นอยูก ับปจจัยพื้นฐานของแตละ
บุคคล อันไดแก
• ความเหงา อันเปนเหตุทางจิตวิทยาโดยตรงที่เชื่อวาคนเราโดยปกติยอมไม
ชอบอยูตามลําพัง เนื่องจากเกิดความรูสกึ สับสนวิตกกังกล หวาดกลัวและเมินเฉยจากสังคม หรือ
ความชอบและพยายามที่จะรวมกลุมสังคม หรือเพื่อสังสรรคกับผูอื่นเทาที่มีโอกาส ทั้งนี้ อาจไม
สามารถสังสรรคกับผูอื่นไดโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการอยูกับสิ่งตางๆ ที่ใชในการสื่อสาร ซึ่ง
แทจริงแลวคนบางสวนพอใจอยูกับสื่อมวลชนมากกวาอยูกับบุคคล เพราะสื่อมวลชนเปนเพื่อนแก
เหงาไมสรางแรงกดดันในการสนทนา หรือทางสังคมใหแกตนเอง
• ความอยากรูอยากเห็น เปนคุณสมบัติพนื้ ฐานของมนุษยโดยสื่อประเภทตางๆ
ถือเอาความอยากรูอยากเห็นเปนหลักสําคัญอยางหนึ่งในการเสนอขาวสาร ตามปกติแลวมนุษย
อยากรูอยากเห็นในสิ่งที่อยูใ กลตนเองมากที่สุด ไมวาสิง่ นั้นจะเปนวัตถุสิ่งของ ความคิด หรือการ
กระทํา นอกจากนั้น พฤติกรรมอยากรูอยากเห็นอาจเปนความอยากรูอยากเห็นในแงตางๆ ที่
เกี่ยวกับเหตุการณที่มีผลกระทบตอตนเองทั้งทางตรงและทางออม หรืออาจเปนผลกระทบตอผูอื่น
• ประโยชนใชสอยของตนเอง โดยพื้นฐานแลวมนุษยเปนผูมีความเห็นแกตัวใน
ฐานะทีเ่ ปนผูรบั ขาวสารจึงตองการแสวงหา และใหขาวสารบางอยางที่เปนประโยชนแกตนเอง
เพื่อชวยใหความคิดของตนเองบรรลุผล เพื่อใหไดความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมทั้ง
ใหไดรับขาวสารที่ทําใหตนเองเกิดความสนุกสนานบันเทิง ขาวสารนีไ้ มวาใหคุณคาในทาง
ปฏิบตั ิทางจรรโลงจิตใจ หรือแมแตความคิดก็สามารถหาไดจากสื่อมวลชนและสือ่ ประเภทอื่นๆ
• เปนลักษณะของสื่อตางๆ โดยทั่วไป คือ นอกจากองคประกอบเกี่ยวกับอายุ
เพศ การศึกษา สถานภาพเศรษฐกิจ และสังคม หรือองคประกอบทีไ่ มสามารถเห็นไดเดนชัด
ทัศนคติ ความหวัง ความกลัว ฯลฯ เปนตน จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชสื่อ และสื่อ
แตละอยางมีลกั ษณะเฉพาะที่ผูรับขาวสารแตละคนยอมจะเขาหาลักษณะเฉพาะอยางจากสื่อ
ที่สามารถสนองความตองการทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจในการรับขาวสารตางๆ ดวย
3.1. วัตถุประสงคของบุคคลเมื่อใชสื่อมวลชน
การที่บุคคลใชสื่อมวลชนนั้น ตางมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ก็เพื่อ
ตอบสนองความตองการ 6 ประการ ดังนี้ (Mc Combs and Becker อางถึงใน อรวรรณ โรจน
ไพศาลกิจ, 2544: 6)
1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตามความ
เคลื่อนไหวและการสังเกตการณรอบตัว เพื่อทราบวาเกิดอะไรขึ้น เพือ่ ใหทันเหตุการณ ทันสมัย
และเรียนรูวาอะไรเปนสิ่งทีส่ ําคัญที่ควรรู
2. เพื่อตองการการชวยตัดสินใจ (Decision) การเปดรับสือ่ มวลชนทํา
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ใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอสภาวะและเหตุการณรอบๆ ตัว โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน
3. เพื่อตองการการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปดรับสื่อมวลชนทํา
ใหบุคคลมีขอมูลนําไปใชในการพูดคุยกับผูอื่นๆ
4. เพื่อตองการการมีสวนรวม (Participation) ในเหตุการณและความเปน
ไปตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นรอบๆ ตัวของบุคคลได
5. เพื่อตองการเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ชวยเสริมความ
คิดเห็นเดิมใหมั่นคงยิ่งขึ้นหรือชวยสนับสนุนในการตัดสินใจที่ไดกระทําไปแลว
6. เพื่อตองการความบันเทิง (Entertainment) ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน
และผอนคลายอารมณ
3.2. สื่อมวลชนกับสุขภาพ
สื่อมีความสําคัญในฐานะที่เปนตัวกลางระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกันในการนําไปสูพฤติกรรมที่คาดหวังไวได สือ่ ที่มีความสําคัญสําหรับบุคคล
ซึ่งบุคคลจะแสวงหาขอมูลขาวสาร ก็คือ สื่อมวลชน จากลักษณะของสื่อมวลชนทีส่ ามารถเขาถึง
คนจํานวนมากภายในเวลาเดียวกันสื่อมวลชนไดกลายเปนความหวังของผูสงสารใชในการเผยแพรขาวสารของตน ในขณะที่ผูรับสารก็สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ และเลือกแหลงสาร
ได มากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
บทบาทของสื่อมวลชนในดานสุขภาพอาจพิจารณาไดดังแสดงในแผนภาพที่ 2
(ศิริชัย ศิริกายะและกาญจนา แกวเทพ, 2540)
แผนภาพที่ 2 บทบาทของสื่อมวลชนในดานสุขภาพ
Health

Media Centric

รักษา
ฟนฟู
ปองกัน

สงเสริม
Net working

ที่มา : ศิริชัย ศิริกายะ, 2540 อางถึงใน อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค (2540: 17)
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จากแผนภาพที่ 2 สื่อมวลชนมีหนาที่ในการรักษา เชน บอกวิธีการตางๆ ในการ
รักษาสุขภาพ การฟนฟู เชน สื่ออาจชวยใหความบันเทิง ปองกันและสงเสริม ซึ่งถือเปนหนาที่
หลักของสื่อมวลชนในดานนี้ เชน รายการสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชองปาก เปนตน
สื่อมวลชนทีใ่ ชในดานสาธารณสุขอาจพิจารณาไดดังนี้
• สื่อภาพและเสียง ไดแก วิทยุและโทรทัศน ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยจํานวนมาก ทั้งในรูปสอดแทรกในรายการบันเทิง และบทความทางวิชาการออกอากาศอยู
เปนประจํา
• สื่อสิ่งพิมพ อาทิ หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ ที่ไดสอดแทรกขาวสารดาน
สุขภาพไวเสมอ สารที่ปรากฏออกมามักจูงใจและเรียกความสนใจจากผูอานได เพราะเปนเรื่อง
ใกลตัว ทันสมัยทันเหตุการณ
ดังนั้น การเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชนเกีย่ วกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
ผูบริโภคสามารถเลือกเปดรับขาวสาร เลือกรับรู เลือกจดจํา ขาวสารที่ตนเองสนใจอยากรู และ
สอดคลองกับทัศนคติของตน เพื่อนํามาแกไขปญหาของตนเอง และเพื่อใชขาวสารนั้นประกอบ
การตัดสินใจในกิจกรรมในชีวติ ประจําวันที่เกิดขึ้น เมื่อขาวสารที่เลือกรับมีความขัดแยงจากความ
เขาใจเดิม ประสบการณหรือทัศนคติของตน อาจจะเกิดความไมแนใจเกิดขึ้นได เชน ผูบริโภคเคย
รับรูและมีทัศนคติเดิมที่ดีอยูแลวกับยาสีฟนสูตรปกติจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ และเลือกที่จะ
สนใจเปดรับแตสิ่งทีต่ นมีทัศนคติที่ดตี อผลิตภัณฑประเภทนี้ หรือ เมื่อผูบริโภครับขาวสารเกี่ยวกับ
สรรพคุณของสมุนไพรชนิดหนึ่งจากประสบการณเคยรับรูมาในลักษณะทีต่ างกันไปจากแหลง
สื่อมวลชนที่ตนเลือกเปดรับ อาจสงผลตอกระบวนการตัดสินใจบริโภคเพราะเกิดความลังเลวาจะ
เปนอันตรายตอสุขภาพของตน
4. การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล
สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่นาํ พาขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดย
อาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal communication) ที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน
Rogers and Shoemaker (1971) กลาววา “ในกรณีที่ตอ งการให บุคคลใดๆ เกิดการยอมรับใน
สารที่เสนอออกไปหรือจะทําการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหมีการยอมรับสารนั้น
ควรที่จะใชการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อบุคคลเปนผูเผยแพรขา ว สื่อบุคคลนีจ้ ะมีประโยชน
มากในกรณีทผี่ ูสงสารหวังผลใหผูรบั เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติและพฤติกรรมในการรับ
สาร” นอกจากนี้ ยังเปนวิธชี วยใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดและตัดสินใจรับสารไดอยาง
มั่นใจขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหวางบุคคลแบงเปน 2 ประเภท (ศศิวิมล ตามไท, 2542: 32) คือ
4.1. การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขา วสาร เพื่อสราง
ความเขาใจ หรือชักจูงโนมนาวใจกับประชาชนโดยตรง แตมีขอจํากัดคือ ตองใชสื่อบุคคลเปน
จํานวนมาก สิ้นเปลืองเวลา คาใชจาย และแรงงานในการเผยแพรขาวสาร
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4.2. การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) กลาวคือ “กลุม
จะมีอิทธิพลตอสวนรวม โดยที่กลุมตางๆ จะชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได”
เนื่องจากกลุมตางๆ เปนจุดดึงความสนใจ ความเชื่อถือจากสวนรวมได เพราะเกิดจากความเห็น
พองของบุคคลหลาย ๆ คน ซึ่งรวมกันเปนกลุม
โดยสรุปการเลือกรับขาวสาร ทั้งจากสื่อมวลชน หรือสื่อบุคคล นอกจากเพื่อสนับสนุน
ทัศนคติหรือความคิดและความเขาใจที่มีอยูเดิมแลว ยังเปนการแสวงหาเพื่อนําไปใชประโยชนทาง
อื่นๆ เชน เพือ่ ใหมีความรู เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจซื้อ และแกปญหาของผูบริโภคในแต
ละคนตางกันไป รวมทั้งเพื่อเปนการตอบสนองความตองการสวนบุคคล
จากปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมในการเปดรับสารของผูบริโภคแตละบุคคล
โดยองคประกอบเริ่มตั้งแตขา วสาร ลักษณะพื้นฐานของผูรับสารในดานตางๆ ทีต่ างกันไปทั้งดาน
ประสบการณจากตัวบุคคล อันสงผลตอทัศนคติในการรับสารที่ผานเขามา และทางดานองคประกอบภายนอกตัวบุคคล คือ กลุมสังคมและสิ่งแวดลอม ลวนเชื่อมโยงไปสูการตอบสนองกับ
ขาวสารตางๆ ที่ผานเขาสูผบู ริโภคทั้งสิ้น เนื่องจากผูบริโภคในแตละบุคคลยอมมีปจจัยภายใน
ตนเองที่แตกตางกันโดยพื้นฐานหรือจากการหลอหลอมทางสังคม ดวยประการทัง้ ปวงบุคคลมี
สิทธิ์ที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธขาวสารขอมูลใดๆ ที่ผานเขามาสูตนเอง อาจเนื่องมาจากทัศนคติ
ความเชื่อประสบการณของตนที่มีอยู โดยสื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่ออื่นๆ ลวนเปนชองทางสง
ขาวสารไปยังบุคคล ซึ่งบุคคลตางก็มีสทิ ธิเลือกเปดรับสื่อประเภทใดก็ไดขึ้นอยูกับความพอใจของ
บุคคลนั้นๆ
5. การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ
Adums (1977: 162-167 อางถึงใน วรพร จิตราภัณฑ, 2544: 9) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของสื่อเฉพาะกิจวามีความสําคัญตอการเผยแพรนวัตกรรมและขาวสารขอมูล เพราะ
สื่อเฉพาะกิจเปนสื่อที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ การใชสื่อเฉพาะกิจในการใหความรูและขาวสารทีเ่ ปนเรื่องราวเฉพาะอยาง โดยมีกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
แนนอนแลว ตัวอยางสื่อเฉพาะกิจ ไดแก การจัดพิมพเอกสาร จุลสารแผนพับหรือใบปลิวออก
เผยแพร ซึ่งอาจจะจัดสงไปยังกลุมเปาหมายทางไปรษณีย นอกจากนี้การปดโปสเตอรตามชุมชน
ตางๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต ก็เปนสื่อเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพในการรณรงค เผยแพร
ขาวสาร
แนวความคิด ทฤษฎีการเปดรับขาวสารที่กลาวมาขางตนนี้ สามารถนํามาอธิบายใน
การศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลมาจากการเปดรับ
ขาวสารการสือ่ สารการตลาดเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพร จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ
ที่ทั้งบริษัทยาสีฟนสมุนไพรไทยและบริษทั ขามชาติตางใชเปนชองทางในการสงขาวสารไปยัง
ผูบริโภค เปาหมายในรูปแบบทีต่ างกันไป
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การสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญในการเพิม่ ความรู สรางทัศนคติที่ดี และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ อันเปนฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพตางๆ ได (อรสา ปานขาว, 2539:
621 อางถึงใน อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, 2540)
Kreps and Thomton (1984 อางถึงใน อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, 2540: 15) กลาววา
การสื่อสารกับสุขภาพ คือ “ปฏิกิริยาของมนุษยที่มตี อกระบวนการในการดูแลรักษาสุขภาพ” โดย
เนนที่ความจําเปนของผูปว ย/ ผูบริโภคภายใตบริบทของสุขภาพ ทั้งนี้อาจเปนกระบวนการสื่อสาร
ทั้งภายในบุคคล ระหวางบุคคล กับกลุมองคกร สาธารณะและมวลชน เปนตน โดยการสื่อสารมี
หนาที่ตางๆ ดังนี้
1. เผยแพรขาวสารดานสุขภาพอนามัยที่เปนประโยชนแกประชาชน
2. ใหความรูแกประชาชนทางดานสาธารณสุขที่ยังเปนทีน่ าสงสัยไมเขาใจ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน
3. ชักจูงใหคลอยตามหรือใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมทางสาธารณสุขดานตางๆ
4. กระตุนเตือน ใหประชาชนแสดงปฏิกิริยาโตตอบอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ การสื่อสารในทางสาธารณสุขมีอยูหลายระดับดวยกัน ทั้งการสื่อสารระหวาง
บุคคล การสื่อสารกับกลุมและการสื่อสารกับมวลชน และอาจพิจารณาไดตามทฤษฎีการสื่อสาร
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Step Flow Theory) กลาวคือ การสื่อสารดานสุขภาพจากผูสงสารไป
ยังผูรับสาร ไมไดเกิดเพียงชองทางเดียว แตมีเครือขายทางสังคมหลายเครือขายที่มีอิทธิพลตอ
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสาร ผูรับสารสามารถรับสารไดจากหลายแหลง ไมวาจะ
เปนสื่อมวลชน การสื่อสารระหวางบุคคล สื่อเฉพาะกิจ หรือแมกระทั่งสื่อ Internet ในปจจุบันที่
นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลมากขึน้ (อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, 2540: 15)
อิทธิพลของแหลงตางๆ ทีม่ ีตอบุคคลในการดูแลรักษาสุขภาพประกอบไปดวยแหลง
ตางๆ ดังแสดงใหเห็นในแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 แสดงอิทธิพลในดานตางๆ ที่มีตอบุคคลในทางสาธารณะ
1
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11

บุคคล
Individual

สื่อเพื่อความบันเทิง
Entertainment Media

บุคคลอื่น

Other Individual

2

12

13

3

สื่อขาวและสารคดี
News & Documentary Media
7

6

10

บุคคลทางการสาธารณสุข
Health Professional

4

9

8

องคการทางสาธารณสุข
Health Professional organization
6

5

ที่มา : Kimbery A. Neuendorf, 1990: 133 อางถึงใน อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค (2540: 16)

แผนภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงขอมูลขาวสารและอิทธิพลจากแหลงตางๆ อยูลอม
รอบตัวบุคคลหนึ่งๆ โดยมีเสนที่เชื่อมถึงกันระหวางหนวยตางๆ ในที่นี้ บุคคลไดรับอิทธิพลและ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพจากแหลงขอมูลขาวสารหลัก 5 ดาน” (อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, 2540:
16) คือ
1. สื่อขาวและสารคดี
2. สื่อบันเทิง
3. บุคลากรทางสาธารณสุข
4. องคการสาธารณสุข
5. บุคคลอื่นๆ เชน ครอบครัว เพื่อนทีท่ ํางาน เปนตน
จากในภาพ นอกจากบุคคลจะติดตอกับองคกรสาธารณสุขและบุคคลโดยตรงแลว
ยังมีการติดตอผานสื่อตางๆ ทั้งสื่อที่เปนขาวและสารคดี และสื่อเพื่อความบันเทิงที่สอดแทรก
ความรูทางดานสุขภาพไวดว ย
เนื่องจากการสื่อสารของบุคคลโดยตรงกับกลุมตางๆ แลว การที่กลุมตางๆ มีการ
ติดตอซึ่งกันและกันก็ไดสงผลถึงบุคคลดวย เชน การติดตอระหวางบุคคลทางการแพทยกับสื่อ
บันเทิงเปนตน แมจะเปนเพียงครั้งคราวแตถือเปนการสื่อสารที่สําคัญ ดังที่แพทยไปใหคําปรึกษา
ผานทางรายการโทรทัศนนนั้ ก็สงผลถึงบุคคลทีไ่ ดฟงหรือชมรายการใหไดรับความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพโดยผานทางสื่อสารมวลชน
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แนวคิดดานการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Concept)

“การสื่อสาร” หรือ “Communication” มาจากรากศัพทภาษาลาติน คือ “communis”
ซึ่งแปลวาดวยกันหรือเหมือนกัน (Common) การติดตอสื่อสารประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน
ไดแก แหลงขาวสาร (Source) ขาวสาร (Message) และผูรบั (Receiver) การติดตอสื่อสารที่
แทจริงจะเกิดขึ้นไดเมื่อขาวสารที่สงจากผูสงสารถูกสงไปยังผูรับสาร แลวทั้งผูสงสารและผูรบั สาร
ตางเขาใจตอขาวสารนั้นตรงกัน นอกจากองคประกอบ 3 สวนหลักทีก่ ลาวไปแลวยังมีองคประกอบที่สําคัญอืน่ ๆ ที่จะนําขาวสารไปยังผูรบั สาร ไดแก ชองทางหรือสื่อ (Channel) และการ
ปอนกลับ (Feedback) ซึ่งชวยใหผูสงขาวสารสามารถทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลลัพธของ
ขาวสารได (ดังแสดงในแผนภาพที่ 4)
แผนภาพที่ 4 แบบจําลองการติดตอสื่อสารขั้นพื้นฐาน (Basic Communication Model)

ผูสงขาวสาร
(Source)

(การใสรหัส

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

การดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภค
จึงตองอาศัยการสรางการรับรูในระดับสูง โดยเฉพาะยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ผลิตออกมา
เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน ซึ่งตองทําความเขาใจกับ
คุณประโยชนของสวนผสมที่นํามาใชผลิตเพราะมีผลกับรางกายถาไมไดมาตรฐาน จึงตองมองลึก
เขาไปถึงความรับผิดชอบของผูผลิตดวย เพราะฉะนั้นขาวสารของธุรกิจที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อ
สื่อสารไปยังผูบ ริโภคจําเปนตองเนนที่ขอเท็จจริงสวนหนึ่งดวยเปนหลัก นอกเหนือจากความ
พยายามทางการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงคอื่น
ดังนั้น เมื่อกลาวถึงปจจัยอื่นๆ ทางการสื่อสารการตลาด เชน ดานราคาที่เปนที่ยอมรับ
ไดของผูบริโภคผนวกกับความสะดวกในการหาซื้อสินคาตามชองทางการจัดจําหนาย และบทบาท
ของการสงเสริมการขายเปนตัวกระตุน ณ เวลาทีเ่ หมาะสม จะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ
ใชสินคาเพิ่มมากขึ้น เปนตน

ขาวสาร
(Message)

ชองทาง (สื่อ)
(Channel)

การปอนกลับ (Feedback)
ที่มา : Consumer Behavior. Shiffman and Kanuk (1997)

ผูรับขาวสาร
(Receiver)

การถอดรหัส
(Decodes)
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โดยสรุป การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดขาวสารระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกัน 2
ฝายโดยฝายหนึ่งเปนผูสงขาวสารไปยังอีกฝายหนึ่งที่เปนผูรับขาวสาร เพื่อใหเกิดการรับรูรวมกัน
และแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอกัน ในการพิจารณาทางการตลาด เมื่อบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑเกา หรือตองการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑหรือบริการเดิมที่ดีอยูแลว
บริษทั ก็จําเปนจะตองสงขาวสารการขายไปยังลูกคาคาดหวัง ผูบริหารการตลาดก็จาํ เปนจะตองสง
ขอมูลติดตอผานเครื่องมือสงเสริมการตลาดที่จัดทําขึ้น ซึ่งกระบวนการสงขาวสารไปยังเปาหมาย
ตางๆ ในทางการตลาดเรียกวา “การสื่อสารทางการตลาด” หรือ “Marketing Communication”
บางครั้งเรียกสั้นๆ วา “marcom” (Boovee, Houston and Thill, 1995: 526)
สุวัฒนา วงษกะพันธ (2540: 55 อางถึงใน อภิรดี นิตุธร, 2539: 12) ไดกลาวถึงการ
สื่อสารการตลาด คือ กระบวนการการสื่อสารที่เปนการสื่อความหมายจากแหลงขาวสารผานสื่อ
ตางๆ ไปยังผูร ับสาร ซึ่งเปนบุคคลเปาหมาย ในการสื่อสารนั้น และเมื่อผูรับขาวสารไดรับขาวสาร
นั้น ถาหากผูสงขาวสารสามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับความตองการของผูรับขาวสารโดย
อาจจะใชวธิ ีการโนมนาวจิตใจ กระตุนความตองการเพื่อใหผูรับขาวสารไดรับรู เปลีย่ นแปลง
ทัศนคติ และมีผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผูรับขาวสารก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับ
ดังนั้น กระบวนการสื่อสารกับกระบวนการสื่อสารการตลาดสามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันไดดังแสดงในแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางกระบวนการการสื่อสารกับกระบวนการ
การสื่อสารการตลาด
ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร

ผูสงสาร
(Sender)

ขาวสาร
(Message)

ชองทางการสื่อสาร
(Channel)

ผูรับสาร
(Receiver)

ลิข

พฤติกรรม
(Behavior)

ตัวแบบกระบวนการสื่อสารการตลาด
องคกรธุรกิจ
(Organization)

ขาวสารทางการตลาด
(Message)

สื่อ
(Channel)

พฤติกรรมผูบริโภค
(Consumer Behavior)
ที่มา: สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2540: 55 อางถึงใน วรพร จิตราภัณฑ (2544: 16)

ผูบริโภคเปาหมาย
(Targeting Audience)
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จากแผนภาพ จะเห็นวาธุรกิจมีความพยายามที่จะสือ่ สารความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการของตนออกไปยังตลาด เพื่อวัตถุประสงคในการสรางความเขาใจและกระตุนใหผบู ริโภค
ยอมรับในสินคาและบริการนั้นๆ ตลอดจนแสดงพฤติกรรมการซื้อในที่สุด
Shimp (1997: 4-18) ไดอธิบายวา "การสื่อสารการตลาด" หมายถึง "กระบวนการ
สื่อสารเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดขององคกร บริษทั หางราน ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
โดยการสรางความหมายรวมกันระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งการสื่อสารการตลาดสามารถเกิดขึน้
ทั้งในลักษณะที่ตั้งใจ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯลฯ หรือบางกรณีก็อาจเกิดขึ้นโดยไม
ตั้งใจก็ ได เชน ลักษณะของตัวสินคา หีบหอหรือราคา และบางครั้งอาจเปนสัญลักษณที่อาจบอก
อะไรบางอยางแกลูกคาไดโดยที่นักสื่อสารการตลาดเองก็ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น
ดารา ทีปะปาล (2541: 61) ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาด คือ กิจกรรม
ทั้งมวลที่นักการตลาดไดกระทําขึ้น เพื่อใหเปนขาวสารกระตุนจูงใจ เพื่อสื่อความหมายถายทอด
ความคิดผานสื่อตางๆ ไปยังกลุมเปาหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการหรือสิ่งอื่นใด เพื่อให
เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในที่สุด และแสดงพฤติกรรมตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งตามที่
มุงหวังไว
Pickton and Broderick (2001: 3) ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาดไววา
“การสื่อสารการตลาด คือ การสื่อสารที่กระทํากับผูรบั สารเปาหมาย อันสงผลตอการตลาดและ
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเกี่ยวพันถึงการจัดการเกี่ยวกับสวนประสมการสื่อสารการตลาด
ดวย”
เสรี วงษมณฑา (2539: 17) ไดกลาววา “สิ่งที่ธุรกิจทําหรือเขาใจวาจะตองทํา ก็คอื
การใหขอมูลขาวสารทางการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการโฆษณาและการ
สงเสริมการขาย ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความตองการขั้นพื้นฐาน (Primary Demand) หรือความตองการ
ขั้นเลือกสรร (Selective Demand) สําหรับสินคาหรือบริการของตน” เชน เมื่อมีผลิตภัณฑยาสีฟน
ประเภทสมุนไพรเกิดขึ้นในตลาด การสงเสริมการตลาดที่ธุรกิจตองทํา คือ การใหขอมูลขาวสาร
หรือความรู เกี่ยวกับสมุนไพรที่นํามาใชกับสินคาประเภทนี้วามีคุณประโยชนอยางไร เพราะเปน
ขาวสารที่จําเปน นับวาเปนการสื่อสารทางดานผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการรักษาความตองการขั้นพื้นฐานของลูกคาใหเกิดขึ้น จากนั้นการสื่อสารทางการตลาดในขั้นตอไปจะเนนหนักที่การโนม
นาวหรือชักจูงใจใหผูบริโภคเกิดความเชือ่ ถือในตราสินคาของตนสูงสุด โดยพยายามสรางใหเกิด
ความพยายามขั้นเลือกสรร โดยการใชตราสินคา อาศัยการโฆษณาซ้าํ ๆ เปนตน รวมถึงการ
สงเสริมทางการตลาดในรูปแบบตางๆ
การติดตอสื่อสารทางการตลาด เปนการกระทําเพื่อหวังใหเกิดลําดับขั้นของผลการ
ติดตอสื่อสารขึ้นในหมูผูบริโภค กลาวคือ เริ่มจากการใหผูบริโภคไดรับทราบขาวสาร โดยผานสื่อ
ตางๆ ทั้งจากการไดยิน ไดฟง ไดอาน หรือไดเห็นโฆษณา หรือจากการกระตุนดวยรูปแบบอืน่ ๆ
ของการสงเสริมการตลาด เพื่อนําไปสูขบวนการที่กอใหเกิดความสนใจและการเรียนรูในผลิต-
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ภัณฑ ซึ่งกระบวนการนี้จะทําใหเกิดผลของการติดตอสื่อสารขึ้น คือ ผูบริโภคเกิดการรูจักตราสินคาและมีทศั นคติตอสินคานั้น และถาผูบ ริโภคมีทัศนคติที่ดตี อตราสินคา สามารถนําไปสูการ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด (เสรี วงษมณฑา, 2539: 27)
จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การสื่อสารการตลาด หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อมุงสรางการรับรู จูงใจ ใหมีพฤติกรรม
ตอบสนองในแงบวกตอผลิตภัณฑ หรือบริการ ตรงตามวัตถุประสงคของธุรกิจ ดังนั้นการสื่อสาร
การตลาดของผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพรซึ่งจัดอยูในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปนกับชีวติ ประจําวันของมนุษยตองบริโภคในทุกวันจึงมีปริมาณการบริโภคสูง ประกอบกับ
คูแขงขันทางธุรกิจที่มีอยูสงู ดังนั้น ผูประกอบการผลิตภัณฑยาสีฟน สมุนไพรยี่หอตางๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงคและเปาหมายทางการตลาดที่ตางมุงหวังใหผลิตภัณฑของตนเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค จึงใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดใหตรงกับเปาหมายที่วางไว โดยสะทอนออกมา
จากการรับรูและตอบสนองกลับของผูบ ริโภคเปาหมายในตลาด
บทบาทของสวนผสมทางการตลาดตอการสื่อสารการตลาด
สุวัฒนา วงษกะพันธ (2540: 76) กลาวถึงกระบวนการสือ่ สารการตลาด (The
Marketing Communications Process) นั้นเริ่มตนจากการที่ธุรกิจพยายามทําการสื่อสารเพื่อ
ถายทอดความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ขายอยูในตลาดโดยผานสวนประสมทางการตลาดไป
ยังผูบริโภค ซึง่ สวนประสมทางการตลาดที่วานี้ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนาย และกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งตางก็มีบทบาทในการทําหนาที่
เปนสัญลักษณเพื่อถายทอดความคิด ขอมูลขาวสารตางๆ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคเปาหมาย ดังนี้
(Burnett และ Moriarty 1998: 33-54 อางถึงใน สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2540: 76-89)
1. บทบาทของผลิตภัณฑตอการสื่อสารการตลาด
ผลิตภัณฑไมวาเปนสินคาหรือบริการ เปนสิ่งที่สามารถสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย
ไดโดยผานทางองคประกอบตางๆ ไดแก
• จุดเดนของผลิตภัณฑ ไดแก ขนาด รูปราง สีสัน รสชาติ สวนผสมหรือวัสดุที่
นํามาผลิต ซึง่ เปนสิ่งที่มีอยูในตัวสินคา
• บรรจุภัณฑ ไดแก ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งหอหุมสินคา ซึ่งมีสวนสําคัญในการ
แสดงถึงภาพพจนสินคา
• ตราสินคา ไดแก ชื่อ ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย การออกแบบหรือ
สวนผสมของสิ่งเหลานี้รวมกัน เพื่อแสดงความแตกตางของสินคาและบริการของผูข ายใหแตกตาง
ไปจากคูแขงขัน ซึ่งเปนการแสดงถึงเอกลักษณ ภาพพจน ชื่อเสียง และความเชือ่ มั่นในสินคา
และบริการ
เมื่อกลาวถึงการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร แตละตรายี่หอ
ตางใชการสื่อสารในสวนของรสชาติ สีสันของเนื้อยาสีฟน สวนผสม และวัตถุดิบสมุนไพรที่นํามา
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ใช เพื่อแสดงถึงความแตกตางของผลิตภัณฑของตนจากคูแขงขัน รวมทั้งเอกลักษณและภาพพจน
ของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั ของไทยที่เนนสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรทีผ่ ลิตโดยบริษทั ขามชาติที่เนนเอกลักษณของความเปนตางชาติ เชน การใชสมุนไพรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุนเปนสวนผสม เปนตน
2. บทบาทของราคาตอการสือ่ สารการตลาด
ราคาสินคามีบทบาทตอการสื่อสารการตลาด ในฐานะที่มีผลอยางมากตอความ
รูสึกนึกคิดและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการนัน้ ๆ ไมวาจะเปนความพึงพอใจ
ในตัวสินคาหรือความพึงพอใจทางจิตใจก็ตาม เพราะราคาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในกระบวนการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ดังนั้น การตั้งราคาจึงมีความ
สําคัญโดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ คือ จากคุณสมบัติของสินคาและบริการทีต่ นเสนอขาย
ความสามารถในการซื้อของกลุมผูบริโภคเปาหมาย ซึ่งตองใชการสื่อความหมายไปยังกลุม
ผูบริโภค (วรพร จิตราภัณฑ, 2544: 18) โดยมีรายละเอียด คือ
2.1. คุณลักษณะของสินคาและบริการ ที่มีผลกระทบตอการกําหนดราคาใน
สวนที่เกีย่ วของกับการสื่อสารการตลาดมี ดังนี้
• การรับรูที่แตกตางกันในดานคุณภาพของสินคาและบริการ มีผลตอการ
กําหนดราคาที่แตกตางกันได ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงพยายามแสวงหาโอกาสทางการสื่อสาร
การตลาดกับผูบริโภค โดยเนนการสื่อสารการตลาดใหเห็นถึงคุณภาพของสินคาของตนเพื่อสราง
โอกาสในการกําหนดราคาที่แตกตางกันไป เชน ราคาของยาสีฟนสมุนไพรที่เปนสวนผสมของ
วัตถุดิบจากตางประเทศของตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติ กับราคาของยาสีฟนสมุนไพรที่
ผลิตโดยวัตถุดิบภายในประเทศและเปนผูผลิตคนไทย จะมีการกําหนดราคาที่ตางกัน โดย
ผูบริโภคอาจเชื่อวาผลิตภัณฑที่ผลิตโดยสมุนไพรที่นําเขาจากตางประเทศมีคุณภาพทางการดูแล
สุขภาพทางชองปากและฟนไดดีกวา โดยเฉพาะเมื่อผลิตจากประเทศที่ไดรับการยอมรับทางดาน
การนําสมุนไพรมารักษาโรคอยูแลว เชน สมุนไพรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน ซึ่ง
ผูบริโภคอาจไมทราบถึงคุณภาพที่แทจริงและยอมจายกับผลิตภัณฑที่มีราคาสูงกวาเพราะเชื่อ
ในคุณภาพที่เหนือกวา
• ชื่อหรือตราสินคา ผูประกอบการพยายามวางตําแหนงสินคาในจิตใจ
ของผูบริโภค ดวยการสรางภาพลักษณใหกับชื่อตราสินคา เพราะเมือ่ สินคาและบริการเปนที่รูจกั
และยอมรับในกลุมผูบริโภคเปาหมายวาเปนตราสินคาทีม่ ีคุณภาพในระดับใดแลว การกําหนด
ราคายอมจะเปนไปตามระดับคุณภาพของตราสินคาในการรับรูของผูบริโภค ดังนั้น ผูผลิตตาง
พยายามผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงและใหผูบริโภคยอมรับเพื่อสามารถกําหนดราคาใหสูงได เชน
ยาสีฟนตรายีห่ อของตางประเทศเปนทีย่ อมรับมานานมากกวายาสีฟนตรายี่หอทีผ่ ลิตโดยคนไทย
เพราะเขามาทําตลาดสําหรับผลิตภัณฑนี้มานาน และเนื่องจากยาสีฟนสมุนไพรทีผ่ ลิตโดยบริษัท
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คนไทยใชวตั ถุดิบที่หาไดในประเทศ และการวางตําแหนงผลิตภัณฑเนนตลาดระดับลาง จึงมีการ
กําหนดราคาที่ต่ํากวาของบริษทั ขามชาติ ซึ่งวางตําแหนงสินคาเปนยาสีฟนระดับกลาง ถึงระดับ
พรีเมี่ยม จึงกําหนดราคาสูงกวาเปนตน
2.2. คุณลักษณะของผูบ ริโภค ที่มีผลกระทบตอการกําหนดราคาในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการสือ่ สารการตลาด กลาวคือ ในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น ประสบการณที่มีตอ
สินคาและบริการมีสวนสําคัญตอการกําหนดราคา โดยถาผูบริโภคขาดประสบการณเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ หรือไมมีขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นๆ ราคาจะเปนสิ่งสําคัญในการ
แสดงบทบาทตอการสื่อสารการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรู ในคุณภาพของสินคาและ
บริการ เชน ถาผูบริโภคไมเคยใชยาสีฟนสมุนไพร แตตองการทดลองใชเพื่อมาแกปญหาสุขภาพ
ทางชองปากและฟนของผูบ ริโภคปญหาใดปญหาหนึ่งก็ตาม ผูบริโภคจะไมสามารถทราบไดวา
ยี่หอไหนสามารถแกปญหาของเขาไดและมีคุณภาพดีพอ ราคาอาจเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพใน
เบื้องตนของยาสีฟนหลอดนั้นไดวาอาจมีคุณภาพดี ตามราคาที่ผูผลิตกําหนดขึ้น เปนตน
3. บทบาทของการจัดจําหนายตอการสื่อสารการตลาด
การจัดจําหนายเปนกลไกทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการแนะนํา นําสงและ
เคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบ ริโภค ซึ่งตองพิจารณาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Channel
of Distribution) วาการจัดจําหนายตองผานใครบาง ผูผ ลิตอาจจําหนายผานทางสถานที่จัดจําหนายของตนเองโดยตรง หรืออาจจะจัดจําหนายผานสถาบันคนกลางตางๆ เชน รานคาปลีก
รานคาสง หรือตัวแทนคนกลางที่มีในตลาด ดังนั้น การจัดจําหนายสามารถแสดงบทบาทในการ
สื่อสารหรือสงขาวสารไปยังผูบริโภคได โดยผานทางสถานที่จัดจําหนายที่วางขายสินคานั้น ไมวา
จะเปนของผูผลิตเองโดยตรงหรือเปนสถาบันคนกลางทีผ่ ูผลิตเลือกใชเปนชองทางกระจายสินคา
เชน รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา เปนตน เพราะภาพลักษณ (Image) ของสถานที่จัดจําหนายที่วางจําหนายสินคานัน้ ๆ มีผลตอภาพลักษณของสินคาที่มีตอการรับรูและความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรถูกนําไปวางขายในรานที่ดูสะอาด ทันสมัย มีภาพลักษณวาเปนสินคาใหมหรือดีกวาสินคาที่วางขายในรานที่ดูเกา และลาสมัย ซึ่งอาจทําใหลูกคาคิด
วาเปนสินคาเกาและเปนอันตรายในการใชก็เปนได หรือการจัดวางของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
ณ จุดซื้อ ในสถานที่จัดจําหนายที่ดูดี มีการสื่อสารขาวสารใหเกิดความนาสนใจแกผูบริโภค
สามารถทําใหภาพลักษณของสินคาดูดี เปนตน
4. บทบาทของการสงเสริมการตลาดตอการสื่อสารการตลาด
นักการตลาดไมเพียงแตตองพัฒนาผลิตภัณฑเพือ่ ใหไดผลิตภัณฑที่ดี กําหนด
ราคาที่เหมาะสม และวางจําหนายในที่ทลี่ ูกคาเปาหมายสามารถซื้อไดโดยสะดวกเทานั้น แต
นักการตลาดจําเปนตองจัดระบบการสื่อสารที่ดีดวย เพือ่ ใหสามารถนําไปติดตอสื่อสารกับบุคคล
หลายฝายทีเ่ กี่ยวของ เชน ลูกคาทั้งในปจจุบันและในอนาคต คนกลาง ผูถือหุน ผูจําหนายปจจัย
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การผลิต และสาธารณชนโดยทั่วไป เปนตน รวมทั้งเพือ่ เปนการสงเสริมการตลาด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวมาขางตนอีกดวย
การติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดผลดีมปี ระสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค
ตามตองการ จําเปนตองใชเครื่องมือสื่อสารหลายๆ อยางรวมกัน ซึ่งเรียกวา “สวนประสมการ
สื่อสารการตลาด” (Marketing communications mix) หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “สวนประสมการ
สงเสริมการตลาด” (Promotion mix) ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือสื่อสารหลักสําคัญ 5 อยาง ไดแก
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล การตลาดโดยตรง และการสงเสริมการขาย
(Kotler, 1997: 604) ดังนี้
4.1. องคประกอบของการสงเสริมการตลาด ประกอบดวยกิจกรรม 4 ประเภท
ไดแก
4.1.1. การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาจัดเปนเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่ไมใชบุคคล (Non-Personal Communication Channel) ซึ่งสามารถแจงขาวสาร (To
Inform) เตือนความจํา (To Remind) และชักชวน (To Persuade) กลุมเปาหมาย ตลอดจนผูมี
สวนเกี่ยวของกับธุรกิจอื่นๆ ใหมีความเชือ่ ในทิศทางทีต่ องการ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดทุกชนิดแลว การโฆษณาจัดเปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถควบคุมใหเปนไป
ตามแผนการโฆษณาทีว่ างไวไดมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนของการโฆษณาพบวา มี
ประสิทธิภาพสูงกวา เนื่องจากขาวสารโฆษณาที่เผยแพรออกไปในแตละครั้งสามารถไปถึงผูรบั
ขาวสารเปาหมายเปนจํานวนมาก (กันณวัน อภิรักษ ธนากร, 2544: 11)
4.1.1.1. นิยามของการโฆษณา ไดมีผูใหคํานิยาม ไวดังนี้
พรรณพิมล กานกนก (2531: 33) ไดใหความหมายของ
การโฆษณาวา “เปนกิจกรรมสวนหนึ่งที่มบี ทบาทสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาด คือ ชวยใหธรุ กิจทั้งมวล ไมวาจะเปนสินคาหรือบริการของตนไปสูต ลาดไดอยาง
กวางขวาง แตผูทศี่ ึกษาถึงการสื่อสารการตลาดยอมเขาใจดีวางานโฆษณาเพียงอยางเดียวไมอาจ
ชวยใหธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงคในการเพิม่ ยอดขายและขยายสวนแบงทางการตลาดใหกวางขวาง
ได”
เสรี วงษมณฑา (2540: 76) ไดใหความหมายของการโฆษณาวาเปนการติดตอสือ่ สารโดยใชสอื่ ที่ตองใชเงินโดยการอุปถัมภรายการ เพื่อจูงใจหรือมี
อิทธิพลตอผูรบั ขาวสาร สื่อที่ใชประกอบดวย (1) สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ
(2) สื่อกระจายเสียง ไดแก โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ การโฆษณาเปนการเผยแพรขาวสารไปยังกลุม
ผูรับสารไดอยางกวางขวางและมีแนวโนมจะเกิดขึ้นซ้ํา
4.1.1.2. ขอดี-ขอเสียของการโฆษณา
การโฆษณามีทั้งขอดีขอเสีย โดยขอดีก็คือ สามารถควบคุม
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สื่อโฆษณาไดมาก เนื่องจากบริษทั เสียคาใชจายชื้อเนือ้ ที่เพื่อโฆษณา จึงสามารถกําหนดขอความ
โฆษณาได จะใหพูดใหกลาวอะไร และจะใหสงขาวสารถึงใคร ซึ่งสามารถควบคุมกํากับใหเปนไป
ตามที่ตองการไดมาก ขอดีอีกประการหนึ่งคือ สามารถนํามาใชติดตอสื่อสารกับผูฟงไดทั้งในระดับ
ประเทศ หรือมุงเนนกลุมยอยบางกลุมโดยเฉพาะก็อาจทําได และนอกจากนั้น แมวาการโฆษณา
ตองลงทุนดวยเงินจํานวนมาก แตเนื่องจากการเขาถึงของขาวสารถึงผูคนจํานวนมาก ดังนั้น
ตนทุนการเขาถึงตอบุคคล (Cost per contact) จึงถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ
(Fill, 1995: 6 อางถึงใน กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544: 11)
สวนขอเสียที่สําคัญก็คือ แมวาตนทุนการเขาถึงตอบุคคลจะ
ถูกก็ตามแตจํานวนเงินทีต่ อ งลงทุนไปในการผลิตสื่อโฆษณา และการโฆษณาผานสื่อมวลชนตางๆ
คอนขางสูงมากและนับวันจะสูงมากขึ้นเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ
และหนังสือพิมพรายวัน เปนตน นอกจากนี้การโฆษณาผานสื่อตางๆ ดังกลาวก็มีอยูดาษดื่น
มากมาย ซึ่งเห็นกันอยูจําเจจึงเปนการยากอยางยิ่งแกผูทําโฆษณาในการทําใหผบู ริโภคสนใจใน
ขาวสารที่โฆษณา รวมทั้งการโฆษณายังไดรับการยอมรับเชื่อถือนอยอีกดวย เมื่อเทียบกับเครือ่ งมือการสื่อสารอื่นๆ ยิ่งไปกวานั้นการขาดขอมูลการปอนกลับโดยตรง จึงเปนการยากอยางยิ่งที่จะ
ทราบไดวาขาวสารที่ออกไปนั้นไปถึงผูรบั มากนอยเพียงไร รวมทั้งผลของการโฆษณาที่มีผลตอ
ยอดขายยังยากตอการประเมินอีกดวย (Fill,1995: 6. อางถึงใน กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544:
11)
4.1.2. การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว (Public Relations and
Publicity) ในบรรดาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้งหมด การประชาสัมพันธ มักไดรับความ
สําคัญจากนักการตลาดรองลงไป เนื่องจากไมไดมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมาย
โดยตรง หากแตการประชาสัมพันธถูกนํามาใชเพื่อสื่อสารสรางความเขาใจอันดีกับกลุมเปาหมาย
ที่ไมไดมีเพียงเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้นแตรวมไปถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสว นไดสว น
เสียกับธุรกิจ (Stakeholder) ทั้งหมด (Fill, 1995: 6 อางถึงใน กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544:
11)
4.1.2.1. นิยามของการประชาสัมพันธ ไดมีผูใหนิยามไวตางๆ ดังนี้
Weiner (1968) (อางถึงใน กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544:
13) ไดใหคําจํากัดความของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด Marketing Public Relations:
(MPR) ไววา “การใชกลยุทธการประชาสัมพันธและเทคนิคเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของ MPR
คือ เพิ่มการรับรู กระตุน ยอดขาย ชวยใหสื่อสารไดงายขึ้น และสรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับบริษัทและตราสินคา หนาที่ที่สําคัญที่สุดของ MPR คือ การสื่อสารดวยขอมูลที่นาเชื่อถือ
เปนผูสนับสนุนเหตุการณทสี่ ําคัญ และชวยเหลือสิ่งที่เปนประโยชนตอ สังคม”
Boone and Kertz (1995) ไดใหความหมายของการ
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ประชาสัมพันธวา “เปนการติดตอสื่อสารและการสรางความสัมพันธของบริษทั กับกลุมชุมชน
ตางๆ” บริษัทและชุมชนเหลานี้ ไดแก ลูกคา ผูขาย ปจจัยการผลิต ผูถือหุน พนักงานของบริษทั
รัฐบาล สาธารณชนทั่วไปและสังคมซึ่งองคการนั้นดําเนินการอยู
สําหรับการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดนั้น Harris (1992)
ไดใหคํานิยามไว วา “การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดเปนกระบวนการของการวางแผนปฏิบตั ิ
งานและการประเมินผล ซึ่งกระตุนการซือ้ และความพึงพอใจของผูบริโภค ตลอดจนการสรางการ
สื่อสารที่นาเชือ่ ถือ ทําใหเกิดความประทับใจ โดยระบุชื่อบริษทั และสินคาของบริษัท ซึ่งตรงกับ
ความตองการความเกี่ยวพันและความสนใจของผูบริโภค”
4.1.2.2. ขอดี-ขอเสียของการประชาสัมพันธ
ขอไดเปรียบของการประชาสัมพันธเผยแพรขาว คือ เสีย
คาใชจายต่ําเมื่อเทียบกับเครื่องมือการสงเสริมการตลาดอื่นๆ ที่กลาวมาแลว นอกจากนั้นขาวสาร
ที่เผยแพรทางสื่อมวลชนตางๆ ยังไดรับความเชื่อถือมากกวาเครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ อีกดวย
เชน การโฆษณา เปนตน
สวนขอเสียที่สําคัญที่สุดคือ การประชาสัมพันธไมสามารถ
ควบคุมพื้นที่ในการเผยแพรขาวสารได เชน ขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมอาจรับประกันไดวาจะลงใน
หนังสือพิมพฉบับใด หนาไหน หรือจะนําออกอากาศทางโทรทัศนเวลาใด เวลาที่ออกอากาศนั้น
กลุมเปาหมายสวนใหญดูโทรทัศนหรือไม ขาวสารที่นาํ เสนอเหมาะสมหรือขาดสาระสําคัญหรือไม
และเปนไปไดวาบางครั้งการเผยแพรขาวอาจเปนการทําลายองคกรแทนที่จะสรางภาพลักษณ
ในทางที่ดีใหกับองคกรนั้นก็อาจเปนได (กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544: 15)
4.1.3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยทั่วไปมีวตั ถุประสงคเพื่อ
จูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซือ้ สินคาและบริการในทันที เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของการ
สื่อสารการตลาดโดยทั่วไปตาม AIDA Model ไดแก การสรางการรับรูในขาวสาร (Attention-A)
การสรางความสนใจในสินคาและบริการ (Interest-I) การสรางความตองการในสินคาและบริการ
(Desire-D) และการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ(Action-A) แลว จะเห็นวา วัตถุประสงคของการ
สงเสริมการขายถูกกําหนดไวเพื่อสรางความตองการและจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาหรือบริการเปน
สวนใหญหรืออาจกลาวไดวา วัตถุประสงคดานการสงเสริมการขายจะมีวัตถุประสงคในดานการ
สื่อสาร และวัตถุประสงคดา นการเพิ่มยอดขายเปนหลัก (Chris Fill, 1995: 9 อางถึงใน กันณวัน
อภิรักษธนากร, 2544: 15)
4.1.3.1. นิยามของการสงเสริมการขาย มีผูใหคํานิยามไว ดังนี้
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (American Marketing
Association: AMA) ไดใหความหมายคําวา “การสงเสริมการขาย” (Sales Promotion) ไววา
หมายถึง “กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดที่ไดกระทําขึน้ นอกเหนือจากการขายโดยบุคคล การ
โฆษณา และการออกขาวเผยแพร เพื่อกระตุนการซื้อของผูบริโภค และการจําหนายของคนกลาง
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ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น” (พิบูล ทีปะปาล, 2537: 142)
Kotler (1991: 631) กลาววา การสงเสริมการขายไมใชการ
โฆษณา แตมสี วนสัมพันธกนั อยางใกลชิด และมีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน การโฆษณาเปนการ
นําเสนอ “เหตุผล” วาทําไมผูบริโภคจึงควรซื้อสินคา หรือ “Reason to buy” สวนการสงเสริมการ
ขายนั้นเปนการนําเสนอ “สิ่งจูงใจ” เพื่อใหเกิดการซื้อ หรือ “Incentive to buy”
Belch and Belch (1993) ไดใหความหมายของการ
สงเสริมการขายวา เปนกิจกรรมตางๆ ทางการตลาดทีจ่ ัดทําขึ้น เพื่อเสนอคุณคาและสิ่งจูงใจ
พิเศษ (Extra value or incentives) สําหรับผลิตภัณฑใหกับพนักงานขาย ผูจัดจําหนาย หรือ
ผูบริโภคขั้นสุดทาย เพื่อใหสามารถกระตุน การขายใหเร็วขึ้น
4.1.3.2. ประเภทของการสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(พิบูล ทีปะปาล, 2537: 142)
1) การสงเสริมการขายที่มุงเนนที่ผูบริโภค(Consumer
Promotion) เปนการสงเสริมการขายที่มจี ุดมุงหมายหลัก 3 ประการ ไดแก (สุธีย รัตนนาคินทร,
2532: 101-102 อางถึงในพิบูล ทีปะปาล, 2537: 143)
• เพื่อกระตุนผูบ ริโภคประจําที่บริโภคสินคาของตนอยู
แลวใหคงบริโภคตอไปหรือบริโภคมากขึน้ ทั้งนี้เพื่อปองกันการเปลีย่ นตรายี่หอสินคา หรือเปลีย่ น
ไปใชตรายี่หออื่นทดแทน เชน ลูกคาประจําของยาสีฟนสมุนไพรยี่หอ ก. จะไดรับการสงเสริมการ
ขายใหคงใชยาสีฟนสมุนไพรยี่หอ ก.ตอไป ไมไปใชยี่หอ ข. เปนตน
• เพื่อเปลี่ยนกลุมผูบริโภคทีใ่ ชเปนครั้งคราวใหหันมา
ใชสินคาของยี่หอหนึ่งเปนประจํา กลาวคือถากลุมลูกคากลุมนั้นเคยใชสินคาใดสินคาหนึ่งไม
แนนอนมีการเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ ใหหันมาเปนลูกคาประจํา เชน ปกติการใชยาสีฟนจะใชยี่หอ
ใดก็ได ขึ้นอยูกับความสะดวกเปนหลัก แตการสงเสริมการขายเพื่อเปลี่ยนกลุมผูบริโภคที่มีความ
รูสึกดังกลาว ใหกลับรูส ึกวาตองใชผลิตภัณฑดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟนของยี่หอนี้
เพียงยี่หอเดียว จึงจะไดรับการไววางใจในการรักษาไดเปนอยางดี เปนตน
• เพื่อดึงดูดลูกคาใหม กลาวคือ การใชการสงเสริมการขาย จะเปนการดึงเอากลุมผูบริโภคที่ไมเคยใชสินคายี่หอนี้มากอน ใหมาใชสินคายี่หอ
ดังกลาว เพื่อสรางความพอใจและเกิดการซื้อซ้ําในที่สดุ เชน การตกแตงจุดขาย การใหของแถม
การแจกของตัวอยาง คูปอง การลดราคา การชิงโชค การแขงขัน และการจัดแสดงสินคา เปนตน
2) การสงเสริมการขายที่มงุ เนนที่คนกลาง (Trade
Promotion) เปนการสงเสริมการขายที่มงุ เนนที่คนกลางหรือผูจัดจําหนาย โดยเครื่องมือสําคัญใน
การสงเสริมการขายที่มุงเนนคนกลางนี้ ไดแก การลดราคา การใหเงินชวยเหลือ การแถมสินคาให
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เปลา การแขงขันการขาย การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ การจัดแสดงสินคา ณ จุดขาย และ
การโฆษณารวม เปนตน
3) การสงเสริมการขายที่มงุ เนนที่หนวยงานขาย
(Salesforce Promotion) เปนการสงเสริมการขายโดยทางออม กลาวคือ การใชความพยายาม
ของผูผลิตในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานขายของบริษทั เอง
รวมทั้งหนวยงานขายของผูค าปลีกและผูค าสงทั้งสองกลุมนี้ใหดีขึ้น เพราะเมื่อหนวยงานขาย
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพก็ยอมทําใหยอดขายดีขึ้น และสงผลตอผลกําไรใหสงู ขึ้นตามไปดวย
เครื่องมือที่ชวยในการสงเสริมการขายทีม่ ุงเนนที่หนวยงานขาย ไดแก การฝกอบรมการขาย การ
ประชุมสัมมนาทางการขาย โควตาการขายและการยกยองพนักงานขาย เปนตน
4.1.3.3. ขอดี-ขอเสีย ของการสงเสริมการขาย
ทําใหตน ทุนการผลิตตอหนวยต่ําลง เนื่องจากการสงเสริมการขายเปนกิจกรรมที่ทําใหสินคาเคลื่อนยายตัวเองออกจากรานคาไปสูกลุมผูบริโภคโดยเร็วใน
ระยะเวลาสั้นๆ หรือทําใหผบู ริโภคยอมรับสินคาเร็วขึ้น กอนที่คูแขงขันจะมีเวลาไปผลิตและนํา
ออกสูตลาดเปนการยึดเหนี่ยวกลุมลูกคาไวได เปนการสนับสนุนการขายอยางไดผลที่สุด และยัง
สามารถใชเปน “กลยุทธตั้งรับ” (Defensive Strategy) คือ การเสนอสิ่งจูงใจพิเศษ สามารถทําให
ลูกคาซื้อสินคาของเรา และปองกันไมใหลูกคาหันไปซือ้ ตรายี่หออื่น หรือเปนการตัง้ รับเพื่อยืนยัน
สิ่งจูงใจพิเศษของคูแขงขัน (นิมิตร จิวะสันติการ, 2527: 29-30)
ขอเสียของการสงเสริมการขายที่สาํ คัญที่สุด คือ ถาสินคานั้น
มีคุณภาพไมดีพอ การสงเสริมการขายก็ไมสามารถไปชวยแกปญ
 หาไดเลย เพราะตัวสินคา
(Product) เปนสวนสําคัญทีส่ ุดสวนหนึ่งของการตลาด ยอมไมสามารถลบลาง หรือทําใหผูบริโภค
ลืมขอบกพรองนี้ไดจากการสงเสริมการขาย (นิมิตร จิวะสันติการ, 2527: 31)
4.1.4. การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling)
ในอดีตการขายโดยบุคคล (Personal Selling) มักถูกมองวาเปน
เครื่องมือสื่อสารการตลาดทีม่ ุงขายสินคาและบริการเปนหลัก (Hard Sales) และพนักงานขายมัก
ถูกมองวานารําคาญ แตภาพเหลานั้นไดเลือนหายไปมากแลวในปจจุบัน ภาพลักษณใหมของ
พนักงานขาย คือ พนักงานที่มีความรูความชํานาญในตัวสินคาหรือบริการไดเปนอยางดี สามารถ
ดึงจุดเดนของสินคาและการบริการมาแสดงใหลูกคาคาดหวังเกิดความสนใจและตองการจนกระทั่ง
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการนั้นๆ ในที่สดุ จึงเห็นไดวาบทบาทของการขายโดยบุคคลมีความ
เดนชัดมากขึ้น (กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544: 16)
4.1.4.1. นิยามของการขายโดยพนักงาน มีผูใหคํานิยามไวหลาก
หลายดังนี้
เอกชัย ชัยประเสริฐศักดิ์ (2527 อางถึงใน กันณวัน อภิรักษ
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ธนากร, 2544: 16) การใชพนักงานขายแมมีประสิทธิภาพสูงในการนําเสนอขายสินคาใหกับลูกคา
โดยตรง แตกม็ ีปญหาในแงคาใชจายสูงมาก จึงจําเปนตองกระทําอยางมีขอบเขต โดยตองจํากัด
อยูกับสินคาทีร่ าคาสูงและใหชวงกําไรมากพอสมควรจึงจะคุมคาของการใชวธิ ีนี้
Shimp (1993 อางถึงใน กันณวัน อภิรักษธนากร, 2544:
16) การขายโดยบุคคลเปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางบุคคลซึ่งพนักงานขายทํากับผูทคี่ าดวา
จะซื้อและพยายามกระตุนความตองการซื้อสินคาของบริษทั โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการขาย
สินคา
พัลลพ เหมือนคีรี (2539: 91) กลาวไววา การติดตอสื่อสาร
โดยใชพนักงานนี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารโดยตัวบุคคลพบวา เปนการสือ่ สารที่มี
ประสิทธิภาพมากกวาการสือ่ สารในรูปแบบอื่น เนื่องจากมีการยอนกลับของขาวสารโดยฉับพลัน
ซึ่งทําใหผูติดตอสื่อสารสามารถปรับและแตงขาวสารโดยฉับพลัน สามารถปรับและแตงขาวสาร
ใหเขากับสถานการณเฉพาะอยางได หากพนักงานสามารถตรวจสอบความตองการของลูกคาที่
ซื้อสินคาไดอยางถูกตองและสามารถสื่อความไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของ
ลูกคาดวยขอมูลขาวสารทีถ่ ูกตองแลว การขายนั้นยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ การขายโดย
พนักงานขายเปนการสื่อสารระบบสองทางระหวางพนักงานขายและลูกคา ดังนั้น ขอมูลขาวสาร
จึงสามารถแลกเปลี่ยนไปกลับและเกิดการชักจูงใหมีการขายเกิดขึ้น (กันณวัน อภิรักษธนากร,
2544: 16-17)
4.1.4.2. ขอดี-ขอเสียของการขายโดยบุคคล
ขอดีของการขายโดยบุคคล ไดแก
• สามารถมีปฏิกิริยาโตตอบกันไดสองทาง สามารถสื่อสาร
ตอบโตกบั ผูรบั สารได จึงทําใหผูสงสารสามารถกําหนดผลกระทบ (impact) ของขาวสารได อาทิ
สามารถแกปญ
 หาดานความไมเขาใจขาวสาร หรือปญหาขอโตแยง หรือสามารถใหขอมูลขาวสาร
เพิ่มเติมไดทนั ที ฯลฯ
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขาวสารได จึงทําใหผูสง
สารสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขาวสาร ใหเหมาะกับผูรับสารแตละรายโดยเฉพาะได
• สามารถตรึงความสนใจของผูฟงไดดี จึงทําใหการเสนอ
ขายแบบเผชิญหนากันตัวตอตัว ในกรณีเชนนี้ โอกาสที่จะทําใหผซู ื้อหันเหความสนใจไปสนใจสิ่ง
อื่นมีนอยที่สุด และสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อดวย โดยพนักงานขายซึ่งทํา
หนาที่ใหความชวยเหลือ หรือใหคําปรึกษาแกลูกคา พนักงานขายเหลานี้จะมีสวนรวมในกระบวน
การตัดสินใจซื้อของผูซื้อที่สําคัญ โดยสวนมากการขายโดยพนักงานจะมุงเนนในประเด็นที่เปน
กระบวนการติดตอสื่อสารระหวาง 2 คน คือสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขาวสารไดและสามารถ
ไดรับขอมูลยอนกลับโดยตรงไดทันที (ดารา ทีปะปาล, 2541: 259-260)
ขอเสียของการขายโดยบุคคล ไดแก
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• ขาวสารไมคงเสนคงวา เพราะโดยทั่วไปแลวขาวสาร
เพื่อการติดตอกับลูกคา จะผานการพิจารณาไตรตรอง วางแผนและออกแบบโดยทีมงานทางดาน
การตลาดเปนอยางดี โดยมีจุดประสงคเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายบางอยางโดยเฉพาะ เพื่อใหนําไปใช
ติดตอกับผูรบั ทุกคน เมื่อพนักงานขายนําไปใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บางครั้งจึงอาจทําใหการสื่อ
ความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม ไมตรงตามที่ฝายการตลาดตั้งใจไวก็ได
• ความขัดแยงระหวางหนวยงานขายกับฝายบริหาร
กลาวคือพนักงานขายกับฝายผูบริหารการตลาดทํางานไมประสานกัน คือ ผูบริหารการตลาดไม
เขาใจปญหาของหนวงานขายที่กําลังเผชิญอยู ฝายหนวยงานขายก็อาจไมเขาใจงานที่ฝายการตลาดทําอยู จึงเกิดการขัดแยงทางดานการติดตอสื่อสารภายในบริษทั เอง
• คาใชจายสูง งานการขายโดยบุคคลเสียคาใชจายสูง
ที่สุด เพราะตองเขาพบลูกคาเพื่อขายสินคาจึงมีคาใชจายอื่นๆ ที่ตดิ ตามมา เชน คายานพาหนะ
คาโทรศัพท เปนตน
• การเขาถึงต่ํา คือ การเขาถึงกลุมเปาหมายคอนขาง
ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ในองคประกอบของการสื่อสารการตลาด รวมถึงความถีใ่ น
การเขาถึงก็ตา่ํ มากอีกดวย
• ปญหาทางดานจรรยาบรรณอาจเกิดขึ้นไดงาย
พนักงานขายอาจละเมิดกฏ โดยพูดหรือกระทําบางสิ่งบางอยางในสิง่ ที่ตนทราบดีวาไมสมควร
กระทํา เพราะจะทําใหบริษทั เสียผลประโยชน ทั้งนี้เพื่อตองการสรางยอดขายใหกบั ตนเอง
(ดารา ทีปะปาล, 2541: 260-261)
4.1.4.3. บทบาทและความสําคัญของการขายโดยบุคคล
การขายโดยบุคคล เปนเครือ่ งมือที่มีตนทุนสูงที่สุดใน
บรรรดาเครื่องมือทั้งหมดในสวนประสมการสื่อสารการตลาด นักการตลาดใชการขายโดยบุคคล
เพื่อใหทําหนาที่หลายอยาง ดังนั้นผูทําหนาที่ในการขาย จึงมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน พนักงานขาย
(Sales-people หรือ Salesman) ผูแทนขาย (Sales representatives) ผูประสานงานลูกคา
(Account executives) ผูใหคําปรึกษาทางการขาย (Sales consultants) เปนตน (Kotler and
Amstrong. 1997: 497)
บทบาทของการขายโดยบุคคล แตกตางกันไปในแตละ
บริษทั ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑและบริการที่เสนอขาย ขนาดของบริษัท และ
ประเภทของอุตสาหกรรม บางบริษัทอาจไมมีพนักงานขายเลย ซึ่งบางครั้งพนักงานขายทําหนาที่
เปนตัวแทนทัง้ สองฝาย คือ ผูขายและผูซอื้ กลาวคือ ในฐานะทีท่ ําหนาที่เปนตัวแทนของบริษัท
พนักงานขายจะพยายามหาลูกคาใหมเพิม่ ขึ้น แจงบอกขาวสารหรือขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการของบริษัท เขาพบลูกคาเพื่อขายผลิตภัณฑ เสนอขายผลิตภัณฑใหม ตอบขอซักถามเพือ่
ขจัดขอโตแยง เจรจาตอรองราคา และเงื่อนไข และปดการขาย ขณะเดียวกัน พนักงานขายใน
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ฐานะทีท่ ําหนาที่เปนตัวแทนของผูบริโภค จะทําหนาทีถ่ ายทอดความคิดหรือทัศนคติของผูบ ริโภค
ที่มีตอผลิตภัณฑ หรือการกระทําตางๆ ของบริษทั มาแจงใหผูเกี่ยวของในบริษัททราบอีกดวย
(ดารา ทีปะปาล, 2541: 248 -249)
โดยสรุป การสงเสริมการตลาดอันประกอบดวยกิจกรรม 4 ประเภทที่กลาวมาขางตน
ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขายและการขาย
โดยพนักงานขาย กิจกรรมเหลานี้ลว นมีขอดีและขอเสีย ขึ้นอยูกับสถานการณและการพิจารณาใช
อยางเหมาะสมเพื่อใหการทําการสื่อสารการตลาดตรงกับกลุมเปาหมายและสามารถสรางการรับรู
ขาวสารตลอดจนสามารถทําใหผูบริโภคสนใจและยอมรับในสินคาตลอดจนตัดสินใจซื้อในที่สุด
ทั้งนี้ตองมาจากการวางแผนการสงเสริมการตลาดที่ดขี องนักการตลาดที่ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดที่ดีและมีความชัดเจนเพื่อใหบรรลุผลทางการตลาด
4.2. วัตถุประสงคของการวางแผนการสงเสริมการตลาด มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1. เพื่อใหขาวสาร
การสงเสริมการตลาดเกีย่ วกับสินคาและบริการแกผบู ริโภค เพื่อสราง
ความรูจักและกอใหเกิดการรับรูแกผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของตัวสินคา คุณภาพ
ของสินคา ราคาของสินคา การหาแหลงซื้อสินคา ตลอดจนเปนแหลงที่ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของตราสินคาตางๆ เพือ่ ประกอบการประเมินและการตัดสินใจซื้อได
4.2.2. เพื่อการบันเทิง
การสงเสริมการตลาดเพื่อการบันเทิง การสื่อสารการตลาดโดยการ
สงเสริมการตลาด นอกจากจะใหขอมูลขาวสารขอมูลและความรูเกีย่ วกับสินคาและบริการแก
ผูบริโภคแลว ยังสามารถสรางความบันเทิงใหแกผูบริโภคไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้เพราะการสรางสรรคสารเพื่อการสงเสริมการตลาดจะกอใหเกิดความสนใจในการโฆษณาและสามารถสรางใหเกิด
การเรียนรูไดอยางรวดเร็ว เชน การโฆษณาในลักษณะสนุกสนาน ขบขัน เปนตน หรือกิจกรรม
ในการสงเสริมการขายก็สามารถสรางความบันเทิงได โดยการใหผูบริโภคมีสวนรวมสนุกใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น
4.2.3. เพื่อชักจูงใจ
การสงเสริมการตลาดเพื่อชักจูงใจ โดยทั่วไปมักออกแบบเพื่อมุงหวัง
กระตุนการซือ้ แตโดยเจตนาที่แทจริงนัน้ หนวยงานธุรกิจมิไดมีความพยายามใหมีการปฏิบัตติ อบ
กลับในแงของการซื้อโดยทันที แตจะพยายามสรางภาพพจนที่ดีเอาไว เพื่อใหอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมการซื้อในระยะยาว (Long Term) ของผูบริโภค โดยวิธีโนมนาวและชักจูงนี้ โดยทั่วไป
ถือวาเปนเปาหมายหลักของการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑซึ่งกําลังเขาสูขั้นตอนการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
4.2.4. เพื่อเตือนความจํา
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การสงเสริมการตลาดเพื่อเตือนความจํา ในการดําเนินกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาดที่สม่ําเสมอสามารถที่จะย้ําเตือนความทรงจําของผูบริโภคไดเปนอยางดี การใช
การสงเสริมการตลาดดวยระยะเวลาที่มีความถี่ที่เหมาะสม จะทําใหผบู ริโภคไดมีความรูความ
เขาใจในตัวสินคาและผลประโยชนทเี่ ขาจะไดรับจากสินคามากขึ้น นอกจากนี้วัตถุประสงคในการ
สงเสริมการตลาดเพื่อเตือนความจํานี้ตองการใหสินคาและบริการยี่หอ นั้นๆ ติดอยูในความทรงจํา
ของผูบริโภคเปนอันดับตนๆ สามารถนึกถึงและเอยชื่อตรายี่หอสินคานั้นๆ ได เพราะเมื่อผูบริโภคสามารถจําชื่อสินคาไดแลวก็สามารถสรางโอกาสในการขายมากกวายี่หออื่นๆ (กันณวัน
อภิรักษธนากร, 2544: 18)
4.2.5. เพื่อสรางความมั่นใจ
การสงเสริมการตลาดเพื่อสรางความมั่นใจ เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคในการใชสินคาและบริการ ถาใชยหี่ อใดยี่หอหนึ่งแลว และมีความมั่นใจมากขึ้นก็จะไม
เปลี่ยนไปใชตรายี่หออื่นๆ อีก ฉะนั้น การสงเสริมการตลาดเพื่อสรางความมั่นใจหรือเสริมความ
มั่นใจในการตัดสินใจซื้อจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองทําเพื่อสรางการยอมรับในตราสินคาของสินคาและ
บริการนั้นๆ มากขึ้น เชน การโฆษณาของยาสีฟนสมุนไพรตราดอกบัวคูใ ชผูมชี ื่อเสียงมารับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑเพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาของตน เปนตน
4.2.6. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ
การสงเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของบริษทั การสื่อสารการตลาดโดยการสงเสริมการตลาด สามารถชวยสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ ของบริษทั ใหบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายได เชน การประชาสัมพันธดานขอมูลประโยชนของสมุนไพรเปนการ
สนับสนุนใหเกิดในการใหความรู ความเขาใจในตัวสินคามากขึ้น สามารถสนับสนุนการทํากิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ของบริษัท อาจเปนการออกสินคาตัวใหมทใี่ ชคุณคาของสมุนไพรชนิด
นั้นเปนจุดขายในตัวผลิตภัณฑนั้นๆ เปนตน
จากบทบาทของแตละสวนประสมทางการตลาดตอการสื่อสารการตลาดนั้น จะเห็นได
วา องคประกอบของสวนประสมการสื่อสารการตลาดแตละตัวสามารถสื่อความหมายและแสดง
บทบาทรวมกันในการสื่อขาวสารทางการตลาดทั้งหมด จึงสามารถสื่อสารผานสวนประสมทาง
การตลาดโดยเรียกวา สวนประสมทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix)
(ดารา ทีปะปาล, 2541: 5)
การสื่อสารการตลาดที่ดตี อ งมีการสื่อสารเพื่อสรางการรับรูใหสูงสุด การสื่อสารการตลาดในปจจุบันจึงมีการประสมประสานสื่อ เชน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อหนังสื่อพิมพ และสื่อ
นิตยสาร เปนตน รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่ไมใชสอื่ เชน การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) การ
จัดประกวด (Contest) การจัดแสดงสินคา เปนตน เหลานี้เขาดวยกันอยางมียุทธวิธี เพื่อใหผบู ริโภคกลุมเปาหมายไดพบเห็นและรับรูเ กีย่ วกับสินคามากที่สุด
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แนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสารการตลาดทั้งหมดที่ไดนําเสนอในขางตนเปนแนวทางเพื่อ
ใชเปนพื้นฐานของการศึกษาครั้งนี้ ตามประเด็นทีว่ าการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอทัศนคติของผูบ ริโภค รวมทั้งการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอพฤติกรรมการซือ้ ใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคดวยหรือไม โดยการ
ศึกษาในสมมติฐานดานพฤติกรรมนี้ยังตองการทราบไปถึงความถี่ ปริมาณ และขนาดของยาสีฟน
ที่ผูบริโภคซื้อใชจากการสื่อสารการตลาดที่นักการตลาดสื่อสารมายังกลุมผูบริโภคเปาหมาย
โดยทั้งนี้บริษทั ผูผลิตยาสีฟน สมุนไพรตางใชการสื่อสารการตลาด โดยการสื่อสารผาน
ทางบทบาทของสวนประสมทางการตลาด ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ราคา และดานการสงเสริมการตลาด และอาศัยทั้งสื่อที่ใชบุคคล สื่อที่ไมใชบุคคล สื่อเฉพาะกิจ
และสื่ออื่นๆ เปนสื่อกลางในการนําขาวสารไปยังผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรู เขาใจ
จูงใจ และยอมรับในผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรในที่สดุ จากการเปดรับขาวสารตามชองทางตางๆ
เหลานี้ ซึ่งบรรดาผูบริหารกิจการและนักบริหารการตลาดสามารถกําหนดทิศทางขาวสาร วัตถุประสงค ทางการสื่อสารการตลาดใหเหมาะกับความตองการของลูกคาใหมากที่สดุ โดยการใช
เครื่องมือสวนประสมทางการตลาดทุกตัวรวมถึงการประสมประสานการสื่อสารการตลาดอยาง
ครบวงจร เพือ่ ชวยใหการสงขาวสารทีต่ นตองการสื่อไปยังผูบริโภคใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
ขององคการที่ตั้งไว
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)

ทัศนคติเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของความรูสึกที่อยูภายใน เปนการสะทอน
ใหเห็นถึงแนวโนมไปทางใดทางหนึ่งของบุคคล เชน การแสดงออกวาชอบหรือไมชอบสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เชน ไมชอบตรายี่หอ สินคาหรือบริการ เปนตน ทั้งนี้ทัศนคติที่มีตอสินคาหรือบริการของ
บุคคล อาจเรียกวาเปนเพียงแงคิด (Point of View) ของบุคคลหนึ่งๆ ทั้งแงคิดและแนวโนม
ดังกลาวสอใหเห็นถึงความคิด (Opinion) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาผานไปนานๆ เขา
เนื่องจากทัศนคติเปนกระบวนการทางจิตวิทยา เปนเรือ่ งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ จึงไมสามารถ
สังเกตเห็นไดโดยตรง แตตอ งสังเกตจากสิ่งที่พูดหรือแสดงออก (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 190)
“ทัศนคติ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Attitude” แปลวา ความรูสกึ ความคิดเห็น ซึ่ง
ตรงกับความหมายในภาษาไทยตามพจนานุกรมทางดานการศึกษา วาแนวความรูสึกของคนเราที่
มีความคิดเห็นตอสิ่งตางๆ รอบๆ ตัวในดานความรูสึกชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ตอสิ่งตางๆ (อารียภักดิ์ เงินบํารุง, 2541: 14)
1. ความหมายของทัศนคติ
สุชา จันทนเอม (2527: 242) ใหความหมายของ “ทัศนคติ” วาหมายถึง “ความรูสึก
ทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุสิ่งของหรือสถานการณตางๆ เปนไปในทํานองทีพ่ ึงพอใจหรือ
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ไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได”
Krech and Crutchfield (1984: 152) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง “ผลรวมของ
กระบวนการที่กอใหเกิดสภาพการจูงใจ อารมณ การยอมรับ และการรับรู (Cognitive) ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้ เปนสวนหนึ่งของประสบการณของบุคคล”
ทัศนคติ หมายถึง “ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ลักษณะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง” (Schiffman and Kanuk, 1994: 657)
อารีภักดิ์ เงินบํารุง (2541: 1) ไดกลาวถึงทัศนคติวา เปนเรื่องของความชอบ ความ
ไมชอบ ความลําเอียง ความรูสึก ความเชื่อฝงใจของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด มักเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
รับรูหรือประเมินผูคน เหตุการณในสังคม บุคคลอาจเกิดอารมณความรูสึกบางอยางควบคูไ ปกับ
การรับรูนั้น และมีผลตอความคิดและปฏิกิริยาในใจ ดังนั้น ทัศนคติจงึ เปนทั้งพฤติกรรมภายนอกที่
อาจสังเกตได หรือพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตไดโดยงาย แตมีความโนมเอียงที่จะเปน
พฤติกรรมภายในมากกวาพฤติกรรมภายนอก
ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2541: 15) ยังสรุปไดวา ทัศนคติมีความหมายไดหลาย
ความหมาย คือ
1. ความรูสึกชอบของบุคคลทีม่ ีตอสิ่งตางๆ หลังจากที่บุคคลไดประสบการณใน
สิ่งนั้น ความรูส ึกนี้จะแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1.1. ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ
เห็นดวย ชอบ และสนับสนุน เปนตน
1.2. ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงออกในลักษณะของความไมพึงพอใจ
ไมเห็นดวย ไมชอบ และไมสนับสนุน เปนตน
1.3. ความรูสึกทีเ่ ปนกลาง คือ ไมมีความรูสึกใดๆ
2. บุคคลจะแสดงความรูสึกออกทางพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบงพฤติกรรมออกเปน
2 ลักษณะ คือ
2.1. พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดจากการกลาวคําพูดสนับสนุนทาทาง หนาตาบอกความพึงพอใจ
2.2. พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่สังเกตไมได ชอบหรือไมชอบก็ไม
แสดงออกหรือความรูสึกที่เปนกลาง (อารียภักดิ์ เงินบํารุง, 2541: 15-16)
จากคําจํากัดความเหลานี้ กลาวโดยสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นที่มี
อารมณหรือความรูสึกมาประกอบอันเกิดจากประสบการณของบุคคล บุคคลกลั่นกรองความรูสึก
นึกคิดของตน จากการสั่งสมประสบการณที่ไดรับรูมาของแตละบุคคลที่ไดรบั มาแตกตางกันไป
ซึ่งจะโนมเอียงในทิศทางทีต่ างกันไป ผานจากกระบวนการกลั่นกรองจะแสดงออกมาในรูปแบบ
พฤติกรรม ที่อาจสังเกตเห็นไดจากอารมณหรือปฏิกิริยาตางๆ ในการสนับสนุนหรือตอตานสิ่งใด
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สิ่งหนึ่งในดานลบหรือบวก มีการปฏิเสธหรือยอมรับ สถานการณใดสถานการณหนึ่ง บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง ในทางลบหรือบวกนั่นเอง
2. การเกิดทัศนคติในตัวผูบริโภค
การเกิดทัศนคติในตัวผูบริโภคไดนนั้ ตองมีกระบวนการในการสรางทัศนคติ
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (William, 1994: 280 อางถึงใน อรวรรณ โรจนไพศาลกิจ,
2544: 11) ดังนี้
1. การรับรู (Cognitive) หมายถึง ความรู (Knowledge) หรือความเชื่อของ
บุคคลที่มีตอสิง่ ตางๆ เชน เชื่อวารถมีราคาแพง สวนของการรับรูเปนสวนประกอบแรก ซึ่งก็คือ
ความรูและการรับรูที่ไดรับจากการผสมกับประสบการณโดยตรงตอทัศนคติ และขอมูลที่เกี่ยวของ
จากหลายแหลงขอมูล ความรูนี้สงผลกระทบตอการรับรูผานการกําหนดความเชื่อ (Beliefs) ซึ่ง
สภาพดานจิตใจจะสะทอนความรูเฉพาะอยางของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือการที่ผูบริโภคมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่ง คุณสมบัตติ อ สิ่งหนึ่งหรือพฤติกรรมเฉพาะ
อยางนําไปสูผลลัพธเฉพาะอยาง
อาจกลาวไดวาการรับรูจากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวคนเรา ตองพบเจอกับบุคคล สัตว
สิ่งของ และปรากฏการณทางธรรมชาติตา งๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้จัดเปนสิ่งเรา ที่ทุกคนตองเกี่ยวของ
ดวยไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง นักจิตวิทยาเชื่อวาบุคคลเขาติดตอกับสิ่งแวดลอมดังกลาว โดยผาน
กระบวนการอันหนึ่ง คือ การรับรู (Perception) มนุษยรับรูโดยใชอวัยวะสัมผัส (Sense organ) ที่
มนุษยมีอยู ไดแก หู ตา ปาก จมูก ผิวหนัง เปนตน ซึง่ นับเปนเครื่องมือสําคัญในการรับรู ดังนั้น
การรับรูเปนกระบวนการทีม่ ีระดับตั้งแตงายที่สุดถึงซับซอนที่สุดจนยากตอการเขาใจ นักจิตวิทยา
ไดใหความหมายการรับรูแตกตางกันออกไป (สุชา จันทนเอม, 2527: 119) ดังนี้
1.1. การรับรู คือ การตีความหมายจากการสัมผัส (Sensation) ในการรับรูนั้น
ไมเพียงแตมองเห็น ไดยิน หรือไดกลิ่นเทานั้น แตตองรับรูไดวา วัตถุหรือสิ่งที่รบั รูนั้นคืออะไร มี
รูปรางอยางไร อยูทิศใด ไกลกวาเรามากนอยแคไหน เปนตน ทั้งหมดที่สามารถบอกไดนี้เปนการ
ใสความหมายใหกับสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาในการสัมผัส
1.2. ในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนกระบวนการที่เกิดแทรกอยูระหวางสิ่งเรา
และการตอบสนองตอสิ่งเรา (ดังแสดงใหเห็นในแผนภาพที่ 6)
แผนภาพที่ 6 กระบวนการรับรู
Stimulus
(สิ่งเรา)

Perception
(การรับรู)

ที่มา : จิตวิทยาทั่วไป, สุชา จันทนเอม (2527: 119)

Response
(การตอบสนอง)
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เมื่อบุคคลรับรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่กลาวมา จากนั้นตัวบุคคลแตละคนจะรับรูสิ่ง
ตางๆ เขามาอยางไร และไดจัดระเบียบตีความจนเปนความเขาใจในการรับรู อยางไรบาง กอนที่
บุคคลจะปฏิบตั ิอยางใดอยางหนึ่งออกไป ยอมเกี่ยวของกับความสามารถในการตีความ และแยก
ประเภทสิ่งที่รบั เขามาเหลานั้น “ความเขาใจจากการรับรูนั้น นอกเหนือจากคุณลักษณะของตัว
กระตุนตางๆ ที่เขามาแลว ยังขึ้นอยูกับปจจัยสวนตัวบุคคล (Personal factors) ในตัวผูน ั้นดวย
ความหมายในที่นี้ คือ สิ่งที่คนรับรูเอามาจากภายนอกนั้น โดยทั่วไปมักจะถูกดัดแปลงจนเพี้ยน
ไปเพราะสืบเนื่องจากอิทธิพลของความจํา ความคาดหมาย ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและ
ลักษณะนิสัย และความชอบพอของคนๆ นั้น ที่โนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่งอีกดวย” (ธงชัย
สันติวงษ, 2539: 99)
นอกจากนี้ การรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวคนเรานั้น ขึ้นอยูกับการจัดหมวดหมูของวัตถุที่
เปนสิ่งเรา รวมทั้งยังขึ้นอยูก ับคุณลักษณะของผูรับรูซึ่งแตกตางกันไปในแตละคน โดยอิทธิพลที่
ทําใหคุณลักษณะของผูรับรูแ ตกตางกันออกไป (สุชา จันทนเอม, 2527: 124) ไดแก
• ประสบการณ (Experience) ประสบการณเดิมของแตละบุคคล จะทําใหบุคคลรับรู
ภาพหรือเหตุการณตางๆ เปนสองแงมุม กลาวคือ มีการรับรูตางกันเนื่องจากประสบการณเดิม
ของแตละบุคคลตางกัน
• ความตองการทางรางกาย “ถาสภาวะทางรางกายของบุคคลใดตองการสิ่งใดมากก็
จะรับรูสิ่งนั้นๆ ไดดี บุคคลที่กําลังหิวจะรับรูปายรานอาหาร หรือปายโฆษณาขายอาหารไดดี”
(สุชา จันทนเอม, 2527: 125) หรือ บุคคลที่เจ็บปวยจะรับรูขอแนะนําในการใชยาเพื่อใหหายปวย
ไดเพราะตองการหายจากโรค เปนตน
• อิทธิพลของสังคม (Social Factor) “สภาพความเปนอยูของวัฒนธรรมและสังคมที่
ทําใหคนแตละกลุมรับรูสิ่งตางๆ แตกตางกันออกไป เชน เด็กในชนบท ไมอาจรับรูในเรื่อง
เกี่ยวกับรถยนตไดดีเทาเด็กในเมือง และเด็กในเมืองก็ไมอาจรับรูในเรื่องของตนไม ปาไมไดดีเทา
กับเด็กในชนบท” เปนตน กลาวคือ แบบแผนของสังคมแตละแหงไมเหมือนกัน ทําใหคนรับรูส ิ่ง
ตางๆ แตกตางกันออกไป
2. สวนของความรูสึก (Affective หรือ Feeling learning) กลาวคือ “เปนสวนของ
โมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือ ความรูสึก (Feeling)
ของผูบริโภคที่มีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” (Schiffman and Kanuk, 1994: 657 อางถึงใน
ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538: 192)
3. สวนของพฤติกรรม (Cognitive หรือ Behavioral) กลาวคือ “เปนสวนของโมเดล
องคประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะทอนถึงความนาจะเปนหรือแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมของผูบริโภคดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอทัศนคติที่มตี อสิ่งหนึ่งหรืออาจหมายถึง ความตั้งใจที่จะซื้อ (Intention
to buy) (Schiffman and Kanuk, 1994: 658 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538: 193) โดย
องคประกอบทัศนคติ 3 ประการ สามารถแสดงไดดังแสดงในแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 องคประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model)
ทัศนคติ
(Attitude)

การรับรู

ความรูสึก
(Affective)

(Cognitive)

การกระทํา
(Conation)

ที่มา : William, 1994: 280 อางถึงใน อรวรรณ โรจนไพศาลกิจ (2544: 11)

จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของทัศนคติทั้ง 3 ประการ วาตางมีความ
สัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ ทั้งการรับรู ความรูสึก และการกระทํา จะเกิดขึ้นอยางเปน
กระบวนการสืบเนื่องตอกันไป คือ องคประกอบทางการรับรูที่บคุ คลรับเขามา สงผานไปสู
ความรูสึกทีเ่ กิดขึ้นจากสิ่งที่รับมา จากนั้นจะตอบสนองความรูสึกนั้นออกมาในรูปของการกระทํา
หรือพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง Jenkins (1972 อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 193) ได
กลาวสนับสนุนเรื่องขององคประกอบของทัศนคติอันเกิดจาก 3 ประการ และสามารถอธิบายตอไป
ในรูปแบบของพฤติกรรมการซื้อ การเปรียบเทียบความชอบ (ดังแสดงใหเห็นในแผนภาพที่ 8)
แผนภาพที่ 8 ทัศนคติและองคประกอบ

องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
(Cognitive Element)
(ความเชื่อในตรายี่หอ)
(Brand Belief)

องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม
(Behavioral and Cognitive Element)
(แนวโนมที่จะปฏิบัติการณ)
(Intention to buy)

องคประกอบเกี่ยวกับความชอบ (อารมณหรือความรูสึก)
Active Element (Emotion or Feelings)
ประเมินคาสินคา (Brand Evaluation)

4. ชอบ(Liking)

5. ความชอบมากกวา(Preference)

1.ความไมรูตัว 2.ความรูตัว 3.ความเขาใจ
(Concious) (Unconcious) (Understanding)

4. ความตั้งใจซือ้ 5.ประเมินคาการซื้อ 6.การซื้อซ้ํา
(Intention) (Evaluated to buy) (Repeating to buy)

ขั้นตอนการดําเนินการของการตลาด (Marketing Proceeding)

ที่มา : Jenkins, 1972 อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 193)

55

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

จากแผนภาพอธิบายไดวา องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจหรือความเชื่อ
(Belief) อันกอใหเกิดทัศนคติ ประกอบดวยองคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ (Cognitive
Element) และความเชื่อในตรายี่หอเกิดขึน้ เชื่อมโยงมาจากความรูตวั ไมรูตวั หรือความเขาใจ อีก
สวน คือ องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม จะเกิดเปนความตั้งใจซื้อ จนถึงตัดสินใจ
ซื้อ หรือซื้อซ้ําในอนาคต องคประกอบ ทัง้ 2 นี้ จะสงผานตอไปในเรือ่ งของความรูสึก เกิดความ
รูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับที่มากหรือมากกวา ซึ่งจัดเปนระดับของทัศนคติทเี่ กิดขึ้นกับบุคคล
เชน ผูบริโภคมีความตั้งใจซือ้ ประเมินคาการซื้อ และการซื้อซ้ํา เพราะมีความรูสึกชอบมาก ซึ่ง
ผูบริโภคนั้นมีองคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม มีแนวโนมในการที่จะปฏิบตั ิการซื้อ
อยูแลว ก็จะตัดสินใจซื้อตรายี่หอนั้น เปนตน
โดยรวมแลวทัศนคติมีความยืนยงอยูน านและสลับซับซอนกวาความเชื่อปกติ เพราะ
ประกอบไปดวยความเชื่อทีร่ วมตัวกันและผูกพันซึ่งกันและกัน องคประกอบทางดานความชอบ
หรืออารมณ (Affective element) เปนความรูสึกชอบหรือไมชอบวัตถุที่เกี่ยวของกับทัศนคติทั้ง
ความรูสึกในทางลบและบวก เชน นักการตลาดใชขอความ “ผมชอบรสชาติของคอลเกตใหมจัง
เลย” เปนตน โดยนักการตลาดเชื่อวาความเชื่อและความรูสึกของผูบริโภคมีความสอดคลองกัน
ทั้งนี้องคประกอบอันเกี่ยวเนื่องกับความตั้งใจกอพฤติกรรม (Behavioral element) เปนแนวโนม
ของการเกิดปฏิกิริยา หรือความตั้งใจกอพฤติกรรมของผูบริโภค โดยอิงกับความเชือ่ และ
ความรูสึกของผูบริโภคนั่นเอง (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 193)
3. การกอตัวของทัศนคติ
ศุภร เสรีรัตน, (2540: 170-171) ไดแสดงทัศนะถึง การเกิดขึ้นของทัศนคติเปนผล
มาจากประสบการณของบุคคล ทัศนคติของผูบริโภคกอตัวขึน้ อันเนื่องมาจากผลการเรียนรูข อง
บุคคลที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ โดยประสบการณของบุคคลเกิดจากผลกระทบที่มาจาก
บุคคลอื่นเขามาเกี่ยวของ และวัฒนธรรมอันเกิดจากองคประกอบหลายประการของประสบการณของบุคคลที่มีผลกระทบตอบุคคลในการเกิดทัศนคติของผูบ ริโภค คือ
1. ประสบการณสวนบุคคล (Personal experience) ทัศนคติของผูบริโภคกอตัว
ขึ้นมาเนื่องจากการเรียนรูของบุคคล องคประกอบหลายประการในประสบการณของบุคคลกระทบ
ตอการกอตัวของทัศนคติดงั นี้ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539: 204-205)
1.1. ความตองการและสิ่งจูงใจทีบ่ ุคคลมีอยูนั้นมีสวนรวมกันอยูมากทีเดียว
ขณะที่ผบู ริโภคไมชอบราคาสูงแตก็ชอบสินคาคุณภาพสูง ทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรูทําให
ผูบริโภคนิยมชมชอบในสิ่งที่ตรงกับความตองการและสิ่งจูงใจทางรางกายหรือทางอารมณ เชน
ผูบริโภคอาจมีทัศนคติที่ดตี อเครื่องประดับเพชร ทั้งๆ ที่ขณะนั้นผลิตภัณฑอื่นมีประโยชนกับเขา
มากกวา เปนตน
1.2. จํานวน ประเภทและความเชื่อไดของขาวสารที่ผูบริโภคสะสมมามีอิทธิพล
ตอการกอตัวของทัศนคติ อาจกลาวไดวา ทัศนคติทั้งหมดของผูบริโภคเกิดจากขาวสารเปนสวน
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ใหญ ยิ่งถาผูบ ริโภครูเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากขึ้นเทาใด ก็เปนการงายที่ทําใหเขาเกิดมีความคิดเห็น
ขึ้น โดยปกติผูบริโภคที่มีทศั นคติไมมั่นคงมักเกิดจากการที่มีขาวสารไมเพียงพอหรือไมถูกตอง
1.3. สภาพของการที่จะเลือกนึกเห็นภาพพจนของผูบริโภค ซึ่งก็สืบเนื่องมาจาก
ประสบการณสวนตัวที่มีอิทธิพลตอการกอตัวของทัศนคติเชนกัน ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะละเลย
ไมประเมินราคาสินคาในรานคาปลีก ซึ่งแมวาสินคาบางชนิดอาจขายราคาสูงมากแตเขานึกเห็น
ภาพวารานคานี้เปนรานทีข่ ายของในราคายอมเยาว
1.4. บุคลิกภาพทีผ่ ูบริโภคพัฒนาขึ้นมาในตัวเองกระทบตอทัศนคติของเขา
ผูบริโภคบางคนมีความรูสึกธรรมดาในบางทัศนคติ แตในบางทัศนคติเขามีความรูส ึกออนไหวได
งาย คุณสมบัติตางๆ ทางบุคลิกภาพของผูบริโภคบางคนติดอยูกับทัศนคติหนึ่ง แตบางคนอาจ
ผูกติดหรือสัมพันธกับทัศนคติอื่น
2. อิทธิพลจากภายนอก (External authorities) ที่มีผลตอการเกิดทัศนคติของ
บุคคลการเกิดทัศนคติของผูบ ริโภคแตละคนยังไดรับผลกระทบมาจากอิทธิพลภายนอกของบุคคล
เชน เพื่อน นักเรียน ครู พอแม ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ซึ่งบุคคลเหลานี้ตางใหขา วสาร หรือ
ความคิดที่ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติไปในทิศทางทีเ่ ขามีอยูได (ศุภร เสรีรัตน, 2540: 171)
3. ผลจากวัฒนธรรมที่มตี อการกอตัวของทัศนคติ (Cultural effects on attitude
formation) สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปจจุบันกระทบตอการกอตัวของทัศนคติ
อิทธิพลอันเกิดมาจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการเกี่ยวของกับสังคม จะทําให
เกิดเปนทัศนคติที่มตี อสถานการณครั้งใหม ผูบริโภคที่เติบโตในบรรยากาศสมัยโบราณที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ในตอนแรกมีแนวโนมที่จะคัดคาน ถาใหเวลาในการปรับตัวก็เปนการแนนอนที่ผูบริโภคจะถูกจูงใจใหยอมรับสิ่งใหม ทัศนคติปจจุบันของผูบริโภคพัฒนาขึ้นมาจากทัศนคติทเี่ กิด
ขึ้นในอดีต และเปนการงายกวามากสําหรับตัวผูบริโภคในการยอมรับทัศนคติทสี่ อดคลองกับ
คานิยมที่ตนเคยมีอยูในอดีต
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 203) ไดแสดงทัศนะถึง
“การกอตัวของทัศนคติ ในความหมายของ ”การกําหนดทัศนคติ” (Attitude
Formation) กลาวคือ การที่บุคคลกําหนดทัศนคติทมี่ ีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีปจจัยหลาย
อยางที่มีอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติ เชน วิธีการที่บุคคลกําหนดทัศนคติตอตราสินคา อิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน การโฆษณาผานสือ่ มวลชน เปนตน
สงผลตอบุคคลจะบริโภคหรือไมบริโภคสินคาใดสินคาหนึ่ง อิทธิพลบางอยางที่มี
ผลตอการกําหนดทัศนคติมีแนวโนมจะคงอยูและบางประการมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งถานักการตลาดปราศจากการทราบถึงวิธี การทีท่ ัศนคติถูกกําหนดขึ้นจะไม
สามารถทําความเขาใจพฤติกรรมผูบ ริโภคได”
ทั้งนี้ วิธีการที่จะทราบถึงทัศนคติทถี่ ูกกําหนดขึ้นมีดังนี้
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1. วิธีการที่ทศั นคติมีการเรียนรู (How attitudes are learn) ประกอบดวยทฤษฎีที่
สําคัญดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรตั น, 2538: 204-205)
1.1. ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบคลาสสิค (Classical conditioning theory) ความ
สําคัญของทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบคลาสสิค เกิดจากแนวความคิดที่มองวาทัศนคติเกิดจาก สิ่ง
กระตุนที่ไมมีเงื่อนไข (Unconditioned response) ผานการกระทําซ้ําหรือการเสริมแรงดานบวก
(Positive reinforcement) และมีผลตอการกําหนดทัศนคติในลักษณะความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งกระตุนที่ไมมีเงื่อนไขนั้น เชน การโยงความสัมพันธของผลิตภัณฑใหมกับผูมีชอื่ เสียง โดย
พยายามสรางทัศนคติทางดานบวกกับผลิตภัณฑผานผูม ีชื่อเสียงเปนการสรางการจดจําและสราง
คานิยม หรือ ทัศนคติดานบวกตอผูบ ริโภคใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑนนั้ เปนตน
1.2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการปฏิบัติ (Instrumental conditioning theory)
บางครั้งทัศนคติเกิดขึน้ จากการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ เชน ผูบริโภคอาจซื้อตราสินคาหนึง่ โดย
ปราศจากการมีทัศนคติตอตราสินคามากอน หลังจากที่ผูบริโภคทดลองซื้อและใช ถามีความพึงพอใจจากการใชผูบริโภคเหลานั้นก็จะพัฒนาเปนทัศนคติที่พึงพอใจตอตราสินคานัน้ เปนตน
1.3. ทฤษฎีการเรียนรูความเขาใจ (Cognitive learning theory) ในสถานการณที่ผูบริโภคคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อแกปญหาหรือสนองความตองการ ผูบริโภคกําหนด
ทัศนคติ (ดานบวกหรือดานลบ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยถือเกณฑการคนหาขอมูลและความเขาใจ
สวนตัว (ความรูและความเชื่อถือ)
2. แหลงอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติประกอบดวย
2.1. ขาวสารขอมูล (Information) “ทัศนคติมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ขาวสารขอมูลที่แตละคนไดรับมา รวมทั้งขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงที่มาของขาวสารขอมูล
ประกอบกับกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็น และเขาใจปญหาตางๆ ขาวสารขอมูลบางสวน
ที่เขามาสูต ัวบุคคลนั้น จะทําใหบุคคลเก็บไปคิดและสรางเปนทัศนคติขนึ้ มาได” (ธงชัย สันติวงษ,
2539: 166)
2.2. อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of family and friends) ผูบริโภค
มีการติดตอกับบุคคลทัว่ ไปโดยเฉพาะครอบครัว เพื่อนสนิท บุคคลทีเ่ ลื่อมใส บุคคลเหลานี้จะ
กําหนดทัศนคติซึ่งมีอิทธิพลตอชีวติ ครอบครัว เปนแหลงอิทธิพลที่สาํ คัญที่สุดตอการกําหนด
ทัศนคติ ครอบครัวจะสรางคานิยมพื้นฐานหลายประการและมีอิทธิพลตอการสรางความเชื่อถือ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538: 206)
2.3. การเปดรับตอสื่อมวลชน (Exposure to mass media) (ศิริวรรณ เสรีรตั น,
2538: 206) ไดแสดงทัศนะวา ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร สื่อโทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางขวางและตรงถึงตัวผูบริโภค โดยผูบริโภคอาจ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑทถี่ ูกสือ่ สารออกไปผานสื่อมวลชนเหลานี้ในรูปแบบโฆษณา
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ตางๆ ดังนั้นความคิดเห็นและการโฆษณาเหลานี้จึงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่มีอทิ ธิพลตอการ
กําหนดทัศนคติของผูบริโภค
4. บทบาทของทัศนคติ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 207) กลาวถึง บทบาทของทัศนคติทเี่ กิดจากการเปลี่ยน
แปลงโดยการจูงใจขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยบทบาท 4 ประการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของทัศนคติของ Katz (1960: 163-191 อางถึงใน จาระไน แกลโกศล, 2529) ดังนี้
1. การปรับเพื่อใชงาน (Adjustment-Utility) อยางกรณีที่บุคคลชอบสิ่งหนึ่งทีต่ อบ
สนองตอความตองการของตน เชน บุคคลมีความชอบยาสีฟนสมุนไพรเพราะสามารถแกปญหา
โรคทางชองปากและฟนของตนเองไดดี เปนตน
2. การปกปองความรูสึกตาง ๆ (Ego-Defense) เชน เมือ่ มนุษยสรางทัศนคติขึ้น
เพื่อปกปดความไมมั่นคงทางความรูสึกของตน หรือเพื่อปกปองตนเมื่อมีสิ่งขมขวัญเกิดขึ้น
เปนตน
3. การแสดงออกซึ่งคานิยม (Value expression) เชน การสรางทัศนคติขึ้น
เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อ และคานิยมตางๆ เชน การแสดงออกในการใชผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติแทนสารเคมี เพราะคานิยมของนักอนุรักษมีความเชื่อวาสารเคมีจะมีผลตอสิ่งแวดลอม
จึงมีทัศนคติทดี่ ีกับผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ เปนตน
4. หนาที่เกี่ยวกับความรู (Knowledge) เชน เมื่อใชทัศนคติเปนเครื่องชวยใน
การเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ ความสนใจเรียนรูเรื่องการอนุรักษสงิ่ แวดลอมและเพื่อเขาใจถึง
เรื่องธรรมชาติ อาจตองมีทัศนคติเกี่ยวกับการตอตานสารเคมีของบุคคลนั้นเกิดขึน้ เปนตน
กลาวโดยสรุป ทัศนคติคือสิ่งที่สามารถทําการอธิบายดวยวิธีการอางอิงถึงสิ่งที่อยูใน
ความคิดของผูบริโภค โดยสิ่งที่อยูในใจผูบ ริโภคลวนเปนสาเหตุทําใหมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่แสดงออกมา ซึ่งอาจเปนสิ่งที่สังเกตเห็นได โดยพิจารณาจากความหมายของ
ทัศนคติ โดยพิจารณาตั้งแตการเกิดทัศนคติในตัวผูบริโภค อันเกิดจากกระบวนการรับรูและ
องคประกอบทางทัศนคติทสี่ งผลตอการตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผูบริโภค การกอตัวของ
ทัศนคติ อันประกอบดวยประสบการณสว นบุคคล อิทธิพลจากภายนอก และผลจากวัฒนธรรม
ตลอดจนบทบาทของทัศนคติที่มีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในลักษณะการปรับเพื่อใชงาน ปกปอง
ความรูสึกของตน คานิยม และเปนหนาที่เกี่ยวกับความรู เปนตน เหลานี้นั้นเพื่อตองการทราบถึง
พฤติกรรมที่ผบู ริโภคแสดงออกมาอันสืบเนื่องมาจากทัศนคติ
แนวคิดดานพฤติกรรมผูบ ริโภค (Consumer Behavior Approach)
ในทุกชุมชนของมนุษยจะมีระบบการผลิต และระบบการจําแนกแจกจายสินคาและ
บริการ ดังนั้นการบริหารการตลาดจึงจําเปนตองเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจในการบริโภค
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(Consumption decisions) พฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองทําการศึกษาและทํา
ความเขาใจ เพราะการบริโภคสินคาตางๆ เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหลายที่มนุษยทุกคนตอง
เกี่ยวของเสมอ
1. คําจํากัดความของพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลเขาไปมีสวน
เกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชสอยผลิตภัณฑ
และบริการ เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากได ใหไดรับความพอใจ" (Belch and
Belch 1993: 115 อางถึงใน ดารา ทีปะปาล 2541: 49)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซงึ่ สินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมีสว นในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว” (Engel, Kollat
and Blackwell, 1968: 5 อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ, 2539: 29)
จากการจํากัดความขางตน แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กระบวนการที่มีมาอยูกอนแลว (Precede) สิ่งที่มีมากอนเหลานี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในขณะใดขณะหนึง่ ที่ผูบริโภคซือ้ สินคานั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และสังคม
วิทยาตางๆ ทีม่ ีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติและคานิยมของเขามาอยูกอนแลวเสมอ ตั้งแต
เล็กจนโต จนถึง ณ จุดที่ซื้อดังกลาว และขณะเดียวกันในขณะนั้น สิ่งที่มีมาอยูกอนเหลานั้นก็จะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อดังกลาวนั้นดวย และจากการทราบเรื่องเหลานี้ก็ทําใหสามารถทราบได
อยางสมบูรณวาทําไมผูบริโภคจึงปฏิบัตเิ ชนนั้น.” (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 29)
นอกจากนี้ นักวิชาการทางสังคม มักใชความหมายของคําวา “พฤติกรรม
(Behavior) เพื่อรวมถึงแตเฉพาะกิจกรรมที่เห็นไดชัดออกมา หรือที่สังเกตเห็นได แตในปจจุบนั
นี้กิจกรรมที่เห็นไดชัดออกมานี้ถือวาเปนเพียงจุดหนึ่งหรือแงหนึ่ง (One point) ของกระบวนการ
ตัดสินใจ” (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 29)
ดังนั้น เพื่อใหมีระบบการวิเคราะหทถี่ ูกตองสมบูรณเปนจริง การศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคจึงจําเปนตองรวมกิจกรรมที่ยากแกการสังเกตเห็นไดไวดวย แตที่ถือวาเปนสวนควบคูกนั
ไป สิ่งที่มีอยูภายในตัวผูบ ริโภค ซึ่งมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจดังกลาวดวย ทั้งนี้ หมายรวมถึงกิจกรรมในการซื้อ (Buying activities) ดวยวาทําที่ไหน บอยครั้งเพียงไรและภายใตสถานการณอยางไรที่ผูบริโภคจะบริโภคสินคาที่แตกตางกัน (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 30)
คําจํากัดความที่กลาวมานี้ สามารถแบงสวนสําคัญได 3 สวน คือ (อดุลย จาตุรงคกุล
2543: 5)
1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปกลับจาก
รานคา การจายของในรานคา การซื้อ การขนสง การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและ
บริการที่มีจําหนายอยูในตลาด เปนตน
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2. บุคคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ
ซึ่งหมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งมุงที่ตวั บุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพื่อนําไปใชบริโภคเองและ/
หรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ที่คลายคลึงกัน เชน ครอบครัว โดยพิจารณาถึงหนวย
บริโภควารวมถึงแมบานในฐานะทีเ่ ปนตัวแทนซื้อของครอบครัวและบุคคลบางคนทีซ่ ื้อของขวัญให
กับผูอื่นดวย เปนตน
3. กระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกริ ิยา
ตางๆ เหลานี้ ตลอดจนการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซื้อของผูบริโภคที่กระทบ
โดยตรงตอปฏิกิริยาทางการตลาด เชน การติดตอกับพนักงานขายกับสื่อโฆษณาและการเปดรับ
ขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางความโนมเอียงหรือ
กระบวนการตางๆที่เกิดขึ้น
กอนการซื้อและรวมอยูใน
พฤติกรรมผูบริโภค
การพิสูจนความตองการ
การเปดรับสื่อตางๆ
การตรวจสอบสินคาเพื่อเลือก
การเสาะแสวงหาขาวสาร
การจับจายของ
การพูดคุยกับผูอื่น

พฤติกรรมการซื้อ

การซื้อจริง
จํานวนสินคาซื้อแตละครั้ง
จังหวะเวลาในการซื้อ
สถานที่ที่มีการซื้อเกิดขึ้น
จายราคาคาสินคา
วิธีการซื้อ

กิจกรรมที่มักจะเกิดตามหลังการซื้อและ
รวมอยูในพฤติกรรมผูบริโภค

การใชสินคา
การเก็บและบํารุงรักษาสินคา
กําหนดสถานที่ที่มีการใชสินคา
การประเมินการปฏิบัติงานของสินคา
เงินสด/ เงินเชื่อ
ประเมินสินคา/ รานคาและหาคํายืนยัน

เกณฑในการประเมินทางเลือกตางๆ และปฏิกิริยาตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการระบุ
และพิจารณาทางเลือกตางๆ เปนอยางดีแลว เปนตน
สรุปในทีน่ ี้คือ พฤติกรรมผูบริโภคเกีย่ วของกับการบริโภคของบุคคลวาบริโภคอะไร
ที่ไหน บอยแคไหน และภายใตสถานการณอะไรบางทีส่ ินคาและบริการไดรับการบริโภค การ
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองพิจารณาถึงมิติตางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค

ที่มา : พฤติกรรมผูบริโภค, อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 6)

การศึกษาทีม่ ุงเนนถึงพฤติกรรมการซือ้ ของผูบริโภค เพราะทางการตลาดยอดซื้อเปน
สิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จทางการตลาด และเพื่อตองการรักษาระดับยอดขายใหอยูในระยะเวลา
ยาวนานตองพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบ ริโภคที่ลึกซึ้งและกวางขึ้น กลาวคือ ตองศึกษาถึงกระบวน
การตัดสินใจซื้อโดยผานความคิด รวมทัง้ ปฏิกิริยาทางรางกายของผูบริโภค ทังนีเ้ มื่อเกิดกระบวน
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การปอนขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภคและตอจากนั้นผูบริโภคจะอาศัยกระบวนการทางความคิด
ของแตละบุคคลเปนตัวตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ ซึ่งเปนกลไกที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจของผูบริโภค
(อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 5)
อาจกลาวไดวาพฤติกรรมของมนุษยเกีย่ วของกับความนึกคิด (Mental Process) ไม
สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง โดยอาจวินิจฉัยไดเพียงวาอะไรที่จะเกิดขึ้นและเปนสาเหตุใหบคุ คล
ประพฤติปฏิบตั ิออกมาเชนนั้น ดังแสดงใหเห็นในรูปแบบจําลองเบื้องตนเพื่อศึกษาพฤติกรรม
มนุษย ดังในแผนภาพที่ 9 (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 19)
แผนภาพที่ 9 รูปแบบจําลองแบบกลองดํา (Black-box Model)

การสรุป (Summarize)

สิ่งที่เกิดขึ้นกอน
Antecedents or inputs

กลองดํา (Black Box)

พฤติกรรรม Behavior
or outputs

ที่มา : Engel and other, 1995 อางถึงในอดุลย จาตุรงคกุล (2543: 19)

จากแบบจําลองขางตนแสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นกอน คือ สิ่งที่ปอนเขาสู
ระบบ (Inputs) หรือตัวกระตุนตางๆ ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยา และพฤติกรรมเปนสิ่งที่เกิดตามมา
(Outputs) สิ่งที่เกิดขึ้นอยูระหวางสิ่งที่ปอนเขาไป และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปอนขอมูลเขาไปเปน
กระบวนการของความนึกคิดในตัวบุคคล ซึ่งเปนสิ่งที่ทราบไมไดวามีอะไรบาง เรียกวา กลองดํา
(Black-box)
จากรูปแบบในแผนภาพสามารถสรุปไดวา “สิ่งที่เกิดขึ้นมากอนหรือตัวกระตุน ยอมมี
ลักษณะเปนสิง่ นําเขา (Input) ที่มีอิทธิพลตอตัวบุคคล และผลที่ออกมา (Output) คือ พฤติกรรมที่
แสดงออกมา และกระบวนการทางดานความคิด ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เปนปจจัยอีกสวนหนึ่งที่ไมอาจ
มองเห็นได โดยอยูตรงกลางระหวางสิ่งที่นําเขา และ ผลที่ออกมา (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 44)
โดยกระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นจากการแสดงออกมาใหเห็นในบุคคลหนึ่งในรูปแบบของ
การปฏิเสธขอเสนอบางอยางที่ถูกเสนอให ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากทัศนคติที่แข็งแกรงตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของบุคคลนั้น เชน ผูประกอบการเสนอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสวนผสมของ
พืชสมุนไพรบางชนิด แตผบู ริโภคปฏิเสธออกมาอยางแข็งขัน อาจมาจากผูบริโภคมีประสบการณ
หรือทัศนคติทไี่ มดีมากอนหนานี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มสี วนผสมวัตถุดิบดังกลาว และใชความคิด
ภายในใจ (Black-box) ซึ่งมาจากประสบการณหรือ การรับรูเดิมทีม่ ีอยู ทั้งนี้เปนสิ่งที่อยูในกระ-
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บวนการของความนึกคิดของผูบริโภคทีไ่ ดตัดสินผลิตภัณฑนั้นๆ ออกมาโดยการปฏิเสธ เปนตน
ซึ่งเปนสิ่งที่ทางผูผลิตไมสามารถทราบไดวาเพราะเหตุใด เนื่องจากเปนการตัดสินภายในใจของ
บุคคล แตเปนสิ่งที่เปนประโยชนกับธุรกิจถาสามารถลวงรูความนึกคิดอันเกิดขึ้นนี้
2. การซื้อและการบริโภค
พฤติกรรมของผูบริโภค ในความหมายที่ถูกตองมิไดหมายถึง การบริโภค
(Consumption) หากแตศึกษาถึงการซื้อ (Buying) ของผูบริโภค ซึ่งเนนถึงตัวผูซื้อเปนสําคัญ
โดยการซื้อเปนเพียงจุดหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไดจากการบริโภค
สินคาทั้งที่กระทําโดยตัวผูซ ื้อเองหรือโดยสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว ซึ่งมีผูซื้อทําตัวเปนผูซื้อแทน
ให การซื้อแทนนั้น ผูซื้อแทนจะเปนผูทํางานแทนความพอใจของผูบริโภคอีกตอหนึ่ง ดวยเหตุนี้
เองผูวิเคราะหการตลาดจึงตองระวังอยูเสมอถึงความสัมพันธเหลานี้ (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 31)
ศุภร เสรีรัตน (2540: 71) ไดกลาวถึงการตัดสินใจซื้อวา เปนขั้นตอนที่ผูบริโภค
พรอมทําการตัดสินใจสําหรับทางเลือกทีไ่ ดกําหนดไวแลวจากทางเลือกตางๆ โดยทางเลือกที่เลือก
กระทํานี้ถือวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแกปญหานั้น ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในขัน้ นี้ คือ ความ
ตั้งใจที่จะทําการซื้อสินคาใดสินคาหนึ่ง หรือตรายี่หอใดยี่หอหนึ่ง ความตั้งใจซื้อนี้ไมจําเปนตอง
กอใหเกิดการซื้อเสมอไป เนื่องจากยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจวาจะซื้อดี
หรือไม รวมทั้ง สภาพความพรอมที่นําไปสูการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การตัดสินใจซื้อจะเกิดหรือไม
ขึ้นอยูกับสิ่งตางๆ ดังนี้
1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) เปนชวงที่ผบู ริโภคพรอมที่จะเลือกทางใด
ก็ตามที่ดีที่สุดสําหรับการแกปญหาของเขา ความตั้งใจซื้อเปนเพียงโอกาสที่จะเกิดการซื้อจริงเทา
นั้น การซื้อสินคาของผูบริโภคไมไดซื้อตัวสินคาอยางเดียวหากแตเปนการซื้อผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากการซื้อสินคานั้นดวย ดังนั้น ความตั้งใจซื้อจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการซื้อจริงโดย
พิจารณาขอดีของตราสินคา คุณภาพ และผลประโยชนทั้งหมดของสินคาเพื่อเปรียบเทียบกัน
และสรุปเปนทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการที่เกิดขึ้น
2. สถานการณในขณะตัดสินใจ (Situation Influences) สถานการณ คือ ปจจัยทั้ง
หลายโดยเฉพาะในแงเวลาและสถานทีท่ ี่เกิดจากการสังเกต ไมไดเกิดจากความรูของบุคคลแตเกิด
จากตัวกระตุน ที่เปนทางเลือกที่มีผลตอพฤติกรรมในปจจุบัน การเลือกสินคา ตราสินคาเปนชวง
ของการพิจารณาสถานการณในการตัดสินใจซื้อ เชน การซื้อเนื้อหรือผักดี เปนตน สถานการณที่
ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อมีอยู 4 ประการ คือ (ศุภร เสรีรัตน, 2540: 72)
2.1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ทําเลทีต่ ั้ง การตกแตงภายใน กลิ่น เสียง
และการจัดราน เปนตน
2.2. เงื่อนไขการซื้อตางๆ ที่เกี่ยวกับเวลา เชน ซื้อครั้งสุดทายเมือ่ ไร ซื้อในชวง
เวลาอะไร เวลาเลิกงานหรือสุดสัปดาห เปนตน

63

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

2.3. การจงใจไปเดินซื้อเปนความตั้งใจและตองการจะซื้อ เชน มีความตั้งใจซื้อ
ยาสีฟนฟอกฟนขาวเพื่อเพิ่มความสวยงามแกสุขภาพฟน เปนตน
2.4. สภาพของอารมณ เงินสดที่มี สภาพความพรอมทางรางกาย เชน สบายดีหรือ
เจ็บปวย เปนตน
3. ระยะเวลาที่ใชสําหรับตัดสินใจ (Decision Time) ปจจัยอีกตัวทีเ่ กีย่ วของกับการ
ตัดสินใจซื้อก็คือ เรื่องของเวลาที่จะใชไปสําหรับการตัดสินใจ การเลือกซื้อสินคาอาจใชเวลาเปนป
หรือตัดสินใจเลือกซื้อฉับพลันก็ได ปกติระยะเวลาทีใ่ ชจะพิจารณาดวยปจจัยเชนเดียวกับการแสวง
หาขอมูล
3. กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมผูบริโภค
ปจจุบัน ผูบริโภคอาจเกี่ยวของกับปญหาการตัดสินใจซื้อเพื่อจัดหาสิ่งของมา
บริโภคอันสืบเนื่องมาจากสิ่งกระตุนทีเ่ กิดจากภายนอก หรืออาจเกิดจากความตองการที่เกิดขึ้น
ภายในหรือทัง้ สองอยางพรอมกัน สิ่งที่เปนตัวกระตุนจากภายนอกก็คือ สินคาที่วางขาย หรือการ
โฆษณาดวยภาพหรือประกาศ หรือดวยกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่เกีย่ วกับการสงเสริมการขายให
ผูบริโภคไดรูไดเห็น สิ่งเหลานี้ก็คือ ปจจัยทางวัตถุเชนเดียวกันกับการบอกกลาวชักชวน หรือการ
เห็นแลวเกิดความรูสึกอยากเลียนแบบใชของเหมือนคนอื่น ก็จะเปนตัวกระตุน ที่จะเปนปจจัยทาง
สังคมเมื่อมีสิ่งกระตุนจากภายนอกผานระบบสัมผัสเขามาในบุคคลหนึ่ง แรงกระตุนก็จะเกิดขึน้ และ
เกิดความตองการอยากไดขึ้นมา กระบวนการของพฤติกรรมการบริโภคก็เกิดขึ้นทันที โดย
สามารถอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคในกระบวนตัดสินใจซื้อได (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 64)
ดังนี้
1. การกระตุนหรือการเรา (Arousal) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดก็ตอ เมื่อระบบไดรับ
การเปด (Turned on) ใหเกิดวงจรขึ้นเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ตองมีการเคลือ่ นไหวหรือ
ดําเนินไปนั่นเอง ในทางหนึ่งแรงกระตุนจะเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลอันสืบเนื่องมาจากความตองการที่มีอยูไดรับการกระตุนเตือน (Need activation) ภายหลังจากที่ไดรับการกระตุน จากการรับ
เขามาทางประสาทสัมผัส และมีความอยากไดรับการตอบสนองดังกลาว และในทํานองเดียวกัน
แรงกระตุนอาจเกิดจากตัวกระตุนภายนอกได เชนกัน เชน กรณีที่บุคคลไดเห็นโฆษณาขายอาหาร
ที่นารับประทาน ก็อาจเกิดความอยากรับประทานขึ้นมาได แตแรงกระตุนที่เกิดขึ้นจากภายนอกนี้
อาจไมเกิดขึ้นทุกสถานการณก็ได ทั้งนี้อาจเปนเพราะตัวกระตุน ที่ไดรับมานั้น อาจขัดแยงกับ
ความชอบพอสวนตัวของแตละคน ซึ่งหากบังเอิญวาไมชอบสิ่งนั้นอยูแ ลว ถึงแมจะไดยินไดเห็น
โฆษณาก็อาจจะไมสนใจก็ได
2. ความเขาใจจากการรับรู และกระบวนการเปรียบเทียบ (Perception and the
comparison process) เมื่อคนถูกกระตุนหรือเราจากตัวกระตุนตางๆ ที่เกิดจากภายนอก และเกิด
ความตองการขึ้นภายในแลว กอนที่จะไปถึงกระบวนการตัดสินใจ ระบบจิตวิทยาของคนก็จะเริ่ม
คิดวิเคราะหโดยการนําเอาความจําหรือขอมูลในอดีตมาประกอบการคิด การเริ่มตนของกระบวน
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การจะอยูที่กลไกของความเขาใจจากการรับรู และกระบวนการเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ความเขาใจจากการรับรูนี้เปนสิ่งที่มีการเลือกเฟนและกลั่นกรองอยางมาก
(Selective) ไมวาจะอยูในสภาวะทีถ่ ูกกระตุนหรือไมกต็ าม เหตุทเี่ ปนเชนนี้ก็เพราะวา คนโดย
ทั่วไปมักตอตานสิ่งที่ทาทายใหมีการเปลีย่ นแปลงในคานิยมและทัศนคติของตน ดวยเหตุนี้ถา
หากมีการโฆษณาสินคาที่ไมใชตรายี่หอที่ชอบอยูในใจแลวก็มักละเลยไมสนใจเสียเลย ซึ่งความ
เขาใจอาจไดรับการกลั่นกรองดวย 2 ทาง คือ สิ่งที่สนใจ (Attention) และสิ่งที่ไมสนใจ (Distortion)
โดยจะปดออกจากความสนใจ กลาวคือ ระบบความสนใจของบุคคลจะใหความสนใจตอตัวกระตุน
ที่เห็นวาเกีย่ วของเทานั้น และขณะเดียวกันสวนประกอบของระบบความจําก็จะทําหนาที่กรอง
(Screen out) หรือตัดตัวกระตุนทีไ่ มเกี่ยวของออกไปเสีย และตัวกระตุนที่เกีย่ วของที่กรองเอาไวนี้
เอง ที่จะเปนสิ่งที่ตอเนื่องไปใหมีการกระทํา
4. พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Buying Behavior)
การตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ เชน
การตัดสินใจซื้อยาสีฟน ไมเทนนิส คอมพิวเตอรสว นบุคคล และรถยนตคันใหมจะมีความแตกตาง
กันอยางมาก การซื้อที่มีความซับซอนและราคาแพง จะมีผูซื้อเขามามีสวนรวมในการพิจารณา
ตัดสินใจมากขึ้น พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ (Kotler,
1997: 190)
1. พฤติกรรมซื้อที่ซับซอน (Complex Buying Behavior)
เปนพฤติกรรมการซื้อที่ผูบริโภคตองการเขาไปมีสวนรวมในการซื้อสูงมากและ
ผูบริโภคตระหนักถึงความแตกตางระหวางตราสินคาของสินคาชนิดเดียวกัน เชน สินคาที่มีราคา
แพงไมใชสินคาที่ตองการซื้อประจํา เปนสินคาที่มีความเสี่ยงและมีลักษณะเฉพาะตัวเองสูงมาก
โดยปกติแลวผูบริโภคไมมคี วามรูเกี่ยวกับประเภทสินคามากนัก ผูบริโภคตองเรียนรูเกี่ยวกับ
สินคา
พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอนจะเกีย่ วพันกับกระบวนการเรียนรู อันดับแรกผูซื้อจะ
พัฒนาความเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อันดับสองคือ พัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อันดับสาม
คือการเลือกซือ้ อยางไตรตรอง โดยที่นักการตลาดของผลิตภัณฑประเภทตางๆ เหลานี้ตองเขาใจ
ในพฤติกรรมการรวบรวมขอมูลขาวสารและการประเมินของผูบริโภค พฤติกรรมการซื้อประเภท
ตางๆ ตลอดจนจําเปนตองพัฒนากลยุทธที่ชว ยผูซื้อเรียนรูเกี่ยวกับระดับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
และความสัมพันธของผลิตภัณฑแตละระดับ รวมทั้ง คุณสมบัติใดของผลิตภัณฑของบริษัททีเ่ สนอ
ใหกับลูกคา พรอมกันนี้นักการตลาดจําเปนตองสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับรูปลักษณะของ
ตราสินคา โดยการใชชื่อพิมพหรือบรรยายผลประโยชนของตราสินคานั้นๆ รวมถึงจูงใจพนักงาน
ขายหรือผูแนะนําสินคาของจุดซื้อนั้นๆ ใหพยายามโนมนาวการเลือกตราสินคาในขั้นสุดทายของ
ผูบริโภค
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การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอาจมีความสลับซับซอนสูงแตไมเห็นความแตกตาง
ระหวางตราสินคามากนัก ในการตัดสินใจซื้อนั้นคงมีพื้นฐานอยูบนความจริงที่วา การซื้อสินคาที่มี
ราคาแพงไมใชของที่ตองการซื้อเปนประจํา มีความเสี่ยงและมีลักษณะที่แสดงออกซึ่งตัวเองสูง ใน
กรณีนี้ ผูซื้อจะเดินชมสินคาใหทั่วเสียกอนเพื่อเรียนรูและลดความไมสมดุลภายในใจ เพื่อทราบวา
มีอะไรอยูในตลาดบาง แตจะทําการตัดสินใจซื้อคอนขางเร็ว เพราะความแตกตางระหวางตราสินคาไมคอยโดดเดนมากนัก ผูซื้ออาจตอบสนองตอราคาที่ดีหรือซื้อความสะดวกเปนหลัก เชน
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเปนการตัดสินใจซื้อที่ซับซอนเพราะมีราคาแพงมีลักษณะที่แสดงออก
ซึ่งตัวเองสูง แตผูซื้อก็ยังมองวาเครื่องคอมพิวเตอรแตละยี่หอสวนใหญในปจจุบันมีราคาไมตางกัน
มากนัก
3. พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย (Habitual Buying Behavior)
เปนการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคที่อยูภายใตเงื่อนไขการตัดสินใจที่ไมสลับซับซอนและไมเห็นความแตกตางของตราสินคาแตอยางใด เชน สินคาที่ราคาไมสงู และตองซื้อ
เปนประจํา ผูบ ริโภคจะไมใชการตัดสินใจที่สลับซับซอนในผลิตภัณฑประเภทนี้ ผูบริโภคเพียงแต
ไปที่รานและมองหาตราสินคาที่ตองการ หากแตผูบริโภคยังคงหยิบแตตราหรือยี่หอเดิมก็ถือวา
พฤติกรรมการซื้อเปนนิสัย และมีความภักดีตอตราสินคานั้น
เนื่องดวยผลิตภัณฑมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจต่ํา พฤติกรรมผูบ ริโภค
จึงมิไดดําเนินการผานไปตามขั้นตอนของพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อที่ปกติ เพราะผูบริโภค
ไมไดแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตราสินคาเพิ่มเติมเลย ทั้งยังไมไดประเมินลักษณะของตราสินคาเหลานัน้ รวมถึงไมไดใชการตัดสินใจซื้อตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งอยางหนัก ซึ่งแทนที่จะ
เปนผูรับขอมูลขาวสารกลับไมมีปฏิกิริยาโตตอบเมื่อไดดูทีวีหรือเห็นโฆษณาในสื่อสิง่ พิมพ การ
ตอกย้ําโฆษณาจะทําให เกิดความคุนเคยกับตราสินคาไดมากกวาความมั่นใจในตราสินคา เพราะ
ผูบริโภคไมไดมีทัศนคติที่ดตี อตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งอยางมาก จนกระทั่งตองเลือกตราสินคา
นั้นๆ แต เปนเพราะความคุน เคยมากกวา ผูบริโภคอาจจะไมแมแตประเมินทางเลือกก็เปนได
ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริโภคไมไดมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้นสูงนัก แตกรณี
ที่ผลิตภัณฑมคี วามสลับซับซอนในการตัดสินใจต่ํา แตเปนสินคาที่ผบู ริโภคตองการทราบขอมูลใน
รายละเอียดของสินคาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ เชน ขอมูลของวัตถุดิบสมุนไพรและสรรพคุณการรักษา
การโฆษณาอาจชวยใหผบู ริโภคเกิดความมั่นใจมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการซื้อผลิตภัณฑที่มีความ
สลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา จึงเริ่มตนดวยความเชื่อในตราสินคาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูเชิง
รับ และตามดวยพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งอาจจะมีการประเมินการซื้อตามมาดวย แตทั้งนี้อาจขึ้นอยู
กับประเภทสินคาวาผูบ ริโภคมีความตองการทราบขาวสารเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อใชหรือไม
เพื่อนํามาประเมินการซื้อมากกวาการซื้อดวยความเคยชิน
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ผลิตภัณฑประเภทนี้นักการตลาดสวนใหญใชการตั้งราคาและการสงเสริมการ
ขายเปนตัวกระตุนการทดสอบผลิตภัณฑ เพราะผูบริโภคจะไมยึดติดอยูกับตราสินคาใดๆ เลย
การโฆษณาควรเนนขอความและภาพที่เกี่ยวกับตราสินคานั้น เพื่อตอกย้ําแกผูบริโภคและจดจําได
งาย ซึ่งสื่อทางโทรทัศนจะใชสื่อไดมีประสิทธิภาพกวาสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนรูของ
ผูบริโภค
4. พฤติกรรมการซื้อเพื่อแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying
Behavior)
บางครั้งสถานการณการซื้อเปนตัวแสดงลักษณะพิเศษจากความสลับซับซอน
ของผูบริโภคที่ต่ํา แตมคี วามแตกตางในตราสินคาอยางมีความหมาย ซึ่งผูบริโภคในที่นี้มักจะ
เปลี่ยนตราสินคาบอยครั้ง เชน ในกรณีซอื้ คุกกี้ ผูบริโภคจะมีความเชือ่ บางอยางเกี่ยวกับคุกกี้ โดย
จะเลือกซื้อตราสินคาของคุก กี้โดยปราศจากการประเมินคา แตจะประเมินผลิตภัณฑนั้นๆ ระหวาง
บริโภค อยางไรก็ตาม ในเวลาถัดมา ผูบริโภคอาจจะคนพบตราสินคาอื่นเพราะเบื่อตรายี่หอเดิม
หรือตองการลองชิมรสชาติที่แตกตางกันออกไป การเปลี่ยนตราสินคาจะเกิดขึ้นเพื่อแสวงหาความ
หลากหลาย (รัตติพร แสงวรา, 2545: 3)
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ ริโภคที่กลาวมานั้น แสดงใหเห็นวา การ
เรียนรู เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ ริโภค อันรวมไปถึงกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการ
เลือก การซื้อ การใช การประเมินผลสินคาหรือบริการของผูบริโภคลวนเปนสิ่งสําคัญที่นักสื่อสาร
การตลาดนํามากําหนดแผนการสื่อสารขาวสารขอมูลของธุรกิจที่ตองการ แลวสงขาวสารออกไป
ยังผูบริโภค โดยอาศัยชองทางทั้งสื่อที่ใชบุคคล สื่อที่ไมใชบุคคล และสื่อเฉพาะกิจตางๆ ผาน
ทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ตางๆ
ดังนั้นการทําการสื่อสารการตลาดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ การมีความรู
ความชํานาญทางดานการกําหนดเครื่องมือการสื่อสารการตลาด และการจัดสรรงบประมาณใน
การเลือกใชสอื่ (Channel) อยางเหมาะสมจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญยิ่ง นอกจากนี้
การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อใชผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรก็มีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนกวากัน เนื่องจากการรูถึงพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคจะสามารถนํา
มาปรับเปลี่ยนการกําหนดยุทธวิธีการสือ่ สารการตลาดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่นําเสนอ ขางตน จึงเปนพื้นฐานในการศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไวในการวิจยั ครั้งนี้ ไดเปนอยางดี
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ในการศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรทีม่ ี
ผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผูศึกษาไดคน ควางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้คือ
อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค (2540) ไดศึกษาเรื่อง “การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ โดยการสุมตัวอยางจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 450 คน โดยพบวา
ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได การดูแลรักษาสุขภาพนั้น อายุที่ตางกัน
ไมไดทําใหพฤติกรรมการบริโภคตางกัน การกระทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดแก การออกกําลัง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพมากที่สุด และทัศนคติตอผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธในเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภค นอกจากนี้การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวก
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ กลาวคือยิ่งแสวงหาขาวสารมากยิง่ ทําให
พฤติกรรมการบริโภคมากขึ้นดวย
สุภาพร ปาละลักษณ (2541) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาไทยของสตรีวยั ทํางานในเขกรุงเทพมหานคร ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้ง 3 ดังกลาว โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 406 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาไทยจากสื่อบุคคล มี
ความสัมพันธกับความรูเ กี่ยวกับสินคาไทย และมีความสัมพันธกับทัศนคติตอลักษณะของสินคา
ไทย นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาไทยมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการ
บริโภคสินคาไทย โดยลักษณะทางประชากรของสตรีวยั ทํางานที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการ
บริโภคสินคาไทยมีเพียง 4 ตัวแปร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดยที่ตวั แปรทีม่ ี
อิทธิพลในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยเรียงลําดับไดแก รายได อายุ การเปดรับ
ขาวสารจากนิตยสารเรื่องของใชในบาน อาชีพขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเปดรับ
ขาวสารทางโทรทัศนและพนักงานขาย
นายดุลยทัศน พืชมงคล (2542) ไดศึกษา “ปจจัยทางดานการสื่อสารการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบริการบัตรเดบิตของผูเปนสมาชิก” เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยการใชแบบ
สอบถามโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุมตัวอยางจะตองเปนสมาชิกบัตรเดบิตของธนาคารใดธนาคารหนึง่ จากที่ให
บริการ 5 แหง ที่กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 120 คน
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ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการสื่อสารการตลาดทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบไปดวย การ
สื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด โดยสวนใหญไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเดบิตของผูเปนสมาชิกทั้งสองดาน คือ ความถี่ใน
การใชบตั รเดบิตตอสัปดาห และมูลคาในการใชบตั รเดบิตตอครั้ง มีเพียงปจจัยยอยของการสื่อสาร
การตลาดดานความมั่นคงของธนาคารพาณิชย การจัดองคประกอบกับบัตรที่สวยงาม และแสดง
ความทันสมัย ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อใชบัตรเดบิต และการมีรานคา
ที่รับบัตรเปนจํานวนมาก การที่รานคาที่ใชบริการประจํารับบัตรเดบิต การโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพและการโฆษณาทางสือ่ เคลื่อนที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมดานมูลคาการใชบัตรเดบิตของ
ผูเปนสมาชิก
สําหรับลักษณะประชากรดานอายุ การศึกษา และรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ดานความถี่ในการใชบตั รเดบิตตอสัปดาหของกลุมตัวอยางและลักษณะประชากรที่ไมมีความสัมพันธ คือ เพศและอาชีพ ในสวนของพฤติกรรมดานมูลคาการใชบตั รเดบิตตอครัง้ ของกลุมตัวอยาง มีลักษณะประชากรดานเพศเพียงดานเดียวที่ไมมีความสัมพันธ
ศศิวิมล ตามไท (2542) ไดศึกษา “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 408 คน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับขาวกลองแตกตางกัน และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาและอาชีพที่ตางกัน มีความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองตางกัน
นอกจากนี้การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับขาวกลองมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับขาวกลอง และ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับขาวกลองไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคขาวกลอง
แตการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับขาวกลองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ธิดารัตน เดชะวลีกุล (2543) ไดศึกษา “การเปดรับสื่อโฆษณากับพฤติกรรมการใช
ยาดมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
พบวา ลักษณะทางประชากรดานการศึกษาขั้นสูงสุดมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารการ
โฆษณายาดมทางสื่อโทรทัศน ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมทางสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ และลักษณะทางประชากรทางดาน
สภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมทางสื่อโทรทัศน
ลักษณะทางประชากรทางดานเพศ อายุ และ รายไดสวนตัวตอเดือน ไมมีความ
สัมพันธกับการเปดรับขาวสารการโฆษณายาดม สวนลักษณะทางดานประชากรดานอื่น ๆ อัน
ไดแก ดาน เพศ อายุ อาชีพ และสภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกบั การใชยาดม แตลักษณะ
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ประชากรดานการศึกษาขั้นสูงสุดและรายไดสวนตัวตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ใชยาดม
ลักษณะประชากรทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน และสภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับความตองการการใชยาดมในอนาคต แตลักษณะทางประชากรดาน
การศึกษาขั้นสูงสุดไมมีความสัมพันธกับความตองการใชยาดมในอนาคต
พฤติกรรรมการเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมทางสื่อโทรทัศน วิทยุ นิตยสารและ
หนังสือพิมพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาดมของผูใชยาดม แตสื่อปาย
โฆษณากลางแจง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่มคี วามสัมพันธทางบวกกับความตองการใชยาดมใน
อนาคต และสื่อแผนพับ โบรชัวร โปสเตอร มีความสัมพันธในทางลบกับความตองการใชยาดม
ในอนาคตของลูกคาคาดหวัง และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมทางสื่อโทรทัศน
วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อปายโฆษณากลางแจง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความตองการใชยาดมในอนาคต
สิรินันท ไทยเจริญ (2543) ไดศึกษา “ การเปดรับขาวสารสื่อสารการตลาดโครงการ
สรางภาพลักษณประเทศและสินคาไทยกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาไทย
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอมูลกับกลุมตัวอยางทีศ่ ึกษาคือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน
400 คน
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางบุคคลดานเพศ อายุ การศึกษา และรายไดไมมีความ
สัมพันธกับความรูเกี่ยวกับโครงการสรางภาพลักษณประเทศและตราสินคาไทย รวมทั้งดาน
ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการฯ มีเพียงลักษณะทางประชากรดานอาชีพเทานั้นที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมและทัศนคติของกลุมตัวอยาง นอกจากนี้ ลักษณะทางประชากรดานเพศ อายุ
การศึกษา และรายไดยังไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรรมการบริโภคสินคาไทยในชวง 6 เดือน
กอนทําการสํารวจมีเพียงดานการศึกษาและรายไดเทานั้นที่มีความสัมพันธกัน สําหรับโอกาสที่
จะบริโภคสินคาไทยในอนาคต พบวาดานเพศ อายุ การศึกษา และรายไดไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยในอนาคต มีเพียงลักษณะทางประชากรดานอาชีพและการศึกษา
เทานั้นที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยในอนาคต
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดโครงการสรางภาพลักษณประเทศและสินคา
ไทยมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับโครงการการสรางภาพลักษณประเทศและสินคาไทยอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดโครงการสรางภาพลักษณ
ประเทศและสินคาไทยไมมคี วามสัมพันธกับทัศนคติทมี่ ีตอโครงการฯ แตมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยในชวง 6 เดือนกอนทําการสํารวจ แตกลับไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคในอนาคต
มยุรฉัตร พันไพศาล (2544) ไดศึกษา “การเปดรับขาวสารทางการสื่อสารการตลาด
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ของบริษทั ประกันภัยกับการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของผูทําประกันภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยคือ ผูที่ทําประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานครที่ยังคงมีความคุมครองอยูระหวางป พ.ศ. 2543-2544
จํานวนทั้งสิ้น 400 คนใชวธิ กี ารสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยภายในตัวบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส รายได ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการสื่อสารทางการตลาดของบริษัท
ประกันภัยและปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจทํา
ประกันภัยแตกตางกัน ขณะที่สถานภาพสมรสที่แตกตางกันไมทําใหการตัดสินใจทําประกันภัย
แตกตางกัน นอกจากนี้การเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจทํา
ประกันภัย โดยสื่อวิทยุมีความสัมพันธมากที่สุด ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑและดาน
การสงเสริมการตลาดตางก็มีความสัมพันธกับการตัดสินใจทําประกันภัย โดยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธมากที่สุด
ศิรประภา สัมฤทธิ์ (2546) ไดศึกษา “อิทธิพลของปจจัยการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
อาหารญี่ปุนที่มีตอพฤติกรรมการบริโภค” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ
ผูที่เคยบริโภคอาหารญี่ปุนที่รานอาหารญี่ปุนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 429 คน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลโดยรวมมีเพียงดานอาชีพรับราชการ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได เพศ เลนอินเตอรเน็ต ชมภาพยนตรนอกบาน และดูโทรทัศนเทานั้นทีม่ ี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภค แตเมื่อแยกพิจารณาปจจัยสวนบุคคลรายดาน พบวา มีเพียงปจจัย
ยอยบางตัวเทานั้นที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยการสื่อสารการตลาด
โดยรวมไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคแตเมื่อแยกพิจารณาราย-ดาน พบวา มีตวั
แปรยอยในแตละดานบางตัวเทานั้นที่มผี ล กลาวคือ ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดาน
ราคา ไดแก กําหนดราคาใหเลือกตามประเภทอาหาร และกําหนดราคาสูงเพราะใชสวนประกอบ
และเครื่องปรุงจากตางประเทศ ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย และปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาด ไดแก มีบัตรประทับตราสะสมแตม มีการสงคูปองชิงโชค มีพนักงานแนะนําอาหารใน
เมนู และมีบตั รสมาชิก/ บัตรสวนลดคาอาหาร เปนตน
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการสื่อสารการตลาด พบวา
การสงเสริมการขายดานการมีบัตรประทับตราสะสมแตมซึ่งถือวาเปนปจจัยยอยของการสื่อสาร
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคมากที่สุด ดังนั้น
สามารถสรุปไดวาปจจัยการสื่อสารการตลาดเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคมากที่สุด
สวนปจจัยการสื่อสารการตลาดที่ควรปรับปรุงมากที่สดุ กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาปจจัยการ
สื่อสารการตลาดในปจจุบันเหมาะสมแลว มีเพียงปจจัยดานราคาเปนสิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุด
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จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตามที่นําเสนอขางตนแสดงใหเห็นวา
เนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกีย่ วของ มีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้
โดยเปนเนื้อหาที่สะทอนใหทราบถึงความสําคัญและบทบาทของการสื่อสารการตลาดที่องคกรใช
เพื่อสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย โดยสอดคลองกับประเด็นที่ผูวิจัยสนใจศึกษา ไดแก การศึกษา
ประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดจากการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรของผูบริโภความีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมในการบริโภคยาสีฟนสมุนไพรหรือไม
อยางไร รวมทั้ง เพื่อทราบวาการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่นับวาเปน
สิ่งสําคัญสําหรับการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน จะมีผลตอการบริโภคของผูบริโภค
หรือไม เพราะกระแสของความนิยมบริโภคสมุนไพรเชนในปจจุบันอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกับ
ผูบริโภคในการตัดสินใจใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของสมุนไพร
ดังนั้น ความเกี่ยวเนื่องของแนวคิดทฤษฎีที่นํามาเปนพื้นฐานการศึกษาจากประเด็น
ตางๆ ทีต่ ั้งไว ตั้งแตแนวคิดของการสื่อสารการตลาดลวนมีบทบาทสําคัญกับการศึกษาเรื่องของ
การเปดรับขาวสาร เพราะการสื่อสารทางการตลาดที่ผปู ระกอบการตางๆ ใชสื่อสารไปยังผูบริโภค
นั้นจะสมบูรณได ตองอาศัยชองทางการสงสารที่เหมาะสมและตรงเปาหมาย เพื่อใหผูบริโภคเกิด
พฤติกรรมการตอบสนองกลับมาทางใดทางหนึ่ง การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนสิง่ ที่
ตอเนื่องมาจากการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด ทั้งทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เพราะเปนตัววัดความสําเร็จของการ
สื่อสารการตลาดของบรรดาผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพรทางหนึ่ง นอกจากนี้รูปแบบอื่นๆ
ทางการสื่อสารการตลาดที่อาศัยทั้งสื่อมวลชนเปนชองทางสงผานขาวสารของยาสีฟนสมุนไพร
เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางชองปากและฟน รวมทั้งสือ่ บุคคลที่เกี่ยวของตางๆ และสื่อการ
สงเสริมการตลาดอื่นๆ เหลานี้เปนชองทางสงผานขาวสารทางการสื่อสารการตลาดดวยทั้งสิ้น
นอกจากนี้การศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติของผูบริโภคตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดย
บริษทั ของไทยกับบริษัทขามชาติเปนอีกประเด็นทีต่ องศึกษา ทั้งนีใ้ นเชิงทฤษฎี ทัศนคติ เกิดจาก
ความเชื่อ คานิยม หรือความคิดเห็น ซึ่งเปนเรื่องของบุคคลทีไ่ ดรับรูจ ากประสบการณ ความรู
ตางๆ ที่แตกตางกัน อันนําไปสูทัศนคติตอ ผลิตภัณฑทตี่ างกัน ดังนั้นจากการสื่อสารการตลาดใน
หลายรูปแบบของบรรดาผูประกอบการทั้งในดานของยาสีฟนที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทของไทยและ
ผลิตโดยผูผลิตของบริษัทขามชาติ เหลานี้นั้นลวนสรางเปนทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑหรือไม
อยางไร
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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย

การศึกษาเรือ่ ง “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร ที่มีผลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ใชวิธีการ
ศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรที่ใชในการวิจัย

ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขนึ้ ไป
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิน้ 5,639,306
คน ในพื้นที่เขตการปกครอง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร (สํานักทะเบียนกลาง, กรมการปกครอง.
2548)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

การกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดจากจํานวนประชากรที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและหญิง ที่เคยซื้อใชและ/ หรือยังซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณหา
ขนาดของกลุม ตัวอยางของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ดังนี้ (ปญญา ธีระวิทยเลิศ, 2544: 29)
N
สูตร
n
=
1+N(e)2
เมื่อ

n
N
e

=
=
=

ขนาดของกลุม ตัวอยาง
จํานวนหนวยประชากร
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ในที่นี้คือ 0.05
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เมื่อแทนคาสูตร =

5,639,306
1+5,639,306(0.05) 2

=

399.99994

ผลจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดตอ งไมต่ํากวา 399.99 คน กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนีจ้ ึงอยูที่จํานวนไมนอยกวา 400 คน
การกําหนดกลุมตัวอยาง

การศึกษาครั้งนี้ใชวธิ ีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)

ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบจัดพวก (Classification Sampling) โดยการจัด
ชั้นตามเขตการปกครองในเขตกรุงเทพมหานครออกจาก 50 เขตการปกครองออกเปน 3 กลุมเขต
ตามเกณฑการแบงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2547) ดังนี้
• กลุมเขตเมือง/ เขตชั้นใน มีทั้งหมด 14 เขต ไดแก
1. เขตพระนคร
7. เขตบางซือ่
13. เขตดินแดง
2. เขตปอมปราบศัตรูพาย
8. เขตพญาไท
14. เขตวังทองหลาง
3. เขตปทุมวัน
9. เขตราชเทวี
4. เขตสัมพันธวงศ
10. เขตหวยขวาง
5. เขตบางรัก
11. เขตธนบุรี
6. เขตดุสิต
12. เขตคลองสาน
• กลุมเขตตอเมือง/ เขตชั้นกลาง มีทั้งหมด 26 เขต ไดแก
1. เขตประเวศ
10. เขตทุงครุ
19. เขตจตุจักร
2. เขตสาธร
11. เขตบางแค
20. เขตบางกอกใหญ
3. เขตบางกะป
12. เขตบางนา
21. เขตบางกอกนอย
4. เขตพระโขนง
13. เขตวัฒนา
22. เขตบางพลัด
5. เขตคลองเตย
14. เขตสะพานสูง
23. เขตภาษีเจริญ
6. เขตดอนเมือง
15. เขตบางเขน
24. เขตราษฎรบูรณะ
7. เขตบางคอแหลม 16. เขตสายไหม
25. เขตสวนหลวง
8. เขตลาดพราว
17. เขตคันนายาว
26. เขตยานนาวา
9. เขตบึงกุม
18. เขตหลักสี่
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• กลุมเขตชานเมือง/ เขตชั้นนอก มีทั้งหมด 10 เขต ไดแก
1. เขตหนองจอก
5. เขตลาดกระบัง
9. เขตทวีวัฒนา
2. เขตมีนบุรี
6. เขตบางขุนเทียน
10. เขตบางบอน
3. เขตจอมทอง
7. เขตหนองแขม
4. เขตตลิ่งชัน
8. เขตคลองสามวา

จากนั้นคํานวณขนาดกลุม ตัวอยางเขตโดยใชเกณฑประชากรทั้งหมดจํานวนหลักรอย
ใชกลุมตัวอยางรอยละ 22 (ปญญา ธีระวิทยเลิศ, 2544: 29) (22x50)/ 100 = 11 คิดเปน 11 เขต
จากทั้งหมด 50 เขต โดยจะไดสัดสวนของแตละกลุมเขตโดยวิธีการคํานวณดังนี้
1. สัดสวนจากกลุมเขตเมือง
มีคา (11x14)/ 50 = 3.08
ดังนั้นกลุมนี้ใช 3 เขต
2. สัดสวนกลุมเขตตอเมือง/ เขตชั้นกลาง
มีคา (11x26)/ 50 = 5.72
ดังนั้นกลุมนี้ใช 6 เขต
3. สัดสวนจากกลุมเขตชานเมือง/ เขตชัน้ นอก มีคา (11x10)/ 50 = 2.20
ดังนั้นกลุมนี้ใช 2 เขต

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเลือกกลุมเขตทีท่ ําการศึกษาโดยวิธีการจับฉลาก (Blind Draw)
ไดผลลัพธดังนี้
1. กลุมเขตเมือง ไดแก เขตพระนคร เขตปทุมวัน และเขตวังทองหลาง
2. กลุมเขตตอเมือง/ เขตชั้นกลาง ไดแก เขตบางกะป เขตสาธร เขตดอนเมือง
เขตลาดพราว เขตจตุจักร และเขตหลักสี่
3. กลุมเขตชานเมือง/ เขตชั้นนอก ไดแก เขตมีนบุรีและเขตตลิ่งชัน
ขั้นตอนที่ 3 ใชวธิ ีการสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quota Sampling) โดย
กําหนดตัวอยางในแตละเขตพื้นที่ จํานวนเทา ๆ กัน คือเขตละ 38 คน รวมแลวจะไดจํานวน
ตัวอยางรวมทัง้ สิ้น 418 ซึ่งมากกวากลุมตัวอยางจากการคํานวณเพือ่ การศึกษาครั้งนี้ คือ
400 คน
3.1. จํานวนตัวอยาง กลุมเขตเมือง
3 x 38 = 114 คน
3.2. จํานวนตัวอยาง กลุมเขตตอเมือง/เขตชัน้ กลาง
6 x 38 = 228 คน
3.3. จํานวนตัวอยาง กลุมเขตชานเมือง/เขตชั้นนอก
2 x 38 = 76 คน
รวมเปน 418 คน
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ขั้นตอนที่ 4 ใชวธิ ีการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยวิธกี ารเก็บ
ขอมูลตามสถานที่พักอาศัย และหางสรรพสินคาที่มีกลุม เปาหมาย จากในแตละเขตตามทีร่ ะบุไว
ขางตน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก)
ขั้นตอนที่ 5 ใชวธิ ีการสุม ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่พบในบริเวณที่กําหนด เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครบตามเงือ่ นไขจากแตละเขตตามที่กําหนดไว
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา สามารถแจกแจงตามสมมติฐาน ไดดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตน - การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ตัวแปรตาม - ทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร

สมมติฐานที่ 2 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตน - การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ตัวแปรตาม - พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผล
ตอความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตน - การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ตัวแปรตาม - ความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผล
ตอปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตน - การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ตัวแปรตาม - ปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
2.3. การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผล
ตอขนาดในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตน - การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ตัวแปรตาม - ขนาดในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร
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สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอยาสีฟน สมุนไพรที่ผลิต
โดยบริษัทคนไทยและบริษทั ขามชาติแตกตางกัน
ตัวแปรตน - ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คนไทยและบริษัทขามชาติ
ตัวแปรตาม - ทัศนคติ

จากความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวมาขางตนสามารถนํามาสังเคราะห และสราง
เปนกรอบแนวคิดการวิจัย (ดังแสดงในแผนภาพที่ 10) ดังตอไปนี้

แผนภาพที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการจัดจําหนาย
- การสงเสริมการตลาด
- สื่อ

ตัวแปรตาม

ทัศนคติทางดานการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพร

พฤติกรรมการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพร

-

ความถี่ในการซื้อใช
ปริมาณในการซื้อใช
ขนาดในการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพร

ยาสีฟนสมุนไพรของบริษทั ขามชาติ

ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คนไทย

ทัศนคติตอการใชยาสีฟน
สมุนไพร

เกณฑการวัดตัวแปร
ขอมูลจากการวัดตัวแปรตางๆ ไดกําหนดเกณฑการวัดไวดังตอไปนี้
1. การเปดรับขาวสาร
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ
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ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด โดยการรับชม/ รับฟง/ อาน มีการ
กําหนดคาตัวแปร ดังนี้
มากที่สุด
ใหคะแนน 5 คะแนน
มาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
นอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
นอยที่สุด
ใหคะแนน 1 คะแนน
คะแนนจากความคิดเห็นขางตน ผูศึกษาไดใชคาเฉลี่ยเปนเกณฑในการพิจารณาเพื่อ
ระบุน้ําหนักของคําตอบ โดยจัดชวงตามคาพิสัย และนํามาจัดระดับการเปดรับขาวสารเปน 5
ระดับ ดังนี้
เปดรับมากที่สดุ
4.21 - 5.00 คะแนน
เปดรับมาก
3.41 - 4.20 คะแนน
เปดรับปานกลาง
2.61 - 3.40 คะแนน
เปดรับนอย
1.81 - 2.60 คะแนน
เปดรับนอยทีส่ ุด
1.00 - 1.80 คะแนน

ทัศนคติ โดยการวัดทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตบริษทั
คนไทยและยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ ในดานตางๆ เชน ทัศนคติดานผลิตภัณฑ
ยาสีฟนสมุนไพร ทัศนคติดา นราคา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย ทัศนคติดานการสงเสริม
การตลาด มีเกณฑในการวัดดังนี้
เชิงบวก
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 5 คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน 4 คะแนน
เฉยๆ / ไมแนใจ
ใหคะแนน 3 คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1 คะแนน
เชิงลบ
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 1 คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน 2 คะแนน
เฉยๆ / ไมแนใจ
ใหคะแนน 3 คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน 4 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 5 คะแนน
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คะแนนจากความคิดเห็นขางตน ผูศึกษาไดใชคาเฉลี่ยเปนเกณฑในการพิจารณาเพื่อ
ระบุน้ําหนักของคําตอบ โดยจัดชวงตามคาพิสัย และนํามาจัดระดับของความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
ดังนี้
ทัศนคติเชิงบวกมาก 4.21 - 5.00 คะแนน
ทัศนคติเชิงบวก
3.41 - 4.20 คะแนน
ทัศนคติเปนกลาง
2.61 - 3.40 คะแนน
ทัศนคติเชิงลบ
1.81 - 2.60 คะแนน
ทัศนคติเชิงลบมาก 1.00 - 1.80 คะแนน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีการใช
คําถามเกริ่นนําซึ่งแบบสอบถามที่ใชในครัง้ นี้เพื่อคัดลือกกลุมตัวอยางที่เคยซื้อใชและ/ หรือยัง
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรโดยเปนลักษณะคําถามปลายปด (Close - Ended Questionnaire) แบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามปลายปด เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล จะเปนการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูบริโภค โดยสอบถามถึงภูมิหลังในดาน เพศ อายุ
การศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน และสภาวะสุขภาพในชองปาก
สวนที่ 2 เปนคําถามปลายปด เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟนสมุนไพรดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับแบบสอบถามทัศนคติของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอยาสีฟนสมุนไพร และทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ตอยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอ ตางๆ ที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทของไทยกับยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิต
โดยบริษัทขามชาติ
สวนที่ 4 เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอยาสีฟนสมุนไพร
ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข
การทดสอบเครื่องมือการศึกษา
1. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูล เสนอแกอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความนาเชือ่ ถือของเนื้อหา
(Content Validity)
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2. นําเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามมาทดสอบหาคาความเชื่อถือ
(Reliability) กอนทําการเก็บขอมูลจริง (Pretest) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยทําการทดสอบกับกลุมคนทั่วไป จํานวน
30 ชุด เพื่อทดสอบวาคําถามในแตละขอแตละสวนของแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายตรง
ตามที่ผูศึกษาตองการ หลังจากนั้นจึงนํามาทดสอบหาความเชื่อถือได (Reliability) โดยใชสูตรการ
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) จากสูตรของ Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห, 2537) ซึ่ง
มีการคํานวณคาสูตร ดังนี้
α

k
1 - ΣVi
(k–1)
Vt
เมื่อ α
=
คาความเชื่อถือได
k
=
จํานวนขอ
Vi
=
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
Vt
=
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ
ซึ่งเมื่อนําแบบสอบถามมาทดสอบหาคาความเชื่อถือไดจากการทดสอบกอนเก็บขอมูล
จริง พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ 0.9602 ซึ่งเปนคาที่เขาใกล 1 มากและอยูในเกณฑยอมรับ
ความเชื่อถือไดในระดับสูงมาก
=

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภายในพื้นที่ของแตละเขตการ
ปกครองตามสถานที่พักอาศัย และหางสรรพสินคา
2. การเก็บรวบรวมครั้งนี้ไดใชผูชว ยในการดําเนินการเก็บขอมูลจํานวน 3 ทาน โดย
ผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับการซักซอมจากผูวิจัย เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา
วัตถุประสงคและวิธีการเก็บขอมูลเปนอยางดี
3. ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางวันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2548 รวม
เปนเวลาทั้งสิน้ 2 สัปดาห
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บแบบสอบถามครบถวนตามจํานวนแลว ผูว ิจัยไดนํามาตรวจสอบความถูกตอง
ของชุดขอมูลทั้งหมด ทําการลงรหัส (Coding) จากนั้นวิเคราะหโดยการประมวลผลดวยเครื่อง
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คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS /PC+ for Window version 10 เพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตติ ามสมติฐานที่ตั้งไว
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สถิติทใี่ ชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
1. คาสถิตใิ นเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลคุณลักษณะ
ทั่วไปดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ดานพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร โดยระบุ
คาของขอมูลเปนคาความถี่ (Frequency) แสดงคาเปนรอยละ (Percent) คาเฉลีย่ (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอขอมูลในรูปตาราง
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 1 – 3 มีรายละเอียด ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมี
ผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
• ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
เพื่อพยากรณประสิทธิภาพของตัวแปรอิสระ ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด
สมมติฐานขอที่ 2 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอความถี่ใน
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
• ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อพยากรณประสิทธิภาพของตัวแปรอิสระ ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด
2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอปริมาณ
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
• ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อพยากรณประสิทธิภาพของตัวแปรอิสระ ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด
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2.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอขนาดใน
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
• ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อพยากรณประสิทธิภาพของตัวแปรอิสระ ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด
สมมติฐานขอที่ 3 ผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพร
ที่ผลิตโดยบริษัทของไทยและบริษัทขามชาติแตกตางกัน
• ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใชการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ระหวางทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยและบริษัทขามชาติ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเชิงสํารวจเรื่อง “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและหญิงที่ซื้อและใช
ยาสีฟนสมุนไพรจํานวน 418 ชุด แตเมื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม
ปรากฏวามีแบบสอบถามทีถ่ ูกตองสมบูรณเพียง 400 ชุด ซึ่งผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม 400 ชุด
ดังกลาวมาวิเคราะหขอมูลและประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS /PC+ for Window
version 10 สําหรับผลความเชื่อถือไดของแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 ชุด มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.9388 ดังนั้น แบบทดสอบที่ใชในการศึกษานีจ้ ึงมีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได
ทั้งนี้ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลแบงออกเปน 2 ตอน คือ ผลการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา แบงการวิเคราะหออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปและลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
สวนที่ 3 ทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
สวนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และ 2 กลาวคือ
สมมติฐานขอที่ 1 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรมีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานขอที่ 2 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรมีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานขอที่ 2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานขอที่ 2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรมีผลตอปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานขอที่ 2.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอขนาด
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหทางสถิตเิ พื่อทดสอบความแตกตางทางทัศนคติที่มตี อ ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยและบริษัทขามชาติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย
และบริษัทขามชาติแตกตางกัน

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปและลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เปนเพศหญิงจํานวน 219 คน คิดเปน
รอยละ 54.8 และเพศชาย 181 คน คิดเปนรอยละ 45.2 เปนผูมีอายุระหวาง 29 - 38 ป มากที่สุด
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมาเปนผูมอี ายุระหวาง 18 – 28 ป คิดเปนรอยละ
29.3 และนอยที่สุดเปนผูมอี ายุตั้งแต 59 ปขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3
เมื่อพิจารณาอายุจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีอายุระหวาง 18 28 ป มากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาเปนผูมีอายุระหวาง 29 – 38 ป คิด
เปนรอยละ 34.3 และนอยที่สุดเปนผูมีอายุตั้งแต 59 ปขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5 กลุม
ตัวอยางทีเ่ ปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 29 - 38 ป จํานวน 96 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.8
รองลงมาเปนผูมีอายุระหวาง 18 – 28 ป คิดเปนรอยละ 22.9 และนอยที่สุดเปนผูมอี ายุตั้งแต 59
ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8
ดานการศึกษา กลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สดุ จํานวน 222 คน
คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 11.3 และนอยที่สุดกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 0.3
เมื่อพิจารณาการศึกษาจําแนกตามเพศกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 57.9 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 14.4 และนอยที่สุดมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.8 และนอยที่สุดมีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4
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ดานสถานภาพการสมรส กลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 230 คน
คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา กลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรส จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.4
และนอยที่สุดกลุมตัวอยางมีสถานภาพมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ
7.3
เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสจําแนกตามเพศกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีสถานภาพ
โสดมากที่สุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 50 คน
คิดเปนรอยละ 27.6 และนอยที่สุดมีสถานภาพมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 8.3 กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ
53.8 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 39.3 และนอยที่สดุ มีสถานภาพ
มาย/ หยาราง/ แยกกันอยู จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.4
ดานอาชีพ กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน/ รับจางทั่วไปมากที่สุด จํานวน
238 คนคิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมา กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และนอยที่สุดกลุมตัวอยางมีอาชีพอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1
เมื่อพิจารณาดานอาชีพจําแนกตามเพศกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีอาชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน/ รับจางทั่วไปมากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมากลุมตัวอยาง
มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21 และนอยที่สุดมีอาชีพอื่นๆ จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 1.1 กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน/ รับจางทั่วไป
มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 13.4 และนอยที่สุดมีอาชีพอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.9
ดานรายไดสวนตัวตอเดือน กลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอ
เดือนมากที่สุด จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.2 รองลงมา กลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง
10,001 – 15,000 บาทตอเดือน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.4 และนอยที่สดุ กลุมตัวอยาง
มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.6
เมื่อพิจารณารายไดสวนตัวตอเดือน จําแนกตามเพศกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมี
รายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอเดือนมากที่สุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 25.9
รองลงมามีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21 และ
นอยที่สุดมีรายไดนอยกวาระหวาง 21,000 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 10 คน คิดเปนรอย
ละ 5.5 กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีรายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาทตอเดือนมากที่สุด
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 27.2 รองลงมามีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และนอยที่สุดมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 5.1
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
จํานวน รอยละ
181
45.2
181
100
67
37
62
34.3
27
14.9
16
8.8
9
5
181
100
7
3.9
26
14.4
17
9.4
105
57.9
10
5.5
15
8.3
1
0.6
181
100
112
61.9
50
27.6
15
8.3
4
2.2
181
100
38
21
85
46.9
30
16.6
26
14.4
2
1.1
181
100
19
10.5
38
21
35
19.3
48
25.9
10
5.5
31
17.8
-

หญิง
จํานวน รอยละ
219
54.8
219
100
50
22.9
96
43.8
43
19.6
26
11.9
4
1.8
219
100
27
12.38
18
8.12
28
12.8
117
53.3
3
1.4
24
11
1
0.5
1
0.5
219
100
118
53.8
86
39.3
14
6.4
1
0.5
219
100
5
2.3
153
69.8
29
13.2
16
7.4
12
5.5
2
0.9
2
0.9
219
100
11
5.1
28
13
62
27.2
55
25.5
21
9.7
39
18.1
3
1.4

รวมจํานวน
จํานวน
400
400
117
158
70
42
13
400
34
44
45
222
13
39
1
1
1
400
230
136
29
5
400
43
238
59
42
12
4
2
400
30
66
97
103
31
70
3

รอยละ
100
100
29.3
39.4
17.5
10.5
3.3
100
8.5
11
11.3
55.2
3.3
9.8
0.3
0.3
0.3
100
57
34.4
7.3
1.3
100
10.8
58.9
14.8
10.6
3
1
0.9
100
7.6
16.6
24.4
25.2
7.8
17.6
0.8
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ลักษณะประชากร
เพศ
อายุ
18 - 28 ป
29 - 38 ป
39 - 48 ป
49 - 58 ป
ตั้งแต 59 ป ขึ้นไป
การศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรที่สูงกวาปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
ไมระบุ
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
มาย/ หยาราง/ แยกกันอยู
ไมตอบ
อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน/ รับจางทั่วไป
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ
คาขาย/ ประกอบอาชีพสวนตัว
แมบาน
อื่นๆ
ไมระบุ
รายไดสว นตัวตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
21,000 - 25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท ขึ้นไป
ไมระบุ
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การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางโดย
รวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.01 กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรดานทางผลิตภัณฑมากที่สุด มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.47 รองลงมา
คือการเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรทางดานสถานที่จัดจําหนาย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานราคาเปนลําดับถัดมา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 นอยที่สุดคือการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานการสงเสริม
การตลาดนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟน สมุนไพร

การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานสถานที่จัดจําหนาย
ดานราคา
ดานการสงเสริมการตลาด
รวม

คาเฉลี่ย
3.47
3.38
3.06
2.75
3.01

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สําหรับรายละเอียดปจจัยการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ในแตละดาน พบวา ปจจัยยอยของการสื่อสารการตลาดดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพรเปนสิ่ง
ที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารมากที่สุด มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.72 รองลงมา คือ ดานคุณภาพของ
ยาสีฟนสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และนอยที่สุด คือ ดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38
แตหากพิจารณาถึงปจจัยยอยของการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา กลุม
ตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับความหลากหลายประเภทของยาสีฟน สมุนไพรใหเลือกใชมาก
ที่สุด ที่คาเฉลีย่ เทากับ 3.72 รองลงมาคือ ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปาก
และฟน ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และนอยที่สุด คือ รสชาติดี ที่คาเฉลีย่ เทากับ 3.09 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 8)
สําหรับปจจัยยอยของการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุม
ตัวอยางเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยสามารถหาซื้อได

88

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

สะดวกมากทีส่ ุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และรองลงมา คือ ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมี
ความโดดเดน โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.13 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 9)
ในสวนของปจจัยยอยของการสื่อสารการตลาดดานราคา พบวากลุม ตัวอยางเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการมีราคาใหเลือกตามปริมาณบรรจุของยาสีฟนสมุนไพรมากที่สดุ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.24 รองลงมา ไดแก การที่มีราคาต่ําแตใชวตั ถุดิบสมุนไพรจากในประเทศ มีคาเฉลีย่
เทากับ 3.09 และนอยที่สุด คือ การมีราคาสูงแตใชวตั ถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.87 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 10)
เมื่อพิจารณาปจจัยยอยของการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา
กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารทางการโฆษณาทางสื่อมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 โดยเปนการ
เปดรับขาวสารทางสื่อโทรทัศนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมา คือ สื่อวิทยุ มีคาเฉลีย่
เทากับ 3.16 และนอยที่สุด คือ สื่อหนังสือพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารทางสื่อประชาสัมพันธในระดับปานกลาง มีคาเฉลีย่ เทากับ 2.77 โดยเปดรับทางขาวมากที่สดุ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 รองลงมา คือ ทางบทความ มีคาเฉลีย่ เทากับ 2.73 ขณะที่การเปดรับขาวสารทางการสงเสริมการขายนั้นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 โดยกลุมตัวอยาง
เปดรับขาวสารการลดราคามากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 รองลงมา คือ การแจกใหทดลองใช
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 และนอยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14 สําหรับ
การเปดรับขาวสารทางสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.65 โดยกลุมตัวอยางเปดรับทางขอความขางกลองยาสีฟนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.28 รองลงมา คือ ทางการสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 และนอยที่สุด
คือ ทางสื่ออินเตอรเน็ต มีคา เฉลี่ยเทากับ 2.28 และการเปดรับขาวสารผานทางการขายโดย
พนักงาน คือ การมีพนักงานที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคาอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 ตามลําดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 11)
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สวนที่ 2 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร

ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร

ลิข

การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ประเภทของยาสีฟน สมุนไพร
-มีหลากหลายประเภทใหเลือกใช
(เชน ดูแลปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความสะอาด
ระงับกลิ่น)
ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
-มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน
-มีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลสุขภาพทาง
ชองปากและฟน
-มีสรรพคุณในการระงับกลิ่นปาก
-ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม
-สามารถรักษาปญหาสุขภาพทางชองปากและฟนใหหายขาดได
-มีรสชาติดี
บรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
-มีขอความบอกสรรพคุณอยางชัดเจน เขาใจงาย
-สะดวกในการใช
-บรรจุภัณฑสวยงามนาใช
รวม

มากที่สุด

จํานวน

มาก

รอยละ จํานวน

ปานกลาง

รอยละ จํานวน

นอย

รอยละ จํานวน

ไมเคยไดรับ

รอยละ จํานวน

รอยละ

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

52

13.0

205

51.2

124

31

19

4.8

0

0

400

3.72
3.72

0.74
0.75

มาก
มาก

44
44

11.0
11.0

210
209

52.5
52.2

134
126

33.5
31.5

10
18

2.5
4.5

2
3

0.5
0.8

400
400

3.48
3.71
3.68

0.50
0.71
0.76

มาก
มาก
มาก

35
25
30
12

8.7
6.2
7.5
3.0

181
166
150
100

45.3
41.5
37.5
25.0

155
187
170
206

38.8
46.8
42.4
51.4

25
19
43
77

6.2
4.8
10.8
19.3

4
3
7
5

1.0
0.7
1.8
1.3

400
400
400
400

31
28
21

7.8
7
5.2

210
172
99

52.4
43.0
24.8

140
152
203

35.0
38.0
50.8

14
35
64

3.5
8.7
16.0

5
13
13

1.3
3.3
3.2

400
400
400

3.54
3.48
3.38
3.09
3.38
3.62
3.42
3.13
3.47

0.78
0.72
0.84
0.78
0.74
0.73
0.87
0.86
0.50

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพร

มากที่สุด

จํานวน
80
26

มาก

รอยละ จํานวน
20.0
157
6.5
107

ปานกลาง

รอยละ จํานวน
39.3
109
26.8
179

นอย

รอยละ จํานวน
27.3
45
44.7
70

ไมเคยไดรับ

รอยละ จํานวน
11.2
9.0
17.5
18.0

รอยละ
2.2
4.5

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

400
400

3.63
3.13
3.38

1.00
0.93
0.89

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ลิข

การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
-หาซื้อไดสะดวก
-ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมคี วามโดดเดน
รวม
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ตารางที่ 10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานราคาของยาสีฟนสมุนไพร

มากที่สุด

จํานวน
23
20
22
22

มาก

รอยละ จํานวน
5.7
144
5.0
114
5.5
103
5.5
60

ปานกลาง

รอยละ จํานวน
36.0
156
28.5
169
25.7
174
15.0
183

นอย

รอยละ จํานวน
39.0
59
42.2
75
43.5
83
45.7
113

ไมเคยไดรับ

รอยละ จํานวน
14.8
18
18.8
22
20.8
18
28.3
22

รอยละ
4.5
5.5
4.5
5.5

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

400
400
400
400

3.24
3.09
3.07
2.87
3.06

0.93
0.94
0.93
0.93
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลิข

การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานราคา
-มีราคาใหเลือกตามปริมาณบรรจุของยาสีฟน
-มีราคาต่ําแตใชวัตถุดิบสมุนไพรจากในประเทศ
-มีราคาแพงเพราะมีสวนผสมในการรักษาหลายชนิด
-มีราคาสูงแตใชวัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศ
รวม
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ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร

ลิข

การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด
การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
-โทรทัศน
-วิทยุ
-นิตยสาร
-หนังสือพิมพ
การประชาสัมพันธผานสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
-ขาว
-บทความ
การสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร
-การลดราคา
-การแจกใหทดลองใช
-การแถมของ
-คูปองสวนลด
-คูปองชิงโชค
-คูปองแลกของรางวัล
-การจัดกิจกรรมพิเศษรวมกับผลิตภัณฑอื่น
-การเลนเกม
-การจัดกิจกรรมพิเศษ
สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย
-ขอความขางกลองยาสีฟน
-การสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย
-แผนพับใหความรูเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพร
-โปสเตอร
-คูปองสินคา
-ใบปลิว
-อินเตอรเน็ต
การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร
-มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา
-สื่ออื่นๆ ระบุ
รวม

มากที่สุด
จํานวน
รอยละ

มาก
จํานวน
รอยละ

ปานกลาง
จํานวน
รอยละ

นอย
จํานวน
รอยละ

ไมเคยไดรับ
จํานวน
รอยละ

รวม

112
37
24
14

28.0
9.2
6.0
3.5

161
109
84
85

40.2
27.3
21.0
21.3

92
143
141
146

23.0
35.8
35.2
36.5

33
102
129
132

8.3
25.5
32.3
33.0

2
9
22
23

0.5
2.2
5.5
5.7

400
400
400
400

9
6

2.2
1.5

85
69

21.3
17.3

152
162

38.0
40.5

130
138

32.5
34.5

24
25

6.0
6.2

400
400

35
39
36
24
31
17
9
8
10

8.7
9.8
9.0
6.0
7.7
4.3
2.2
2.0
2.5

110
74
74
72
66
64
47
50
54

27.5
18.5
18.5
18.0
16.5
16.0
11.7
12.5
13.5

148
141
113
135
108
124
131
110
105

37.0
35.2
28.3
33.8
27.0
31.0
32.8
27.5
26.3

93
98
130
122
143
142
136
149
154

23.3
24.5
32.5
30.5
35.8
35.5
34.0
37.2
38.5

14
48
47
47
52
53
77
83
77

3.5
12.0
11.7
11.7
13.0
13.2
19.3
20.8
19.2

400
400
400
400
400
400
400
400
400

35
16
17
14
13
16
6

8.7
4.0
4.2
3.5
3.3
4.0
1.5

124
65
63
57
52
47
31

31.0
16.3
15.8
14.3
13.0
11.8
7.7

170
147
141
139
137
134
127

42.5
36.7
35.3
34.7
34.2
33.5
31.8

59
130
132
128
142
135
142

14.8
32.5
33.0
32.0
35.5
33.7
35.5

12
42
47
62
56
68
94

3.0
10.5
11.7
15.5
14.0
17.0
23.5

400
400
400
400
400
400
400

7
-

1.7
-

61
-

15.2
-

135
-

33.8
-

155
-

38.8
-

42
-

10.5
-

400
-

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

3.19
3.87
3.16
2.90
2.84
2.77
2.81
2.73
2.68
3.15
2.89
2.81
2.76
2.70
2.62
2.44
2.38
2.14
2.65
3.28
2.71
2.68
2.58
2.56
2.52
2.28
2.59
2.59
2.75

0.76
0.93
0.98
0.99
0.94
0.85
0.91
0.87
0.89
0.99
1.14
1.14
1.07
1.13
1.04
1.00
1.01
1.02
0.74
0.92
0.99
1.01
1.03
0.99
1.03
0.96
0.92
0.93
0.85

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
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ทัศนคติของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรโดยรวม พบวา โดยสวนใหญ
มีทัศนคติเชิงบวกตอยาสีฟน สมุนไพร มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.64 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา
ยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพทางชองปากและฟนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.03 รองลงมา คือ ยาสีฟนสมุนไพรชวยบรรเทาอาการโรคทางชองปากและฟน ยาสีฟนสมุนไพร
มีกลิ่นหอมของสมุนไพร มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.84 นอยที่สุด คือ ยาสีฟนสมุนไพรมีความ
เหมาะสมกับทุกวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
ทัศนคติ

ลิข

-ยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ดีตอ สุขภาพ
ทางชองปากและฟน
-ยาสีฟนสมุนไพรชวยบรรเทาอาการโรคทาง
ชองปากและฟน
-ยาสีฟนสมุนไพรมีกลิ่นหอมของสมุนไพร
-การใชยาสีฟนสมุนไพรเปนไปตามกระแส
ความนิยมสมุนไพร
-ยาสีฟนสมุนไพรเปนทางเลือกใหมของยา
สีฟนในยุคปจจุบัน
-ยาสีฟนสมุนไพรมีความปลอดภัยสูง เพราะมี
สารเคมีปริมาณนอย
-ยาสีฟนสมุนไพรชวยปองกันปญหาทางชอง
ปากและฟน
-การใชยาสีฟนสมุนไพรใหความรูสึกสดชื่น
สะอาด ตางจากยาสีฟนสูตรมาตรฐานทั่วไป
-ยาสีฟนสมุนไพรสะทอนถึงความรักธรรมชาติ
-ยาสีฟนสมุนไพรมีสีสันนาใช
-ยาสีฟนสมุนไพรมีความเหมาะสมกับทุกวัย
รวม

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ จํานวน
รอยละ
94
23.5
226
56.5
79
19.8
1
0.2
0
0

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

400

4.03

0.67

เชิงบวก

74

18.5

200

50.0

114

28.5

11

2.8

1

0.2

400

3.84

0.76

เชิงบวก

63
60

15.8
15.0

224
204

56.0
51.0

99
122

24.8
30.5

13
13

3.2
3.3

1
1

0.2
0.2

400
400

3.84
3.77

0.73
0.75

เชิงบวก
เชิงบวก

64

16.0

198

49.5

108

27.0

28

7.0

2

0.5

400

3.74

0.83

เชิงบวก

59

14.8

199

49.7

109

27.3

32

8.0

1

0.2

400

3.71

0.82

เชิงบวก

55

13.8

206

51.5

100

25.0

33

8.2

6

1.5

400

3.68

0.87

เปนกลาง

47

11.8

185

46.2

134

33.5

30

7.5

4

1.0

400

3.60

0.83

เชิงบวก

65
29
12

16.2
7.2
3.0

174
181
76

43.5
45.3
19.0

103
133
165

25.8
33.3
41.2

42
50
132

10.5
12.5
33.0

16
7
15

4.0
1.7
3.8

400
400
400

3.58
3.44
2.84
3.64

1.01
0.86
0.88
0.53

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
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สําหรับทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษทั คนไทยและบริษทั ขามชาติ พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีทศั นคติเชิงบวกตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัท
ขามชาติและที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย โดยมีทัศนคติในภาพรวมตอตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษัทขาม
ชาติดีกวาตรายี่หอที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบใน 4 ตรายีห่ อ ๆ ไดแก ยี่หอคอลเกต
เฮอรเบิล ยี่หอ ซอลส ฮาบุ ยี่หอดอกบัวคู และ ยี่หอเฮอรบริค พบวา ตรายี่หอคอลเกตเฮอรเบิลมี
คาเฉลีย่ สูงสุด เทากับ 3.65 รองลงมา คือ ยี่หอดอกบัวคู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และนอยที่สุด คือ
ยี่หอเฮอรบริคมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 (ดังรายละเอียดในตารางที1่ 3)
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตรายีห่ อที่ผลิต
โดยบริษทั คนไทยและบริษทั ขามชาติ
ตรายี่หอ
ตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติ
คอลเกตเฮอรเบิล
ซอลสฮาบุ
รวม
ตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษทั คนไทย
ดอกบัวคู
เฮอรบริค
รวม

คาเฉลี่ย

SD

แปลผล

3.65
3.41
3.53

0.65
0.72
0.68

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

3.46
3.02
3.24

0.57
0.75
0.66

เชิงบวก
เปนกลาง
เปนกลาง

เมื่อแยกพิจารณาทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรยี่หอคอลเกตเฮอรเบิล พบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนคติตอการมีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพและการมีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ
เนื้อยาสีฟนนาใชมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากันคือเทากับ 3.81 รองลงมา คือ การมีความนาเชื่อถือ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และนอยที่สุด คือ สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวามี
คุณภาพดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 14)
ขณะที่ทศั นคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรยี่หอซอลส ฮาบุ พบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติตอการที่ผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 รองลงมา คือ การมี
มาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.49 และนอยที่สดุ คือ การมีความนาไววางใจ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 (ดังรายละเอียดในตารางที1่ 5)
ในสวนของทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟน สมุนไพรยี่หอดอกบัวคู พบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติตอสมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวามีคุณภาพดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.95 รองลงมา คือ มีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และนอยที่สุด คือ มีลักษณะ
ผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช มีคาเฉลีย่ เทากับ 2.69 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 16)
ทายที่สุดทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรยี่หอ เฮอรบริค พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีทศั นคติตอการทีผ่ ลิตภัณฑมีความเชื่อถือมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 รองลงมา
คือ การมีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 และนอยที่สุด คือ สมุนไพรที่
เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวามีคุณภาพดี มีคาเฉลีย่ เทากับ 2.92 (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 17)
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ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดย
ผูผลิตบริษัทขามชาติยหี่ อคอลเกตเฮอรเบิล
ทัศนคติ

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน
รอยละ

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

61
90
50
48
67

15.2
22.5
12.5
12.0
16.7

221
179
204
197
163

55.3
44.8
51.0
49.3
40.8

105
101
129
140
152

26.3
25.3
32.3
35.0
38.0

7
23
12
9
12

1.7
5.7
3.0
2.2
3.0

6
7
5
6
6

1.5
1.7
1.2
1.5
1.5

400
400
400
400
400

3.81
3.81
3.71
3.68
3.68

0.77
0.91
0.77
0.77
0.84

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

59

14.7

182

45.5

137

34.3

16

4.0

6

1.5

400

3.68

0.83

เชิงบวก

36
49
45

9.0
12.2
11.2

174
141
139

43.5
35.3
34.8

165
174
183

41.3
43.5
45.8

19
28
25

4.7
7.0
6.2

6
8
8

1.5
2.0
2.0

400
400
400

3.54
3.49
3.47

0.78
0.87
0.85

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

3.65

0.82

เชิงบวก

ลิข

- มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ
- มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช
- มีความนาเชื่อถือ
- มีบรรจุภัณฑนาใช
- สามารถมั่นใจไดวาชวยแกปญหาทางชองปาก
และฟนได
- มีความเชี่ยวชาญดานการแกปญหาทางชองปาก
และฟน
- มีความนาไววางใจ
- มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานาน
- สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวา
มีคุณภาพดี
รวม

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

96

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

98

ตารางที่ 15 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดย
ผูผลิตบริษัทขามชาติยหี่ อซอลส ฮาบุ

ทัศนคติ

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

25
31
32
38
33

6.3
7.7
8.0
9.5
8.3

205
188
179
164
157

51.2
47.0
44.8
41.0
39.2

135
139
149
156
163

33.7
34.7
37.2
39.0
40.7

24
31
28
28
36

6.0
7.8
7.0
7.0
9.0

11
11
12
14
11

2.8
2.8
3.0
3.5
2.8

400
400
400
400
400

3.52
3.49
3.48
3.46
3.41

0.81
0.85
0.86
0.89
0.87

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

29

7.3

161

40.2

167

41.7

29

7.3

14

3.5

400

3.41

0.86

เชิงบวก

19
27

4.8
6.7

175
148

43.7
37.0

142
168

35.5
42.0

49
45

12.2
11.3

15
12

3.8
3.0

400
400

3.34
3.33

0.89 เปนกลาง
0.87 เปนกลาง

- สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวา
มีคุณภาพดี
รวม

26

6.5

140

35.0

177

44.2

45

11.3

12

3.0

400

3.31

0.87 เปนกลาง

ลิข

- มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ
- มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช
- มีความนาเชื่อถือ
- มีบรรจุภัณฑนาใช
- สามารถมั่นใจไดวาชวยแกปญหาทางชองปาก
และฟนได
- มีความเชี่ยวชาญดานการแกปญหาทางชองปาก
และฟน
- มีความนาไววางใจ
- มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานาน

3.41

0.86

เชิงบวก
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ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดย
ผูผลิตบริษัทคนไทยยีห่ อดอกบัวคู
ทัศนคติ

- มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ

รวม คาเฉลี่ย S.D แปลผล

103

25.8

187

46.7

98

24.5

12

3.0

0

0

400

3.95

0.79

เชิงบวก

- มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช

40

10.0

201

50.3

143

35.7

12

3.0

4

1.0

400

3.65

0.74

เชิงบวก

- มีความนาเชื่อถือ

38

9.5

195

48.7

148

37.0

19

4.8

0

0

400

3.63

0.72

เชิงบวก

32

8.0

195

48.7

157

39.3

14

3.5

2

0.5

400

3.60

0.71

เชิงบวก

- สามารถมั่นใจไดวาชวยแกปญหาทางชองปาก
และฟนได
- มีความเชี่ยวชาญดานการแกปญหาทางชองปาก
และฟน
- มีความนาไววางใจ

33

8.3

197

49.2

148

37.0

22

5.5

0

0

400

3.60

0.72

เชิงบวก

34

8.5

174

43.5

153

38.3

36

9.0

3

0.7

400

3.50

0.80

เชิงบวก

31

7.8

164

41.0

169

42.2

34

8.5

2

0.5

400

3.47

0.78

เชิงบวก

- มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานาน

15

3.7

113

28.3

180

45.0

79

19.8

13

3.2

400

3.10

0.87 เปนกลาง

- สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวา
มีคุณภาพดี
รวม

10

2.5

60

15.0

161

40.2

135

33.8

34

8.5

400

2.69

0.91 เปนกลาง

ลิข

- มีบรรจุภัณฑนาใช

3.46

0.78

เชิงบวก
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ตารางที่ 17 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดย
ผูผลิตบริษัทคนไทยยีห่ อเฮอรบริค
ทัศนคติ

ลิข

- มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ
- มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช
- มีความนาเชื่อถือ
- มีบรรจุภัณฑนาใช
- สามารถมั่นใจไดวาชวยแกปญหาทางชองปาก
และฟนได
- มีความเชี่ยวชาญดานการแกปญหาทางชองปาก
และฟน
- มีความนาไววางใจ
- มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานาน
- สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวา
มีคุณภาพดี
รวม

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ

รวม

คาเฉลี่ย

S.D

แปลผล

12
12
20
12
13

3.0
3.0
5.0
3.0
3.3

128
127
114
116
127

32.0
31.8
28.5
29.0
31.7

185
196
196
199
173

46.2
49.0
49.0
49.7
43.2

59
50
46
55
61

14.8
12.5
11.5
13.8
15.3

16
15
24
18
26

4.0
3.7
6.0
4.5
6.5

400
400
400
400
400

3.50
3.18
3.15
3.12
3.10

0.85
0.83
0.91
0.85
0.92

เชิงบวก
เปนกลาง
เปนกลาง
เปนกลาง
เปนกลาง

17

4.2

108

27.0

185

46.3

67

16.8

23

5.7

400

3.07

0.91

เปนกลาง

14
14
15

3.5
3.5
3.7

101
115
90

25.2
28.7
22.5

198
165
176

49.5
41.2
44.0

65
83
86

16.3
20.8
21.5

22
23
33

5.5
5.8
8.3

400
400
400

3.05
3.03
2.92

0.88
0.93
0.96

เปนกลาง
เปนกลาง
เปนกลาง

3.12

0.89 เปนกลาง
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สําหรับพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชยาสีฟนสมุนไพรเปนประจําและใชยาสีฟนสมุนไพรบอยกวายาสีฟนสูตรมาตรฐาน (ยาสีฟนปรกติ) โดยเปน
ผูตัดสินใจซื้อยาสีฟนสมุนไพรเอง สวนใหญซื้อยาสีฟนสมุนไพรเดือนละ 1 ครั้ง โดยซื้อครั้งละ 1
หลอด และสวนมากซื้อขนาดบรรจุภัณฑขนาดใหญ (160 กรัม) รองลงมาคือ ขนาดกลาง (100 กรัม)
และขนาดเล็ก (40 กรัม) นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางยังคงใชตรายี่หอเดิมในการซื้อครั้งตอไป
ซึ่งลักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางจะใชเปนประจํา และพกยาสีฟน สมุนไพรประจํา
ไวทบี่ านและที่ทํางาน โดยสวนมากใชยาสีฟนสมุนไพรรวมกับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 2 คน ตอ 1 ครัวเรือน สวนการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอการเลือก
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง และกลุมตัวอยางไมไดใชยาสีฟนสมุนไพรจากการแจกจาก
พนักงานและจากการไดรับแถมจากสินคาอื่น
ในสวนของการตัดสินใจซื้อใชยาสีฟนสุมนไพรตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติและที่
ผลิตโดยบริษทั คนไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อใชตรายีห่ อคอลเกตเฮอรเบิล ที่ผลิต
โดยบริษัทขามชาติเปนอันดับหนึ่งที่รอยละ 31.6 อันดับสอง คือ ตรายี่หอดอกบัวคูที่ผลิตโดยบริษัท
คนไทย รอยละ 23.4 และอันดับที่ 3 ตรายี่หอใกลชิด ที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติทรี่ อยละ 15.5
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ความบอยครั้งในการใชยาสีฟนสมุนไพร
ทุกครั้ง
เปนบางครั้ง
รวม

จํานวน
201
199
400

รอยละ
50.2
49.8
100.0

จากตารางที่ 18 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรทุก
ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.2 และใชเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 49.8
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ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการใชยาสีฟนสมุนไพรบอยกวา
ยาสีฟนสูตรมาตรฐาน (ยาสีฟนปรกติ)
การใชยาสีฟน สมุนไพรบอยกวา
ยาสีฟนสูตรมาตรฐาน (ยาสีฟนปรกติ)

ใช
ไมใช
รวม

จํานวน

รอยละ

252
148
400

63.0
37.0
100.0

จากตารางที่ 19 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชยาสีฟนสมุนไพรบอยกวายาสีฟน สูตร
มาตรฐาน (ยาสีฟนปรกติ) คิดเปนรอยละ 63 และใชยาสีฟนสมุนไพรนอยครั้งกวา คิดเปนรอยละ 37
ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการซื้อยาสีฟน
สมุนไพร
ความบอยครัง้ ในการซื้อยาสีฟนสมุนไพร
เดือนละ 1 ครั้ง
นอยกวา 1 ครั้ง ตอเดือน
มากกวา 1 ครั้ง ตอเดือน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
175
165
60
400

รอยละ
43.7
41.3
15.0
100.0

จากตารางที่ 20 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อยาสีฟนสมุนไพรเดือนละ 1 ครัง้ คิดเปน
รอยละ 43.7 รองลงมา คือ ซื้อนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 41.3 และมากกวา 1 ครั้งตอ
เดือนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 15
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ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปริมาณในการซื้อยาสีฟนสมุนไพรตอครั้ง
ตามปริมาณในการซื้อยาสีฟนสมุนไพรตอครั้ง
ครั้งละ 1 หลอด
ครั้งละ 2 หลอด
มากกวา 2 หลอดขึ้นไป
อื่นๆ
รวม

จํานวน
297
78
25
400

รอยละ
74.2
19.5
6.3
100.0

จากตารางที่ 21 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรครั้งละ 1 หลอด มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 74.2 รองลงมา คือครั้งละ 2 หลอด คิดเปนรอยละ 19.5 และจํานวนมากกวา 2
หลอดขึ้นไปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.3

ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดบรรจุของยาสีฟนสมุนไพรที่ซอื้ ใช
ขนาดบรรจุ
ขนาดใหญ (160 กรัม)
ขนาดเล็ก (40 กรัม)
ขนาดกลาง (100 กรัม)
ขนาดอื่นๆ
รวม

จํานวน
198
161
38
3
400

รอยละ
49.5
40.3
9.5
0.7
100.0

จากตารางที่ 22 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรขนาดใหญ (160
กรัม) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาคือ ขนาดเล็ก (40 กรัม) คิดเปนรอยละ 40.3 และ
นอยที่สุด คือ ขนาดอื่นๆ คิดเปนรอยละ 0.7

104

ตารางที่ 23 จํานวนคนที่ใชยาสีฟนสมุนไพรในครอบครัวทาน (นับรวมตนเอง)
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จํานวนคนทีใ่ ชยาสีฟนสมุนไพร
ในครอบครัว(คน)
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10
ไมระบุ
รวม

จํานวน
100
80
60
56
34
15
4
2
2
1
46
400

รอยละ

24.9
20.0
15.0
14.0
8.5
3.8
1.0
0.5
0.5
0.3
11.5
100.0

จากตารางที่ 23 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใชยาสีฟน
สมุนไพรจํานวน 2 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.9 และรองลงมา คือ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ
20 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 10 คน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3
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ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลําดับยาสีฟนสมุนไพรที่ซื้อบอย
3 อันดับแรก
ตรายี่หอ

คอลเกตเฮอรเบิ้ล
ดอกบัวคู (สูตรดั้งเดิม) /
ดอกบัวคู เฟรช แอนด คูล
ซอลส ฮาบุ
ดารลี่
ออรัลเมด
ใกลชิด
ฟลูโอคารีล กรีน ที ทวิสต
เฮอรบริค
คอลบาเดนท
กกเลี้ยง
เวชพงศ
ไฮเฮิรบ
ซาอาด
พลัสไวท
อื่น ๆ ระบุ ……
ไมระบุ

เลือกเปนอันดับ 1 เลือกเปนอันดับ 2 เลือกเปนอันดับ 3
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
125
31.0
69
17.0
56
14.0
81
20.3
94
23.4
52
13.0
51
44
18
18
14
16
10
4
3
3
2
6
5

12.8
11.0
4.5
4.5
3.5
4.0
2.5
1.0
0.8
0.8
0.5
1.5
1.3

58
51
19
47
9
20
9
2
10
1
4
7

14.5
12.8
4.8
11.8
2.3
5.0
2.3
0.5
2.5
0.3
1.0
1.8

27
66
26
63
30
20
17
1
4
21
6
2
1
8

6.8
16.5
6.5
15.5
7.5
5.0
4.3
0.3
1.0
5.3
1.5
0.5
0.3
2.0

จากตารางที่ 24 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชยาสีฟนสมุนไพรยี่หอคอลเกตเฮอรเบิลเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 31 รองลงมา คือ ยี่หอดอกบัวคูเปนอันดับ 2 คิดเปนรอยละ
23.4 และเลือกยี่หอใกลชิดเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 16.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน
สมุนไพรครั้งถัดไป
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรครั้งถัดไป
ซื้อตรายี่หอเดิม
ไมแนใจ
ซื้อตรายี่หอใหม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
219
109
61
11
400

รอยละ
54.6
27.3
15.3
2.8
100.0

จากตารางที่ 25 พบวา ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรครั้งตอไปของกลุมตัวอยางสวนโดย
สวนใหญจะซือ้ ยี่หอเดิมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.6 และรองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ
27.3 และนอยที่สุด คือ ไมระบุคิดเปนรอยละ 2.8
ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพร
ลักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพร
มีไวประจําที่บาน/ ที่ทํางาน
ใชรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว
ใชหลังจากรับประทานอาหาร
พนักงานแจกสินคาใหจึงใช
ใชเมื่อมีอาการทางชองปากและฟน
ไดรับแถมจากสินคาอื่นๆ
พกติดตัวในชีวิตประจําวันทุกวัน
ใชเพราะมีการสงเสริมการตลาด
ลักษณะอื่นๆ
รวม

จํานวน
271
251
70
59
56
52
32
31
2
770

รอยละ
31.81
29.00
9.09
7.66
7.27
6.75
4.15
4.02
0.25
100.0

จากตารางที่ 26 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมลี ักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพรโดย
พกยาสีฟนสมุนไพรประจําไวที่บานและทีท่ ํางานมากที่สุด เปนจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ
31.81 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรโดยใชรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว
เปนจํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 29 และนอยที่สุด คือ มีลักษณะการใชยาสีฟน สมุนไพรใน
ลักษณะอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.25
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จากการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารการ
สื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดโดยรวมของยาสีฟนสมุนไพรไมมีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน
สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปจจัยยอยของการเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดบางดานเทานั้นทีม่ ีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรและพฤติกรรมการซื้อ
ใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภค
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย
และบริษัทขามชาติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการศึกษา ไดแบงเนือ้ หาออกเปน 2 สวน
โดยสวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และ 2 ขณะที่สว นที่ 2 เปนการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ดังนี้

ตอน 2

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อหาอิทธิพลของขาวสารที่มีผลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานคร
เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

สมมติฐานขอที1่ การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอ
ทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา มีเพียงปจจัยบางดานของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ไดแก
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 27 - 34)
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 บางสวน
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ตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
(4Ps) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
สัมประสิทธิถ์ ดถอย

ตัวพยากรณ

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน

-การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
-การเปดรับขาวสารดานชองทาง
การจัดจําหนาย
-การเปดรับขาวสารดานราคา
-การเปดรับขาวสารดานการสงเสริมการตลาด
Constant = 17.65
R
= 0.59
F
= 53.32

T

P

0.52
0.48

0.45
0.14

8.90
2.92

0.00*
0.04*

0.21
-0.02

0.09
0.01

2.19
-1.71

0.02*
0.08

Standard Error of the Estimated
= 0.351
R2ที่เพิ่ม
R2

= 4.72
= 0.34

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 27 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยบางดานของการเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุม
ตัวอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ไดแก การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย และการเปดรับ
ขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานราคา
สําหรับปจจัยยอยแตละดานของการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานราคาที่มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรนั้นมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 28 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑโดยรวมของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติทางดานการ
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
- ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
- ดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
- ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
Constant = 18.62
R
= 0.61
F
= 24.09

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.51
3.72
0.63

0.09
0.13
0.38

Standard Error of the Estimated
= 0.32
R2ที่เพิ่ม
R2

T

P

5.67
2.34
1.64

0.00*
0.01*
0.01*

= 4.64
= 0.36

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 28 ผลการศึกษา พบวา มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
เปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรผลตอทัศนคติทางดานการ
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 คือการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑดานคุณภาพ และดานบรรจุภัณฑ
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ตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (ดานคุณภาพ) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
-มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพ
ทางชองปากและฟน
-มีรสชาติดี

Constant = 1.93
R
= 0.51
F
= 23.33

สัมประสิทธิ์ถดถอย

T

P

0.29

5.01

0.00*

0.17

3.47

0.00*

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.21
0.11

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.26
R2ที่เพิ่ม

= 0.45
= 0.25

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 29 ผลการศึกษา พบวา มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
เปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพรตอทัศนคติทางดานการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 เพียง 2 ตัวแปรเทานัน้
โดยมีความสําคัญตามลําดับ คือ มีความสามารถในการดูแลสุขภาพปากและฟน และมีรสชาติดี
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ตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (ดานบรรจุภัณฑ) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

บรรจุภัณฑของยาสีฟน
สมุนไพร
-สะดวกในการใช
-บรรจุภัณฑสวยงามนาใช

Constant = 2.51
R
= 0.46
F
= 37.22

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.15
0.12

0.24
0.19

Standard Error of the Estimated
= 0.220
R2ที่เพิ่ม
R2

T

P

3.60
3.12

0.00*
0.00*

= 0.46
= 0.21

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 30 ผลการศึกษาพบวา มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางตอ
ทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 โดยมีความสําคัญ
ตามลําดับ คือ มีความสะดวกในการใช และบรรรจุภัณฑสวยงามนาใช
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ตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติทาง
ดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
สัมประสิทธิ์ถดถอย

ตัวพยากรณ

ดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟน
สมุนไพร
-ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมี ความโดดเดน
-หาซื้อไดสะดวก

Constant = 2.81
R
= 0.42
F
= 21.58

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.14
0.10

0.25
0.20

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.177
R2ที่เพิ่ม

T

P

3.83
3.08

0.00*
0.02*

= 0.48
= 0.17

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 31 ผลการศึกษาพบวา มีตัวแปรของการเปดรับขาวสารทางดานการ
สื่อสารการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยมีความสําคัญตามลําดับ คือ การมีตําแหนงการจัดวางผลิตภัณฑที่โดดเดน
และการหาซื้อไดสะดวก
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ตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานราคาของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

ดานราคาของยาสีฟนสมุนไพร
-มีราคาใหเลือกตามปริมาณขนาดบรรจุ
-มีราคาสูงแตใชวัตถุดิบสมุนไพร
จากตางประเทศ

Constant = 2.81
R
= 0.42
F
= 21.58

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.15
0.11

0.26
0.20

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.179
R2ที่เพิ่ม

T

P

3.95
3.22

0.00*
0.01*

= 0.48
= 0.17

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 32 ผลการศึกษา พบวา มีตัวแปรของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทางดานราคาของยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติทางดาน
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 เพียง 2 ตัวแปร เทานั้น โดย
มีความสําคัญตามลําดับ คือ การมีราคาใหเลือกตามปริมาณขนาดบรรจุและการมีราคาสูงแตใช
วัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศ
สําหรับปจจัยยอยแตละดานของการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา
โดยรวมไมมีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร มีเพียงปจจัยยอยบางตัวแปรที่มีผล
ตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ไดแก การโฆษณาทางสื่อ การขาย
โดยพนักงาน การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขายของ
ยาสีฟนสมุนไพร (ดังรายละเอียดในตารางที่ 33 - 37)
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ตารางที่ 33 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการโฆษณาทางสื่อ) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปร
อิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใช
ตัวพยากรณทมี่ ีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟน
สมุนไพร
-โทรทัศน
-วิทยุ
-หนังสือพิมพ

Constant = 3.30
R
= 0.23
F
= 5.69

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

8.67
-9.38
0.10

0.15
-0.17
0.04

T

P

2.61
-2.59
2.51

0.00*
0.01*
0.01*

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.55
R2ที่เพิ่ม

= 0.51
= 0.45

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 33 ผลการศึกษา พบวา มีตัวแปรบางตัวทางการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร(ดานการโฆษณาทางสื่อ) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ไดเพียง 3 ตัวแปรยอย คือ การเปดรับขาวสารผานทางสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ
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ตารางที่ 34 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการขายโดยพนักงาน) ของยาสีฟนสมุนไพรเปน
ตัวแปรอิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตามโดยเลือก
ใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

การขายโดยพนักงานของ
ยาสีฟนสมุนไพร
-มีพนักงานขายที่สามารถให
ขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา

Constant = 3.24
R
= 0.26
F
= 31.06

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.15

0.26

T

P

5.57

0.00*

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.07
R2ที่เพิ่ม

= 0.51
= 0.07

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 34 ผลการศึกษา พบวา การมีพนักงานขายที่สามารถใหขอ มูลความรู
เกี่ยวกับสินคาของยาสีฟนสมุนไพร เปนตัวแปรยอยเพียงตัวเดียวของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรทางดานการสงเสริมการตลาด (ดานการขายโดยพนักงาน)
ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนทางดานทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 35 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการประชาสัมพันธทางสื่อ) ของยาสีฟนสมุนไพร
เปนตัวแปรอิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม
โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

การประชาสัมพันธทางสื่อของยาสีฟน
สมุนไพร
-ขาว

Constant = 3.05
R
= 0.34
F
= 26.46

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.11

0.19

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.118
R2ที่เพิ่ม

T

P

2.18

0.02*

= 0.51
= 0.11

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 35 ผลการศึกษา พบวา การสงเสริมการตลาดดานขาว คือ ตัวแปรยอย
เพียงตัวแปรเดียวของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรทางดานการ
สงเสริมการตลาด (ดานการประชาสัมพันธทางสื่อ) ทีส่ ามารถอธิบายความแปรปรวนทางดาน
ทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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ตารางที่ 36 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการสงเสริมการขาย) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปร
อิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใช
ตัวพยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

การสงเสริมการขายของยาสีฟน
สมุนไพร
-การลดราคา
-คูปองชิงโชค

Constant = 3.58
R
= 0.24
F
= 2.67

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.11
-0.16

0.19
-0.35

Standard Error of the Estimated
= 0.058
R2ที่เพิ่ม
R2

T

P

2.18
-3.44

0.02*
0.00*

= 0.52
= 0.03

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 36 ผลการศึกษา พบวา มีตวั แปรบางตัวทางการเปดรับขาวสาร
การสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรทางดานการสงเสริมการตลาด(ดานการสงเสริม
การขาย) ของยาสีฟนสมุนไพร คือ การลดราคา และคูปองชิงโชค ทีส่ ามารถอธิบายความ
แปรปรวนของทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 37 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปร
ตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริม
การขายของยาสีฟนสมุนไพร
- อินเตอรเน็ต

Constant = 3.26
R
= 0.24
F
= 3.62

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

7.44

0.13

T

P

2.09

0.03*

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.06
R2ที่เพิ่ม

= 0.51
= 0.04

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 37 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพรทางดานการสงเสริมการตลาด (ดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย) ของ
ยาสีฟนสมุนไพร มีตัวแปรยอยเพียง 1 ตัวแปรเทานัน้ ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สื่ออินเตอรเน็ต
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สมมติฐานขอที่ 2 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา มีเพียงปจจัยบางดานของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ โดยมีปจจัยยอยของการเปดรับขาวสารการ
สื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร คือ สื่อวิทยุ และทางสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย คือ ทางการสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย ที่มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง(ดังรายละเอียดในตารางที่ 39 - 44)
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 บางสวน
ตารางที่ 38 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
(4Ps) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและพฤติกรรมในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตัวพยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

-การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
-การเปดรับขาวสารดานการสงเสริม
การตลาด
-การเปดรับขาวสารดานชองทาง
การจัดจําหนาย
-การเปดรับขาวสารดานราคา
Constant = 3.92
R
= 0.19
F
= 3.80

สัมประสิทธิถ์ ดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

T

P

4.87
5.89

0.19
0.07

3.08
1.36

0.02*
0.17

-5.70

-0.08

-1.29

0.19

-1.20

-0.02

-0.45

0.64

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.03
R2ที่เพิ่ม

= 1.26
= 0.02

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 1 ตัวแปร คือ การเปดรับขาวสารการ
สื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรดานผลิตภัณฑ
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ตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑโดยรวมของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและพฤติกรรมการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
- ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
- ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
- ดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร

Constant = 3.67
R
= 0.26
F
= 2.84

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

7.89
7.89
-3.26

0.20
0.20
-0.54

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.069
R2ที่เพิ่ม

T

P

3.25
3.25
-0.76

0.00*
0.00*
0.44

= 1.25
= 0.04

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 39 ผลการศึกษา พบวา มีตัวแปรบางตัวที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑดานคุณภาพของยาสีฟน
สมุนไพร และดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร โดยมีความสําคัญตามลําดับ
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ตารางที่ 40 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (ดานคุณภาพ) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและพฤติกรรม
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ
สัมประสิทธิ์ถดถอย

ตัวพยากรณ

ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
-มีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน
-ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม

Constant = 3.93
R
= 0.24
F
= 4.06

T

P

1.48

2.11

0.03*

0.12

1.90

0.05*

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.25
0.21

Standard Error of the Estimated
= 0.05
R2ที่เพิ่ม
R2

= 1.25
= 0.04

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 40 ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ (ดาน
คุณภาพ) ของยาสีฟนสมุนไพร สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 2 ตัวแปรเทานั้น โดยมีความสําคัญตาม
ลําดับ คือ มีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน และชวยทําให
ฟนขาวสะอาด สวยงาม
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ตารางที่ 41 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (ดานประเภท) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและพฤติกรรม
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ
ตัวพยากรณ

ประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
-มีหลากหลายประเภทใหเลือกใช
(เชน ดูแลปญหาโรคเหงือก
ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความ
สะอาด ระงับกลิ่น)

Constant = 4.67
R
= 0.12
F
= 6.13

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.21

0.29

Standard Error of the Estimated
= 0.01
R2ที่เพิ่ม
R2

T

P

6.18

0.00*

= 1.27
= 0.01

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 41 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ (ดานประเภท) ของยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การ
ที่ประเภทของยาสีฟนสมุนไพรมีความหลากหลายประเภทใหเลือกใช เชน เพื่อดูแลปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น
สําหรับปจจัยยอยของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายและดานราคา ไมพบตัวแปรยอยใดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของกลุมตัวอยาง มีเพียงปจจัยยอยของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
เทานั้นที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร (ดังรายละเอียดในตารางที่ 42 - 44)
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ตารางที่ 42 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (การโฆษณาทางสื่อ) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระ
และพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณ
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
-วิทยุ

Constant = 4.48
R
= 0.21
F
= 4.93

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.24

0.18

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.048
R2ที่เพิ่ม

T

P

2.80

0.05*

= 0.51
= 0.03

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 42 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (ดานการโฆษณาทางสื่อ) ของยาสีฟนสมุนไพรเพียงตัวแปรเดียวเทานัน้ ที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 คือ ทางสื่อวิทยุ
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ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการขายโดยพนักงาน) ของยาสีฟนสมุนไพรเปน
ตัวแปรอิสระและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใช
ตัวพยากรณทมี่ ีนัยสําคัญทางสถิติ
สัมประสิทธิ์ถดถอย

ตัวพยากรณ

การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร
-มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับสินคา

Constant = 5.08
R
= 0.10
F
= 31.06

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.14

0.10

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.011
R2ที่เพิ่ม

T

P

2.12

0.03*

= 1.27
= 0.00

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 43 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรทางดานการสงเสริมการขาย (ดานการขายโดยพนักงาน) ของยาสีฟนสมุนไพร มีเพียงตัว
แปรเดียวเทานั้น ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 คือ การมีพนักงานขายที่สามารถใหขอ มูลความรูเกีย่ วกับสินคา
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ตารางที่ 44 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม
โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย
- การสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย

Constant = 4.91
R
= 0.18
F
= 2.06

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

-0.20

-0.15

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.03
R2ที่เพิ่ม

T

P

-2.35

0.01*

= 1.27
= 0.01

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 44 ผลการศึกษาพบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรทางดานการสงเสริมการตลาด (ดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย) มีเพียงตัวแปร
เดียวเทานั้น ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 คือ โดยการสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย

สมมติฐานขอที่ 2.1 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
มีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการศึกษา พบวา มีเพียงปจจัยบางดานของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผลตอความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ไดแก การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 45 - 50)
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 2.1 บางสวน
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ตารางที่ 45 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
(4Ps) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
เปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
สัมประสิทธิถ์ ดถอย

ตัวพยากรณ

- การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
- การเปดรับขาวสารดานการสงเสริมการตลาด
- การเปดรับขาวสารดานราคา
- การเปดรับขาวสารดานชองทาง
การจัดจําหนาย
Constant = 1.01
R
= 0.19
F
= 4.00

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

2.76
-3.20
3.16
-7.80

0.19
-0.13
0.07
-0.02

Standard Error of the Estimated
= 0.039
R2ที่เพิ่ม
R2

T

P

3.18
-2.23
1.34
-0.32

0.02*
0.02*
0.18
0.74

= 0.69
= 0.02

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 45 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 มีเพียง 2 ดาน คือ การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรดานผลิตภัณฑ และ ดานการสงเสริมการตลาด
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ตารางที่ 46 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑโดยรวมของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและความถีใ่ นการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตัวพยากรณ

การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
- ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
- ดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
- ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร

Constant = 0.97
R
= 0.25
F
= 2.69

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

4.31
-1.79
-1.02

0.20
-0.01
0.02

Standard Error of the Estimated
R2 = 0.065
R2ที่เพิ่ม

T

P

3.23
-0.31
-0.43

0.00*
0.75
0.66

= 0.69
= 0.04

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 46 ผลการศึกษา พบวา มีตัวแปรของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความถี่ในการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียงตัวแปรเดียว คือ การเปดรับขาวสาร
การสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ (ดานคุณภาพ) ของยาสีฟนสมุนไพร
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ตารางที่ 47 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (ดานคุณภาพ) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและความถี่
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตัวพยากรณที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
ตัวพยากรณ

ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
-ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม
-มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน

Constant = 0.94
R
= 0.23
F
= 3.90

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน
0.15
0.16

0.15
0.17

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.056
R2ที่เพิ่ม

T

P

2.45
2.47

0.01*
0.01*

= 0.69
= 0.04

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 47 ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (ดานคุณภาพ) ของยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 เพียง 2 ตัว
แปรยอย คือ ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม และมีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพทางชอง
ปากและฟน
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ปจจัยยอยแตละดานของการสื่อสารการตลาดดานการเปดรับขาวสารดานการสงเสริม
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร มีเพียงปจจัยยอยบางตัว
แปรที่มีผลตอความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ไดแก การโฆษณาทางสื่อ การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย
ของยาสีฟนสมุนไพร (ดังแสดงในตารางที่ 48– 50)
ตารางที่ 48 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการโฆษณาทางสื่อ) ของยาสีฟนสมุนไพร
เปนตัวแปรอิสระและความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม
โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

การโฆษณาทางสื่อของยา
สีฟนสมุนไพร
-สื่อวิทยุ
-สื่อโทรทัศน
-สื่อหนังสือพิมพ

Constant = 1.23
R
= 0.22
F
= 0.69

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

0.11
9.07
-0.10

0.16
0.12
-0.14

T

P

2.45
2.06
-1.91

0.01*
0.04*
0.05*

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.05
R2ที่เพิ่ม

= 0.51
= 0.04

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 48 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสงเสริมการตลาด (ดาน
การโฆษณาทางสื่อ) ของยาสีฟนสมุนไพร มี 3 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความถี่
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 คือ ทางสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน
และทางสื่อหนังสือพิมพ
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ตารางที่ 49 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานการขายโดยพนักงาน) ของยาสีฟน
สมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและความถี่ในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรเปนตัวแปรตาม
โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

การขายโดยพนักงานของ
ยาสีฟนสมุนไพร
-มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับสินคา
Constant = 1.50
R
= 0.11
F
= 5.68

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

8.97

0.11

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.014 R2
ที่เพิ่ม

T

P

2.38

0.01*

= 1.27
= 0.01

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 49 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด (ทางดานการขายโดยพนักงาน) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนทางดานความถี่
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 มีเพียง 1 ตัวแปรเทานั้น คือ
การมีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา
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ตารางที่ 50 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย) ของยาสีฟน
สมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร เปนตัวแปรตาม
โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริม
การขาย
- สื่ออินเตอรเน็ต

Constant = 1.44
R
= 0.18
F
= 2.06

สัมประสิทธิ์ถดถอย

คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

-0.11

-0.15

Standard Error of the Estimated
= 0.036
R2ที่เพิ่ม
R2

T

P

-2.30

0.02*

= 0.70
= 0.01

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 50 ผลการศึกษาพบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด (ดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย) ของยาสีฟนสมุนไพร ที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทางดานความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีเพียงตัวแปรเดียวเทานั้น คือ ทางสื่ออินเตอรเน็ต
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สมมติฐานขอที่ 2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดแตละดานโดยรวมไมมีผล
ตอปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 51)
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 2.2

ตารางที่ 51 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาด (4Ps) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและปริมาณในการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณ

สัมประสิทธิ์ถดถอย

- การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
- การเปดรับขาวสารดานราคา
- การเปดรับขาวสารดานชองทางการจัด
จําหนาย
- การเปดรับขาวสารดานการสงเสริมการตลาด

Constant = 1.11
R
= 0.59
F
= 0.34

คะแนน
ดิบ

คะแนนมาตรฐาน

T

P

7.08
2.66
-4.3

0.06
0.01
-0.01

0.96
0.22
-0.21

0.33
0.82
0.83

-7.34

-0.02

-0.36

0.71

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.03
R2ที่เพิ่ม

= 0.59
= -0.00

จากตารางที่ 51 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดแตละดานโดยรวมไมมีผลตอปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05

133

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

สมมติฐานขอที่ 2.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผล
ตอขนาดในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดแตละดานโดยรวมไมมีผล
ตอขนาดในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 2.3

ตารางที่ 52 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
4Ps) ของยาสีฟนสมุนไพรเปนตัวแปรอิสระและขนาดในการซื้อใชสฟี นสมุนไพร
เปนตัวแปรตาม โดยเลือกใชตวั พยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
สัมประสิทธิ์ถดถอย

ตัวพยากรณ

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน

- การเปดรับขาวสารดานชองทางการจัดจําหนาย
- การเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑ
- การเปดรับขาวสารดานราคา
- การเปดรับขาวสารดานการสงเสริมการตลาด
Constant = 1.76
R
= 0.18
F
= 3.37

-4.45
1.40
1.63
3.95

-0.12
0.10
0.07
0.09

Standard Error of the Estimated
R2
= 0.03
R2ที่เพิ่ม

T

P

-1.96
1.71
1.23
1.77

0.09
0.08
0.21
0.07

= 0.65
= 0.02

จากตารางที่ 52 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดแตละดานโดยรวมไมมีผลตอขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง ทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพร
ที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยและบริษัทขามชาติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ที่วา
“ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดย
บริษัทคนไทยและบริษัทขามชาติแตกตางกัน”
ตารางที่ 53 แสดงผลการวิเคราะหทางสถิติโดยใช การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางของทัศนคติทมี่ ีตอผลิตภัณฑ
ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยและบริษัทขามชาติ
ทัศนคติตอการใชยาสีฟนสมุนไพร
ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย
ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ

คาเฉลี่ย
3.28
3.53

SD
0.55
0.57

t

Sig. (2 Tails)

-8.34

0.00

จากตารางที่ 53 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟน
สมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยและยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรทีม่ ีผลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ ผูซื้อและใชยาสีฟนสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณถูกตองใชไดทั้งสิ้นจํานวน
400 ชุด ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดเปน 2 สวน คือ สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนาและสรุป
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนา

1. ปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ประมาณ 1 ใน 3 ของกลุม ตัวอยางมีอายุระหวาง 29- 38 ป มากกวาครึง่ หนึ่งของกลุมตัวอยางมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
โดยสวนมากเปนโสด มีอาชีพเปนพนักงานเอกชนและรับจางทั่วไป ประมาณ 1 ใน 4 ของกลุม
ตัวอยาง มีรายไดระหวาง 15,000 - 20,000 บาท
2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรเปนการศึกษาจากความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางในการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรทั้งตรายี่หอทีผ่ ลิตโดยบริษทั ขามชาติและบริษัทคนไทย
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดยาสีฟน สมุนไพรดานผลิตภัณฑ กลุม
ตัวอยางสวนใหญคิดวาปจจัยการสื่อสารการตลาดยาสีฟนสมุนไพรดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความ
สําคัญตอการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรในระดับมาก โดยเมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยรายดานแลว
พบวา ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพรมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานคุณภาพของ
ยาสีฟนสมุนไพร และนอยที่สุด คือ บรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร โดยมีรายละเอียดปจจัยยอย
รายดาน ดังนี้
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- ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร พบวา การที่ผลิตภัณฑมีความหลาก
หลายประเภทใหเลือกใช (ดูแลปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น)
มีความสําคัญมากที่สุด
- ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร พบวา การมีความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางชองปากและฟนมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ การมีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดี
ในการดูแลสุขภาพทางชองปากและฟน และนอยที่สุด คือ การมีรสชาติดี
- ดานบรรจุภัณฑ พบวา การมีขอความบอกสรรพคุณอยางชัดเจน เขาใจ
งายมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ บรรจุภัณฑทมี่ ีความสะดวกในการใช และนอยที่สุด คือ
มีความสวยงามนาใช
2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดรับปจจัยการสื่อสารการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีความสําคัญตอการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรในระดับปานกลาง
แตเมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยแลว พบวา การที่ผลิตภัณฑยาสีฟน สมุนไพรสามารถหาซื้อได
สะดวกมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมีความโดดเดน
2.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานราคา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดรับปจจัยการสื่อสารการตลาด
ดานราคาโดยรวมมีความสําคัญตอการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรในระดับปานกลาง แตเมื่อแยก
พิจารณาปจจัยยอยแลว พบวา การที่มีราคาใหเลือกตามปริมาณบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ การที่มีราคาต่ําแตใชวตั ถุดิบสมุนไพรจากในประเทศ และ
นอยที่สุด คือ การมีราคาสูงแตใชวตั ถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศ
2.4. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
กลุมตัวอยางสวนใหญคิดเห็นวาการเปดรับปจจัยการสื่อสารการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมมีความสําคัญตอการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรในระดับปานกลาง แตเมื่อแยก
พิจารณาปจจัยยอยรายดานแลว พบวา การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพรมีความสําคัญมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การประชาสัมพันธผานสื่อของยาสีฟนสมุนไพร และการขายโดยพนักงานขาย
ของยาสีฟนสมุนไพรมีความสําคัญนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ที่เปดรับรายดาน ดังนี้
- การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร พบวา สื่อโทรทัศนมคี วามสําคัญ
มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อวิทยุ และทางสื่อหนังสือพิมพนอยที่สุด
- การประชาสัมพันธผา นสื่อของยาสีฟนสมุนไพร พบวา การประชาสัมพันธ
ทางขาวมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ทางบทความ
- สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร พบวา ทาง
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ขอความขางกลองของยาสีฟนสมุนไพรมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ การสื่อสารการตลาด
ณ จุดขาย และสื่ออินเตอรเน็ตนอยที่สุด
- การขายโดยพนักงานขายของยาสีฟนสมุนไพร พบวา โดยการมีพนักงานขายที่
สามารถใหขอมูลความรูเกีย่ วกับสินคามีความสําคัญเปนลําดับนอยทีส่ ุด
3. ทัศนคติเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพร
กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเปนบวกตอยาสีฟน สมุนไพร โดยเห็นดวยกับการที่
ยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพทางชองปากและฟนเปนเชิงบวกมากที่สุด รองลงมา
คือ ยาสีฟนสมุนไพรชวยบรรเทาอาการโรคทางชองปากและฟน และเห็นดวยกับการที่ยาสีฟนสมุนไพรมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนอยที่สุด โดยมีทัศนคติเปนกลาง
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
ที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ โดยเห็นดวยในเชิงบวกวา ยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอคอลเกตเฮอรเบิล
มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคณ
ุ ภาพมากที่สุด ซึ่งมีระดับเทากันกับการมีลักษณะผลิตภัณฑนาใช
คือ เนื้อยาสีฟนนาใช รองลงมา คือ มีความนาเชื่อถือ และนอยที่สุดคือสมุนไพรทีเ่ ลือกมาเปน
สวนผสมมีความนาเชื่อถือวามีคุณภาพดี
ในทํานองเดียวกันกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกกับยาสีฟนสมุนไพรตรา
ยี่หอซอลส ฮาบุ โดยเมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยแลว พบวา มีทัศนคติดีที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
วามีความนาเชื่อถือ รองลงมา คือ มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ และนอยที่สดุ คือ มีความนา
ไววางใจ
ในขณะทีก่ ลุมตัวอยางสวนใหญ มีทศั นคติเปนกลางกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่
ผลิตโดยบริษทั คนไทย โดยสวนใหญมีทศั นคติตอยาสีฟน สมุนไพรตรายี่หอดอกบัวคูเชิงบวก โดย
เมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยแลว พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการที่สมุนไพรทีผ่ ลิตภัณฑยี่หอ
ดอกบัวคูเลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือมีคุณภาพดีมากที่สุด รองลงมา คือ ผลิตภัณฑมี
ความนาเชื่อถือ และนอยที่สดุ คือ มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช
สําหรับยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอเฮอรบริค โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีทัศนคติ
เกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอเฮอรบริค เปนกลาง โดยเมื่อพิจารณาปจจัยยอยแลว พบวา
ผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือมากที่สุด รองลงมา คือ การมีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคณ
ุ ภาพ และ
นอยที่สุด คือ การมีคุณภาพดี
4. พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
กลุมตัวอยาง 2 ใน 3 ใชยาสีฟนสมุนไพรบอยครั้งกวายาสีฟนสูตรมาตรฐาน (ยาสีฟนปกติ) โดยลักษณะการใชยาสีฟนของกลุม ตัวอยางสวนใหญมีไวประจําที่บาน/ ที่ทํางาน และใชรวม
กับสมาชิกในครอบครัว ขณะที่กลุมตัวอยางนอยกวา 2 ใน 3 ใชหลังจากรับประทานอาหาร พนักงานแจกสินคาใหจึงใช ใชเมื่อมีอาการทางชองปากและฟน ไดรับแจกจากสินคาอื่นๆ พกติดตัวใน
ชีวติ ประจําวันทุกวัน ใชเพราะมีการสงเสริมการตลาด และมีลักษณะอืน่ ๆ ตามลําดับ สําหรับ
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พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรนั้นพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยมากกวา 2 ใน 3 ซื้อครั้งละ 1 หลอด และสวนใหญซื้อขนาดบรรจุขนาดใหญ
(160 กรัม) ทัง้ นี้กลุมตัวอยางสวนใหญมจี ํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใชยาสีฟนสมุนไพร 2 คน
ตอครัวเรือน และมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง ยังซื้อตรายี่หอเดิมในครั้งตอไป
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สวนที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ผลการศึกษาเชิงสํารวจเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดตามตารางที่ 54 ดังนี้
ตารางที่ 54 แสดงผลสรุปการศึกษาเชิงสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, 2 (2.1 -2.3), 3
สมมติฐาน

1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด
ของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

*
ยอม
รับ

**
ยอมรับ
บางสวน

3

3

- ปจจัยการสื่อสารการตลาดดานราคา

3

- ปจจัยการสื่อสารการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย

3

- ปจจัยการสื่อสารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด

3

***
ปฏิเสธ

ปจจัยยอยการสือ่ สารการตลาด
ที่มีผล

- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
1. ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
- มีความสามารถในการ
ดูแลรักษาสุขภาพทาง
ชองปากและฟน
- มีรสชาติดี
2. บรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
- สะดวกในการใช
- บรรจุภณ
ั ฑสวยงามนาใช
3. ประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
- มีหลากหลายประเภท
ใหเลือกใช (เชน ดูแลปญหา
โรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟน
ขาว ความสะอาด ระงับกลิน่ )
- มีราคาใหเลือกตามปริมาณ
ขนาดบรรจุ
- มีราคาสูงแตใชวตั ถุดิบจาก
ตางประเทศ
- ตําแหนงในการจัดวาง
ผลิตภัณฑ มีความโดดเดน
- หาซื้อไดสะดวก
1. การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟน สมุนไพร
- สื่อโทรทัศน
- สื่อวิทยุ
- สื่อหนังสือพิมพ
2. การขายโดยพนักงานของยาสีฟน
สมุนไพร
- มีพนักงานขายที่สามารถให
ขอมูลเกีย่ วกับสินคา
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ตารางที่ 54 (ตอ) แสดงผลสรุปการศึกษาเชิงสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, 2 (2.1 -2.3), 3
*
ยอม
รับ

**
ยอมรับ
บางสวน

***
ปฏิเสธ

ปจจัยยอยการสือ่ สารการตลาด
ที่มีผล
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สมมติฐาน

- ปจจัยการสือ่ สารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด (ตอ)

2. การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยการสือ่ สารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

- ปจจัยการสือ่ สารการตลาดดานราคา
- ปจจัยการสือ่ สารการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ปจจัยการสือ่ สารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด

3. การประชาสัมพันธทางสื่อของยาสีฟน
สมุนไพร
- ขาว
4. การสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร
- การลดราคา
- คูปองชิงโชค
5. สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย
- อินเตอรเน็ต
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานการสงเสริมการตลาด

3

3

1. ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
- ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม
- มีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการ
ดูแลรักษาสุขภาพทางชองปาก
และฟน
2. ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
- มีหลากหลายประเภท
ใหเลือกใช (เชน ดูแลปญหา
โรคเหงือก ปองกันฟนผุฟน
ขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น)

3
3

3

1.ดานการโฆษณาทางสื่อของยาสีฟน
สมุนไพร
- สื่อวิทยุ
2.การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร
- มีพนักงานขายทีส่ ามารถใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับสินคา
3.สื่อเฉพาะกิจเพือ่ การสงเสริมการขาย
- การสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย
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ตารางที่ 54 (ตอ) แสดงผลสรุปการศึกษาเชิงสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, 2 (2.1 -2.3), 3
*
ยอม
รับ

**
ยอมรับ
บางสวน
3

***
ปฏิเสธ

ปจจัยยอยการสือ่ สารการตลาด
ที่มีผล
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สมมติฐาน

2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผล
ตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
- ปจจัยการสื่อสารการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

- ดานผลิตภัณฑ
- ดานการสงเสริมการตลาด

3

ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
- ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม
- มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษสุขภาพ
ทางชองปากและฟน

3
3

- ปจจัยการสื่อสารการตลาดดานราคา
- ปจจัยการสือ่ สารการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ปจจัยการสือ่ สารการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด

2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการ
ตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอ
ปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการ
ตลาดของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอ
ขนาดของการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มีทัศนคติตอ ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิต
โดยบริษัทคนไทยและบริษทั ขามชาติ
แตกตางกัน

3

การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
- สื่อวิทยุ
- สื่อโทรทัศน
- สื่อหนังสือพิมพ
การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร
- มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับสินคา
สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย
- สื่ออินเตอรเน็ต

3

3

3

__________________
*ยอมรับ หมายถึง ตัวแปรอิสระมีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรม
** ยอมรับบางสวน หมายถึง ตัวแปรอิสระมีผลบางสวนตอทัศนคติ และพฤติกรรม
***ปฏิเสธ หมายถึง ตัวแปรอิสระไมมีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรม
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จากตารางที่ 54 สามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาขอที่ 1,2 (2.12.3), และ 3 โดยสังเขป ดังนี้
1. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรสวนใหญไมมีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของ
กลุมตัวอยาง แตเมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยรายดาน พบวา มีเพียงปจจัยยอยบางตัวเทานั้นทีม่ ีผล
ตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภค ไดแก
1.1. การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
โดยปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน และมีรสชาติดี ดานบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีความสะดวก
ในการใช และบรรจุภัณฑสวยงามนาใช ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีความหลากหลาย
ประเภทใหเลือกใช (เชน ดูแลปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุฟนขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น)
1.2. การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาด ดานราคาของยาสีฟนสมุนไพร โดยที่
ปจจัยยอยที่มีผล ไดแก การมีราคาใหเลือกตามขนาดบรรจุ และการมีราคาสูงแตใชวตั ถุดบิ สมุนไพร
จากตางประเทศ
1.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพร โดยปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมีความโดดเดน และ
หาซื้อไดสะดวก
1.4. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ดานโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร คือ สื่อโทรทัศน
มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ ตามลําดับ ดานการขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา ดานการประชาสัมพันธ
ทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร คือ ทางขาว ดานการสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร คือ การลดราคา และคูปองชิงโชค โดยปจจัยยอยสุดทายที่มีผล คือ สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย ไดแก
ทางสื่ออินเตอรเน็ต
2. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยสวนใหญไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของกลุม
ตัวอยาง แตเมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยรายดาน พบวา มีเพียงปจจัยยอยบางตัวเทานั้นที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร ไดแก
2.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด ดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
โดยปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร คือ ชวยทําใหฟนขาวสะอาด
สวยงาม และรองลงมา คือ การมีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปาก
และฟน ดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร คือ มีหลากหลายประเภท ใหเลือกใช (เชน ดูแลปญหา
โรคเหงือก ปองกันฟนผุฟนขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น)
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2.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพร โดยปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ดานการโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร คือ สื่อวิทยุ ดาน
การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร โดยการมีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเ กี่ยวกับสินคา และดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย คือ การสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย
3. การทดสอบสมมติฐานที่ 2.1. จากการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสาร
การตลาดของยาสีฟนสมุนไพร สวนใหญไมมีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุม
ตัวอยาง โดยเมื่อแยกพิจารณาปจจัยยอยรายดาน พบวา มีเพียงปจจัยยอยบางตัวเทานั้นที่มีผลตอ
ความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก
3.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร โดย
ปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร คือ ชวยทําใหฟนขาว สะอาด สวยงาม
และการมีสรรพคุณที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน
3.2. ดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร โดยปจจัยยอยที่มีผล ไดแก ดาน
การโฆษณาทางสื่อ คือ ทางสื่อวิทยุมากทีส่ ุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพ
ตามลําดับ ดานการขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร คือ โดยการมีพนักงานขายที่สามารถให
ขอมูลความรูเ กี่ยวกับสินคา และสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขาย คือ ทางสื่ออินเตอรเน็ต
4. การทดสอบสมมติฐานที่ 2.2. จากการศึกษา ไมพบปจจัยทางการเปดรับขาวสารการ
สื่อสารการตลาดที่มีผลตอปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร จึงไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
และการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2.3. ไมพบปจจัยทางการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทีม่ ีผล
ตอขนาดในการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของกลุมตัวอยางดวยเชนกัน ซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ ั้ง
ไว
5. การทดสอบสมมติฐานที่ 3 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยและยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติ
แตกตางกัน จึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ ั้งไว
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ผลการศึกษาที่ไดจากการนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยนั้น ผูศกึ ษาไดพบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ไดดังนี้
1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพร ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ
การตลาด โดยการไดรับชม รับฟง และอานขาวสารเกี่ยวกับยาสีฟน สมุนไพร ดังนี้
• การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ
กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานผลิตภัณฑในสวน
ของประเภทของยาสีฟนสมุนไพรมากที่สดุ คือ การมีหลากหลายประเภทใหเลือกใช เชน เพื่อ ดูแล
ปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น และอื่นๆ โดยกลุมตัวอยางมีการ
เปดรับขาวสารในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะแตละบุคคลตางมีปญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับสุขภาพ
ทางชองปากและฟนทีต่ างกันไปตามแตละอาการของแตบุคคล เนื่องจากชองปากและฟนเปน
อุปกรณบดเคีย้ วที่สําคัญและจําเปนสําหรับมนุษยในชีวติ ประจําวันอยางปฏิเสธไมไดเพราะฉะนัน้
ถาขาดการดูแลเอาใจใส และปองกัน อาจเกิดปญหาตางๆ ขึ้นได ไมวาจะเปนปญหาเรื่อง ฟนผุ
โรคเหงือก เปนตน จึงสงผลใหกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการมีความหลากหลายของประเภท
ผลิตภัณฑในการใหเลือกใชมากที่สุด
รองลงมาดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร ไดแก การที่ยาสีฟนสมุนไพรมี
ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน อาจเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ
ที่ดีสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคได อันเปนสิ่งสําคัญสําหรับผลิตภัณฑดูแลเฉพาะ
บุคคล (Personal Care Product) ดังนั้น กลุมตัวอยางจึงเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่
สามารถชวยแกปญหาใหไดโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
และเนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมากกวา 3 ใน 5 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีขนึ้ ไป จึงเปนไปไดวา ขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑในสวนของประเภท
ของยาสีฟนสมุนไพร และคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพรเปนสิ่งที่ถูกเปดรับในระดับมาก รวมทั้งมี
ความตองการรับทราบขาวสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑดานสรรพคุณในเชิงลึกวาสรรพคุณ
ดังกลาว สามารถดูแลสุขภาพทางชองปากและฟนไดจริง เพื่อผลในการนําไปใชดูแลรักษาสุขภาพ
ทางชองปากและฟนของกลุมตัวอยางได โดยกลุมตัวอยางคิดวาสวนผสมของยาสีฟนสมุนไพรนั้น
เปนนวัตกรรม (Innovation) ที่ตางไปจากยาสีฟนสูตรมาตรฐานทีเ่ คยใชกันมากอนหนานี้ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของดุลยทัศน พืชมงคล (2542) ซึ่งไดศึกษาเกีย่ วกับปจจัยการสื่อสารการ
สื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเดบิตของสมาชิก โดยกลุมตัวอยางหลักมีลักษณะ
ทางประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในชวงอายุ การศึกษา และอาชีพใกลเคียงกัน คือวัยทํางาน
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มีการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Rogers (1983) ที่วาการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับสินคา/บริการ รูปแบบใหมหรือทีเ่ รียกวานวัตกรรมใหมๆ นั้น กลุมคนรุนใหมซึ่งเปนกลุมที่
เปดรับขาวสารจากชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ และมีระดับใน
การยอมรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิง่ ใหมในระดับสูงและกลาตัดสินใจทดลองใชมากกวากลุม
อื่นๆ โดยทั้งนี้กลุมตัวอยางจากการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมผูหญิงวัยทํางานและมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเปนสวนใหญซึ่งชวงอายุดังกลาวเปนกลุมคนรุนใหม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด
ของ Schramm (1973: 121-122) ที่กลาววาองคประกอบของการเปดรับขาวสารซึง่ องคประกอบหนึ่งที่สําคัญ ไดแก การศึกษาและสภาพแวดลอม ทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือก
รับสื่อและเนื้อหาในสารที่ตางกัน รวมทั้งลักษณะทางกลุม ประชากร ซึง่ กลุมตัวอยางสวนใหญของ
การศึกษานีเ้ ปนกลุมผูหญิงวัยทํางาน ระดับการศึกษาใกลเคียงกัน ผลการศึกษาทางพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร กลุมตัวอยางจึงแสดงออกมาในลักษณะ
ใกลเคียงกัน
• การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการ
จัดจําหนายในระดับปานกลาง อาจเปนไปไดวา ผลิตภัณฑยาสีฟนเปนสิ่งที่จําเปนใชกับทุกคนอาจ
มากนอยตางกันขึ้นอยูกับความใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟนที่ตางกันไป ดังนั้น
เมื่อเกิดความตองการซื้อใช ชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑไดสะดวกจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน ความสะดวกจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดใน
งานการศึกษาของ วรพร จิตราภัณฑ (2544: 18) ที่วา การจัดจําหนายสามารถที่จะแสดงบทบาทใน
การสื่อสารหรือสงขาวสารไปยังผูบริโภคได โดยผานทางสถานที่จดั จําหนายที่วางขายสินคานั้น ไม
วาจะเปนของผูผลิตเองโดยตรงหรือเปนสถาบันคนกลางที่ผูผลิตเลือกใชเปนชองทางกระจายสินคา
เชน รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา เปนตน
โดยทั้งนี้กลุมตัวอยางยังเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทาง
การจัดจําหนายในสวนของความโดดเดนของผลิตภัณฑในการจัดวางชั้นแสดงสินคา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการจัดวางผลิตภัณฑใหโดดเดนและมีความนาสนใจบนชั้นวางสินคานั้นเหตุผลหนึ่งคือ ชวย
ในการประหยัดเวลาในการซื้อผลิตภัณฑยิ่งขึ้น ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อใชเปนไปอยางรวดเร็ว
และไมสับสนกับตรายี่หอ เพราะผลิตภัณฑยาสีฟนมีมากมายหลายยีห่ อในตลาดและความโดดเดน
ในการจัดวางสินคาอาจสงผลกับภาพลักษณของสินคาดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในงานการ
ศึกษาของ วรพร จิตราภัณฑ (2544: 18) เกี่ยวกับภาพลักษณ (Image) ของสถานที่จัดจําหนาย
ที่วางจําหนายสินคานั้นๆ จะมีผลตอภาพลักษณของสินคาที่มีตอการรับรูและความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรถูกนําไปวางขายในรานที่ดูสะอาด ทันสมัย จะมี
ภาพลักษณวา เปนสินคาใหมหรือดีกวาสินคาที่วางขายในรานที่ดูเกา และลาสมัย และอาจทําให
ลูกคาคิดวาเปนสินคาเกาและเปนอันตรายในการใชกเ็ ปนได หรือการจัดวางของผลิตภัณฑยาสีฟน
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สมุนไพร ณ จุดซื้อ ในสถานที่จัดจําหนายที่ดูดี มีการสื่อสารขาวสารใหเกิดความนาสนใจแก
ผูบริโภค จะทําใหภาพลักษณของสินคาดูดี เปนตน
• การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานราคา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ดานราคาในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการมีราคาใหเลือกตามปริมาณขนาดบรรจุของยาสีฟน
สมุนไพรมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุม ตัวอยางสามารถที่จะเลือกใชยาสีฟนสมุนไพรตาม
ปริมาณขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับการใชงานในชีวติ ประจําวันได เพราะจากการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรโดยพกไวประจําทั้งที่บานและทีท่ ํางาน ฉะนั้น
การที่ผลิตภัณฑมีราคาทีต่ างกันไปตามขนาดบรรจุจึงอาจมีความสําคัญกับกลุมตัวอยางทีส่ ามารถจะ
เลือกซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรในขนาดที่เหมาะกับการพกพาเพื่อใชทที่ ํางานหรือขนาดที่เหมาะกับการ
ใชงานที่บานรวมกับครอบครัว
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับราคาของยาสีฟน
สมุนไพรเกี่ยวกับวัตถุดิบสมุนไพรและสวนผสมที่นํามาเปนสวนประกอบในยาสีฟน สมุนไพร โดย
แมวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนซึ่งนับวาคอนขางสูง คือ ระหวาง 15,000 20,000 บาทตอเดือน แตกลุมตัวอยางก็ยังเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานราคาที่ผูประกอบการสื่อสารวามีราคาต่าํ แตใชวตั ถุดบิ สมุนไพรจากในประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง
คํานึงถึงดานราคาที่ไมแพงของสินคาขณะที่มีคุณภาพดีควบคูกนั ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริโภคทีร่ ะบุไวในงานของ วรพร จิตราภัณฑ (2544: 18) ที่วาผลกระทบตอการ
กําหนดราคาในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการสือ่ สารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น
ประสบการณที่มีตอสินคาและบริการมีสว นสําคัญตอการกําหนดราคา โดยถาผูบริโภคขาดประสบการณเกี่ยวกับสินคาและบริการ หรือไมมีขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นๆ ราคาจะเปนสิ่ง
สําคัญในการแสดงบทบาทตอการสื่อสารการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณภาพของสินคา
และบริการ เชน ถาผูบริโภคไมเคยใชยาสีฟนสมุนไพร แตตองการจะทดลองใชเพื่อมาแกปญหา
สุขภาพทางชองปากและฟนของผูบริโภคปญหาใดปญหาหนึ่งก็ตาม ผูบริโภคจะไมสามารถทราบได
วายี่หอไหนสามารถแกปญหาของเขาไดและมีคุณภาพดีพอ ราคาอาจเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพใน
เบื้องตนของยาสีฟนหลอดนั้นไดวาอาจจะมีคุณภาพดี ตามราคาที่ผูผลิตกําหนดขึ้น เปนตน
โดยสรุปคือผูบริโภคอาจใชราคาตัดสินคุณภาพของสินคา โดยอาจคิดวาราคาสินคาที่สูง
ยอมทําใหคุณภาพของสินคาดีขึ้นตามไปดวย แตในทางกลับกันจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
คํานึงถึงเรื่องราคาที่ไมแพงตองควบคูกับกับคุณภาพทีด่ ี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ วัตถุดิบที่
นํามาใชเปนสวนประกอบทีด่ ี ประกอบกับผลการศึกษายังพบวาระดับการศึกษาโดยสวนใหญของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจทําใหความตองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคามีมาก
ขึ้น โดยที่กลุม ตัวอยางศึกษาจากขาวสารที่ทางผูประกอบการทําการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและราคาดังที่กลาวมาขางตน
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• การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
ดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุดจากปจจัยการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดทั้ง 4 ดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดทาง
การโฆษณาโดยทางสื่อโทรทัศนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนของ
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรมีการทําการโฆษณาที่มุงหวังกลุมเปาหมายในวงกวาง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ พรรณพิมล กานกนก (2531: 33) ที่ไดใหความหมายของการโฆษณาวา “เปนกิจกรรม
สวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิง่ โดยเฉพาะในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด คือชวยใหธุรกิจทั้งมวล
ไมวาจะเปนสินคาหรือบริการของตนไปสูต ลาดไดอยางกวางขวาง และยังสอดคลองกับแนวคิดใน
งานการศึกษาของ กันณวัน อภิรักษ ธนากร (2544: 11) ที่กลาวถึง บทบาทของการสื่อสารการตลาดตอการสงเสริมการตลาด โดยการโฆษณาจัดเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ไมใชบุคคล
ซึ่งสามารถแจงขาวสาร เตือนความจํา และชักชวน กลุม เปาหมาย ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจอื่นๆ ใหมีความเชื่อในทิศทางทีต่ องการ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทุก
ชนิดแลว การโฆษณาจัดเปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถควบคุมใหเปนไปตามแผนการโฆษณา
ที่วางไวไดมากที่สุด และเมือ่ เปรียบเทียบตนทุนของการโฆษณาจะมีประสิทธิภาพสูงกวา เนื่องจาก
ขาวสารโฆษณาที่เผยแพรออกไปในแตละครั้งสามารถไปถึงผูรบั ขาวสารเปาหมายเปนจํานวนมาก
รวมถึงสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริชัย ศิริกายะและกาญจนา แกวเทพ (2540: 18 อางถึงใน
อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, 2540: 17) เกี่ยวกับสื่อกับสุขภาพ โดยกลาววาสื่อมวลชนมีหนาที่ใน
การรักษา เชน บอกวิธีการตางๆ ในการรักษาสุขภาพ การฟนฟู เชน สื่ออาจชวยใหความบันเทิง
การปองกันและการสงเสริม ซึ่งถือเปนหนาที่หลักของสื่อมวลชนในดานนี้ เชน รายการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยในชองปาก เปนตน
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดผานสื่อวิทยุ ทั้งนี้เนื่องจากการเปดรับสารทางสื่อวิทยุสามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดใน
วงกวางเชนกัน แตอาจเปนไปไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนวัยทํางาน และสือ่ ที่สามารถเขาถึง
กลุมคนเหลานี้ไดงาย คือ สื่อวิทยุ เพราะสื่อวิทยุสามารถเปดรับไดในขณะทํางาน ประกอบกับ
การศึกษายังพบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดผาน
ทางสื่อหนังสือพิมพเปนลําดับรองลงมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเปดรับขาวสารทางสื่อหนังสือพิมพ
ในแตละบุคคลมีการเลือกเสพขาวสารมากนอยตางกันและไมครบถวนในทุกหนาของเนื้อหาขาวสาร
โดยเฉพาะเปนสื่อที่ตองแบงปนกันในองคกรของกลุมตัวอยางในทีท่ ํางาน ดังนั้นการที่ขาวสารการ
สื่อสารการตลาดจึงอาจเขาถึงกลุมตัวอยางไดในระดับนอย โดยสอดคลองกับแนวคิดในการศึกษา
ของ กันณวัณ อภิรักษธนากร (2544: 24) เรื่องการเปดรับขาวสารทีว่ า เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาว
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สารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรบั สารจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายของสารนั้นตามทัศนคติ
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณ
ขณะนั้น โดยสายตาคนเราสามารถที่จะรับรูขอมูลได 5 ลานสวนใน 1 วินาที ทั้งนีห้ นังสือพิมพ
รายวันมี 10 -20 หนา คนมักจะเลือกอานเพียงบางหนา บางขาว หรือบางคอลัมน อาจจะอานหนา
หนึ่งเพียงบางขาว ทั้งนี้กลุมตัวอยางอาจเลือกอานขาวสารในบางหนาของหนังสือพิมพ ดังนั้น
ขาวสารการสือ่ สารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรจึงอาจไมถูกสงผานถึงกลุมตัวอยาง
และผลการศึกษายังพบวา กลุมตัวอยางเปดรับการสือ่ สารการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดทางดานการประชาสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารผานทางขาวและบทความ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในองคกรที่กลุมตัวอยางทํางานอยูมีการทําการประชาสัมพันธภายในองคกร
(Internal PR) ในระดับสูง ขอมูลขาวสารความรูขาวสารเกี่ยวกับการสือ่ สารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรจึงถูกสงผานไปยังกลุมตัวอยางในระดับมาก โดยทั้งนี้การสื่อสารการตลาดผานทางสื่อใน
รูปแบบของขาวและบทความของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรเปนยุทธวิธใี นการใหขอมูลทางวิชา
การวิธีหนึ่งทีส่ ามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑประเภทยา ซึ่งเปนสิ่งทีส่ ะทอนไดวากลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระของขาวสารและตองการเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนจะทํา
การตัดสินใจซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Fill (1995: 6 อางถึงใน กันณวัน
อภิรักษธนากร, 2544: 11) ที่กลาววาในบรรดาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้งหมด การประชาสัมพันธ (Public Relations) มักจะไดรับความสําคัญจากนักการตลาดรองลงไป เนื่องจากไมไดมีผล
กระทบตอการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมายโดยตรง หากแตการประชาสัมพันธมักจะถูกนํามาใช
เพื่อสื่อสารสรางความเขาใจอันดีกับกลุมเปาหมายที่ไมไดมีเพียงเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น
แตรวมไปถึงบุคคลหรือกลุม บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ (Stakeholder)
นอกจากนี้กลุมตัวอยางเปดรับการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขายโดยการลด
ราคามากที่สุด ซึ่งอาจเปนไปไดวาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรแมจะเปนสิ่งจําเปนใชในการดูแลรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟน แตจากดวยคูแขงขันในตลาดประเภทนี้มีมากรายทั้งรายเดิมที่มีอยูใน
ตลาดและเกิดขึ้นใหม โดยทัง้ นี้แมวากลุมตัวอยางจะเปนกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง
แตก็คํานึงถึงเรื่องราคาของผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Fill (1995 อางถึงใน กันณวัน
อภิรักษธนากร, 2544:15) ที่กลาววา วัตถุประสงคของการสงเสริมการขายถูกกําหนดไวเพื่อสราง
ความตองการและจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาหรือบริการเปนสวนใหญ หรืออาจกลาวไดวาวัตถุประสงคดานการสงเสริมการขายจะมีวตั ถุประสงคในดานการสื่อสารและวัตถุประสงคดานการเพิ่มยอด
ขายเปนหลัก โดยทั้งนี้ การลดราคาสินคา ไมวาจะดวยเหตุผลของการกําหนดกลยุทธดานราคาเพื่อ
การแขงขันในตลาดในชวงเวลานั้นๆ ของผูประกอบการที่ทําการสื่อสารการตลาดออกไปก็ตาม แต
ผูบริโภคในฐานะผูซื้อสินคาปจจัยดานราคาสินคาที่ถูกลงจึงเปนปจจัยที่ถูกนํามาประกอบการ
พิจารณาซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรดวยอีกทาง
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นอกจากนี้กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารทางดานการสงเสริมการขายโดยการทํากิจกรรม
การแจกใหทดลองใชในระดับรองลงมา อาจเปนเพราะกิจกรรมดังกลาวมักเลือกยานสํานักงานซึ่ง
ตรงกับแหลงที่มีกลุมตัวอยางอยู การสื่อสารการตลาดทางการสงเสริมการขายจึงเขาถึงกลุมตัวอยาง
ได รวมทั้งการแจกสินคาใหทดลองใชยังเปนการดึงดูดความสนใจหนึ่งที่กลุมตัวอยางสามารถใชเพื่อ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
ที่มุงเนนผูบริโภคของ สุชัย รัตนวศินทร (2532: 101-102 อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2537: 143) ที่
กลาววาจุดมุงหมายหลักของการสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคาใหม คือ การใชการสงเสริมการขาย
เพื่อเปนการดึงเอากลุมผูบริโภคที่ไมเคยใชสินคายี่หอนีม้ ากอนใหหันมาใชสินคาตรายี่หอดังกลาว
ทั้งนี้เพื่อสรางความพึงพอใจและเกิดการซื้อในที่สุด เชน การใหของแถม การแจกของตัวอยาง
คูปอง การลดราคา เปนตน นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังเปดรับขาวสารทางดานการสงเสริมการขาย
โดยการใชคูปองสวนลด คูปองชิงโชค คูปองแลกของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษรวมกับผลิตภัณฑ
อื่น การเลนเกมส และการจัดกิจกรรมพิเศษในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการทําการสื่อสาร
การตลาดดานการสงเสริมการขายเหลานี้ อาจตองอาศัยเวลาหรือการตอบสนองกลับจากลูกคาใน
การรวมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน ดังนั้นการใหเวลาเพื่อ
ทุมเทความพยายามในการรวมกิจกรรมอยูในระดับต่ํา
2. ทัศนคติตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติตอ ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร ที่พบวา กลุม
ตัวอยางโดยสวนใหญมีทศั นคติตอยาสีฟน สมุนไพรโดยรวมเชิงบวก โดยเห็นวายาสีฟนสมุนไพร
เปนผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพทางชองปากและฟนมากที่สุด รองลงมา คือ สามารถชวยบรรเทา
อาการทางชองปากและฟน ทั้งนี้เพราะความตองการบริโภคของผูบริโภคโดยวัตถุประสงคหลัก
เพื่อแสวงหาผลิตภัณฑที่สามารถชวยดูแลรักษาและบรรเทาอาการจากความเจ็บปวยทางรางกาย
อันเนื่องมาจากสุขภาพทางชองปากและฟน โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความสามารถ
ในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Katz (1960: 163-191
อางถึงใน จาระไน แกลโกศล, 2529) เกี่ยวกับบทบาทของทัศนคติที่วา การปรับเพือ่ ใชงาน
(Adjustment Utility) อยางกรณีที่บุคคลชอบสิ่งหนึ่งทีต่ อบสนองตอความตองการของเขา เชน
บุคคลมีความชอบยาสีฟนสมุนไพรเพราะสามารถแกปญ
 หาโรคทางชองปากและฟนของตนเอง
ได เปนตน
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีทัศนคติตอการใชยาสีฟนสมุนไพรวามีความเหมาะสมกับ
ทุกวัยในระดับนอยที่สุด อาจเพราะกลุมตัวอยางไมไดคํานึงถึงความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพทางชองปากและฟนของยาสีฟนสมุนไพร เปนผลิตภัณฑทตี่ อ งมีการแยกกลุม (Segment)
อยางชัดเจนวาสามารถใชไดกับวัยผูใ หญและยังสามารถใชไดกบั เด็กดวยหรือไม อยางไร ทั้งนี้กลุม
ตัวอยางอาจคิดวายาสีฟนสมุนไพรเหมาะกับวัยผูใ หญ / ผูสูงอายุเทานั้นมากกวาจะใชไดกับทุกวัย
โดยเฉพาะการที่กลุมตัวอยางสวนใหญมอี ายุระหวาง 29 – 38 ป มากที่สุดจึงนาจะคิดวายาสีฟน
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สมุนไพรจะเหมาะกับบางกลุมเทานั้น
กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีทัศนคติทดี่ ีกับตรายี่หอของผูผลิตบริษัทขามชาติโดยเฉพาะ
กับการที่ผลิตภัณฑมีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนสวนผสมที่มีความนาเชื่อถือ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในกรรมวิธีการผลิตยาสีฟนสมุนไพรของผูประกอบการที่
เปนบริษัทขามชาติรายใหญ อาจเปนผลมาจากภาพลักษณขององคกรที่สรางความนาเชื่อถือดาน
มาตรฐานการผลิตได และการมีลักษณะผลิตภัณฑนาใชในระดับเทากันกับสมุนไพรที่เลือกมาเปน
สวนประกอบ ทั้งนี้กลุมตัวอยางยังมีทัศนคติที่ดีกบั การที่สมุนไพรที่นาํ มาเปนสวนผสมมีความ
นาเชื่อถือ โดยที่ยาสีฟนสมุนไพรยี่หอคอลเกตเฮอรเบิล ไดนําคุณคาสมุนไพรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเปนสวนผสม อาจเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อเสียงทางดานการรักษา
โรคจากการใชพืชสมุนไพร
ในทํานองเดียวกันนี้กลุมตัวอยางมีทัศนคติเปนกลางตอยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอ ที่ผลิต
โดยบริษัทคนไทย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาสมุนไพรที่นํามาเปนสวนผสมมีความ
นาเชื่อถือวามีคุณภาพดี ซึ่งอาจเปนไปไดวาเพราะผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรโดยเฉพาะยี่หอ
ดอกบัวคู ไดทําการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑไปยังผูบริโภควา วัตถุดิบทีน่ ํามาผลิตยาสีฟน
สมุนไพรมาจากสมุนไพรทีด่ ีชวยรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน โดยเปนสมุนไพรของประเทศ
ไทย มาใชเปนจุดเดนเพื่อนําเสนอถึงสวนผสมจากสมุนไพรลวน ประกอบกับการมีเนื้อยาสีฟนชนิด
บดหยาบและมีสีเขม อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อยาสีฟน สมุนไพรวานาใช
นอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อใชผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรซึ่งเปน
ผลิตภัณฑทตี่ อ งใชโดยการสัมผัสเขาปากโดยตรง ฉะนัน้ ลักษณะภายนอกกอนที่จะพิจารณาถึง
รสชาติ คือ สีและรูปลักษณของเนื้อยาสีฟน และยาสีฟน สมุนไพรยี่หอดอกบัวคูใชสูตรสมุนไพรชนิด
บดหยาบจากสมุนไพรลวนจึงมีลักษณะยาสีฟนที่มีสีคล้าํ อาจสรางความรูสึกไมนาใชกับผูบริโภคได
ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีได
3. พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
จากการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร พบวากลุมตัวอยางโดย
สวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรทุกครั้งและใชบอยกวายาสีฟนสูตรมาตรฐาน (ยาสีฟน
ปรกติ) อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางทีท่ าํ การศึกษาครัง้ นี้เปนผูซื้อและใชยาสีฟนสมุนไพรเทานั้น
อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาที่ไดแสดงใหทราบถึงระดับในการใชยาสีฟนสมุนไพรวามีมากนอย
เทาใด ตลอดจนความถี่ ปริมาณและขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ทั้งนี้กลุมตัวอยางซื้อยาสีฟนสมุนไพรดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางเลือกที่จะซื้อยาสีฟนสมุนไพรขนาดใหญ (160 กรัม) และ
ซื้อเดือนละครัง้ ทั้งนี้อาจเพราะกลุมตัวอยางเลือกที่จะซือ้ ขนาดยาสีฟนสมุนไพรขนาดบรรจุขนาด
ใหญ เพราะอาจไมตองซื้อบอยๆ แมวาผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพ
เปนโสดแตกลับซื้อขนาดบรรจุขนาดใหญนั้น อาจเปนไปไดวา กลุม ตัวอยางมีพฤติกรรมการใชยาสีฟนในปริมาณเนื้อยาที่มากตอการใช 1 ครั้ง เพราะจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
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มีสมาชิกในครอบครัวเพียง 2 คน ตอ 1 ครัวเรือน
สําหรับการใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญจะมีไวประจําที่บาน
และทีท่ ํางาน ทังนี้อาจเพราะกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพทางชองปากและฟน
ในชวงระหวางวัน ซึ่งสวนใหญกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมคนวัยทํางาน จึงอาจทําให
ตองมีการซื้อยาสีฟนสมุนไพรจํานวนหนึง่ ไวที่บานและอีกจํานวนหนึ่งไวที่ทํางานเพื่อสะดวกในการ
ใชงาน เพราะจากผลการศึกษายังพบวากลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งมีพฤติกรรมการพกติดตัวในชีวติ
ประจําวันทุกวัน ทั้งนี้อาจเพราะการพกติดตัวไวก็เพือ่ สะดวกในการใชงานไดทันทวงที แตก็ยังมี
กลุมตัวอยางในจํานวนหนึ่งมีพฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรตอเมือ่ มีอาการทางชองปากและฟน
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีลักษณะการใชยาสีฟน สมุนไพรหลังจากรับประทาน
อาหาร ทังนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเอาใจใสในการดูแลทําความสะอาดชองปาก
และฟน ประกอบกับกลุมตัวอยางอาจเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรมีความสามารถในการ
ดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟนไดดี จึงมีพฤติกรรมการแปรงฟนหลังจากการรับประทาน
อาหาร อาจเพราะไดรับขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟนจาก
สื่อตางๆ ที่เปดรับ
ผลจากการศึกษายังพบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพรเพราะมี
การสงเสริมการตลาดที่ระดับจํานวนนอยมาก อาจเปนไปไดวา การสงเสริมการตลาดสวนใหญใน
หลากหลายเครื่องมือจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการสงเสริมการตลาด ซึ่งกลุม
ตัวอยางสวนใหญในการศึกษาครั้งนี้เปนคนวัยทํางานจึงมีโอกาสในการมีสวนรวมกับกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาดไดนอย และนอกจากนี้ โดยสวนใหญไมไดใชยาสีฟน สมุนไพรจากการแถมจาก
สินคาอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะการใชงานเกี่ยว
เนื่องกับระบบรับประทานอาหาร (ชองปาก) ฉะนั้นการเลือกที่จะทําการสงเสริมการขายรวมกับ
ผลิตภัณฑอื่น อาจจะตองพิจารณาถึงความเขากันของผลิตภัณฑ กลาวคือ ผูบ ริโภคอาจพิจารณา
สินคาที่รว มทําการสงเสริมการขาย โดยเฉพาะการแนบผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรรวมไปกับสินคา
อื่นซึ่งควรที่จะพิจารณากลุม สินคาที่มีลักษณะในทิศทางเดียวกัน เพราะอาจทําใหผูบริโภคเกิดความ
ไมไวใจที่จะใชผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรโดยมองวาอาจมีอันตรายเมื่อใช เชน การแถมยาสีฟน
สมุนไพรกับผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑทอี่ าจทําใหรูสึกวามีอันตรายตอการบริโภค เปนตน ทั้งนี้
อาจจะไมทําใหการแถมสินคาเปนตัวกระตุนการซื้อไดตามวัตถุประสงค
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดสํารวจพฤติกรรมการซือ้ ใชยาสีฟนสมุนไพรโดยการจัดอันดับ 3 อันดับ ที่ผูบริโภคนิยมซื้อใช โดยการศึกษาพบวา ยาสีฟนสมุนไพร
ตรายี่หอคอลเกตเฮอรเบิลเปนตรายี่หอทีก่ ลุมตัวอยางนิยมเปนอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเพราะยาสีฟน
สมุนไพรตรายี่หอคอลเกตเฮอรเบิลเปนผลิตภัณฑที่ผลิตโดยโดยผูประกอบการบริษัทขามชาติ มีการ
ทําการตลาดยาสีฟนมานานจึงมีการยอมรับจากผูบริโภคในระดับหนึ่ง และการขยายสายผลิตภัณฑ
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โดยการผลิตผลิตภัณฑยาสีฟนสูตรสมุนไพรจึงอาจสรางการยอมรับไดงายยิ่งขึ้น รองลงมากลุม
ตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอดอกบัวคู ที่ผลิตโดยบริษทั คนไทย ทั้งนีอ้ าจ
กลาวไดวา ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอดอกบัวคูเปนผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรชนิดบด
หยาบรายแรกๆ ในประเทศไทยที่ผูผลิตไดทําการตลาดยาสีฟนสมุนไพรในชวงระยะเวลา 10 ป
จนเปนที่ยอมรับในระดับหนึ่งหรืออาจเรียกไดวา สามารถเขามาครองสวนแบงทางการตลาดยาสีฟนสมุนไพรจากยาสีฟนสมุนไพรสูตรมาตรฐานได จนทําใหผูประกอบการรายใหญที่เปนผูผลิต
บริษทั ขามชาติหันมาใหความสนใจกับการปรับสูตรยาสีฟนจากสูตรมาตรฐานมาเปนการใชสมุนไพร
เขาเปนสวนผสม นอกจากนี้ยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอดอกบัวคูยังไดใชกลยุทธการสื่อสารการตลาด
หลากหลายรูปแบบเพื่อเปนตัวผลักดันใหผลิตภัณฑเติบโตจนเปนที่ยอมรับในระดับสูง โดยไดทํา
การสื่อสารการตลาดไปยังกลุมเปาหมายที่มีชวงอายุตงั้ แตวัยรุนถึงวัยผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มุงเนนใหผูบริโภคที่เปนกลุม คนรุนใหมยอมรับกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรซึ่งกลุมคนเหลานีอ้ าจ
เปนฐานลูกคาที่ดีตอไปในอนาคตตอการสรางการยอมรับและหันมาใชยาสีฟนสูตรสมุนไพรก็เปนได
และกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอใกลชิด ที่ผลิตโดยบริษัท
ขามชาติเปนอันดับ 3 ซึ่งผูบริโภคเลือกซือ้ ใชยาสีฟนสมุนไพรยี่หอที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติ
เนื่องจากผูผลิตยาสีฟนโดยบริษทั ขามชาติมีการทําการตลาดมานานในตลาดยาสีฟน ประกอบกับ
การทําการสื่อสารการตลาดอยางตอเนื่อง และจะเห็นไดวาตรายี่หอใกลชิดเปนผูป ระกอบการยาสีฟนที่หันมาใหความสนใจกับการนําสมุนไพรมาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑยาสีฟนอีกตรายี่หอ หนึ่ง
และไดรับความสนใจเลือกซือ้ ใช โดยจะเห็นไดจากความนิยมของกลุมตัวอยาง
ทั้งนี้จากการศึกษา เปนทีน่ าสังเกตวายาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย ยี่หอ
เฮอรบริค โดยเปนหนึ่งตรายี่หอที่นํามาเปนตัวแทนในการศึกษาในครั้งนี้ และเปนตรายี่หอที่มสี วน
แบงทางการตลาดรองจากยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอดอกบัวคู แตจากการศึกษาครั้งนี้ในสวนของผล
การศึกษาการจัดอันดับตรายี่หอที่กลุมตัวอยางซื้อบอย 3 อันดับแรก ยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอเฮอรบริคกลับไมตดิ ในอันดับดังกลาว ทั้งนี้อาจเพราะยาสีฟน สุมนไพรตรายี่หอเฮอรบริคไดทําการสื่อสาร
การตลาดออกไปยังผูบริโภคในวงกวาง ซึ่งอาจครอบคลุมถึงกลุมคนที่ไมตรงกับกลุมตัวอยางใน
การศึกษาในครั้งนี้
4. อิทธิพลของการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษาไดพบประเด็นที่มีความเหมือนและแตกตางกันของการเปดรับ
ขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานตางๆ โดยมุงเนนที่ปจ จัยการสื่อสารการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิพล
ตอทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อและใชยาสีฟนสมุนไพรของ
ผูบริโภค โดยพบประเด็นที่เหมือนและตางกันในแตละสมมติฐาน ดังรายละเอียดการอภิปรายผล
ดังตอไปนี้
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4.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรทั้งดานความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยรวมไมมีผลตอทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อและใชยาสีฟนสมุนไพร รวมทั้ง ความถี่
ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร แตเมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา
มีปจจัยยอยดานตางๆ ที่มผี ลตอการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ดังนี้
4.1.1. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑในสวนของคุณภาพ
ของยาสีฟนสมุนไพร มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟนมีผลตอทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชและความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา
กลุมตัวอยางคํานึงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑเปนสําคัญ กลาวคือ ความรูสึกนึกคิดของกลุม
ตัวอยาง เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑยาสีฟนยอมตองคาดหวังกับคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑกอ น
เปนสําคัญ คือ มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน โดยจากการศึกษา
อาจกลาวไดวา การสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร คือ มีความ
สามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน อาจเปนดานแรกของการกอทัศนคติที่ดีกบั
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรไดในระดับหนึ่งและยังสามารถสงตอไปถึงความถี่ในการซื้อใชยาสีฟน
สมุนไพร ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ศศิวมิ ล ตามไท (2542) ที่ไดศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับขาวกลองไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคขาว
กลอง แตสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2540: 170-171) ที่กลาววา การเกิดขึ้นของ
ทัศนคติเกิดจากองคประกอบหลายประการของประสบการณของบุคคลที่มีผลตอผลกระทบตอการ
เกิดทัศนคติของบุคคล คือ ประสบการณสวนบุคคล (Personal Experience) ทัศนคติของผูบ ริโภค
กอตัวขึน้ มาเนื่องจากการเรียนรูของบุคคล เชน จํานวน ประเภทและความเชื่อไดของขาวสารที่
ผูบริโภคสะสมมา มีอิทธิพลตอการกอตัวของทัศนคติ อาจกลาวไดวาทัศนคติทั้งหมดของผูบริโภค
เกิดจากขาวสารเปนสวนใหญ ยิ่งถาผูบริโภครูเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากขึ้นเทาใด ก็จะเปนการงายที่
จะทําใหเขาเกิดมีความคิดเห็นขึ้น
4.1.2. สําหรับปจจัยยอยที่มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของ
กลุมตัวอยางที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งนั้น คือ รสชาติที่ดีของยาสีฟนสมุนไพรซึ่งอาจเปนไปไดวา ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ใชกับชองปากซึ่งสามารถรับรูรสชาติของยาสีฟนไดซึ่งเปน
ประสบการณตรงจากอวัยวะสัมผัสที่ทําใหเกิดทัศนคติก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ William
(1994: 280) ที่วาการที่จะเกิดทัศนคติในตัวผูบ ริโภคไดนั้น จะตองมีกระบวนการในการสรางทัศนคติ
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก การรับรู (Cognitive) หมายถึง ความรู (Knowledge)
หรือความเชื่อของบุคคลที่มตี อสิ่งตางๆ ทีอ่ ยูรอบๆ ตัวคนเรา จะตองพบเจอกับบุคคล สัตว สิ่งของ
และปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้จัดเปนสิ่งเรา ที่ทกุ คนจะตองเกีย่ วของดวยไม
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เวลาใดก็เวลาหนึ่ง นักจิตวิทยาเชื่อวาบุคคลเขาติดตอกับสิ่งแวดลอมดังกลาว โดยผานกระบวนการ
อันหนึ่ง คือ การรับรู (Perception) มนุษยรับรูโดยใชอวัยวะสัมผัส (Sense organ) ที่มนุษยมีอยู
ไดแก หู ตา ปาก จมูก ผิวหนัง เปนตน ซึ่งนับเปนเครือ่ งมือสําคัญในการรับรู ดังนั้น การรับรูเปน
กระบวนการที่มีระดับตั้งแตงายที่สุดถึงซับซอนที่สุดจนยากตอการเขาใจ ซึ่งนักจิตวิทยาไดใหความ
หมายการรับรูแตกตางกันออกไป โดยสุชา จันทนเอม (2527: 119) ซึ่งไดกลาวถึง การรับรูคือการ
ตีความหมายจากการสัมผัส (Sensation) ในการรับรูนนั้ ไมเพียงแตมองเห็น ไดยิน หรือไดกลิ่น
เทานั้น แตตองรับรูไดวา วัตถุหรือสิ่งที่รบั รูนั้นคืออะไร มีรูปรางอยางไร อยูทิศใด ไกลกวาเรามาก
นอยแคไหน เปนตน ทั้งหมดที่สามารถบอกไดนี้เปนการใสความหมายใหกับ สิ่งตางๆ ที่ผานเขา
มาในการสัมผัส
4.1.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
คือ มีความหลากหลายประเภทใหเลือกใช (เชน ดูแลปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความ
สะอาด ระงับกลิ่น) มีผลตอทั้งดานทัศนคติ พฤติกรรมและความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรซึ่ง
อาจเปนไปไดวา ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่สามารถครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปาก
และฟนไดหลายประเภทในหนึ่งเดียว เพือ่ ความสะดวก ประหยัดเวลา และสนับสนุนพฤติกรรม
ตลอดจนสงผลถึงความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรจึงเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในระดับสูง โดยกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมผูหญิงวัยทํางานเปนสวนใหญซึ่งอาจมีโอกาสพบปะสังสรรค
ระหวางบุคคลมากกวากลุมคนที่อาจจะเปนกลุมแมบาน ดังนั้นความตองการใชผลิตภัณฑนอกจาก
การคํานึงถึงวัตถุประสงคทางการรักษาโรคทางชองปากและฟนแลว ความสําคัญดานอื่นๆ เชน ฟน
ขาว ความสะอาด ระงับกลิ่น เปนตน อาจจะเปนสิ่งสําคัญดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Belch and Belch (1993: 115) เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ที่กลาววา “กระบวนการและกิจกรรม
ตางๆ ทีบ่ ุคคลเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช การประเมินผล
และการใชสอยผลิตภัณฑและบริการ เพือ่ สนองความตองการและความปรารถนาอยากได ใหไดรับ
ความพอใจ" ทั้งนี้พฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางอาจมีเหตุ
จูงใจในจุดประสงคของการใชยาสีฟน เพือ่ ความสวยงาม นอกเหนือจากการใชเพื่อวัตถุประสงคใน
การรักษาปญหาสุขภาพทางชองปากและฟน นอกจากนี้อิทธิพลของการเปดรับขาวสารดาน
ผลิตภัณฑ โดยที่ยาสีฟนสมุนไพรมีความสามารถชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม และ การมี
สวนผสมที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟนมีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ซึ่งอาจ
เปนไปไดวาการเปดรับขาวสารดานผลิตภัณฑวาสามารถชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม และ
มีสวนผสมที่มสี รรพคุณที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟนชวยสนับสนุนความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง เนื่องจากตองการเห็นผลวาสามารถทําใหฟนขาวสะอาดสวยงาม
ยิ่งขึ้นจากขาวสารที่ผูประกอบการสื่อสารการตลาดมายังกลุมตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ธงชัย สันติวงษ (2538) ที่กลาวถึงระบบการวิเคราะหทถี่ ูกตองสมบูรณเปนจริง การศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคจึงจําเปนตองรวมถึงกิจกรรมที่ยากแกการสังเกตเห็นได แตทถี่ ือวาเปนสวนควบคูกันไป ซึ่ง
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มีอยูภายในใจของผูบริโภคซึ่งมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจดังกลาว ทั้งนี้ หมายรวมถึงกิจกรรม
ในการซื้อ (Buying activities) ดวยวาทําที่ไหน บอยครั้งเพียงไรและภายใตสถานการณอยางไรที่
ผูบริโภคจะบริโภคสินคาทีแ่ ตกตางกัน
4.1.4 การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑในสวนของ
บรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรมีผลตอดานทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุม
ตัวอยางเพียงดานเดียวเทานั้น โดยตัวแปรยอยดานบรรจุภัณฑที่มีผล ไดแก บรรจุภัณฑสวยงามนา
ใช สะดวกในการใช อาจเปนไปไดวา กลุม ตัวอยางเคยรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณจากบรรจุภัณฑจาก
ประสบการณที่ผานมา โดยบรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพรอาจดูไมนาใช หรือไมสะดวกตอการใช
งาน ทั้งนี้เพราะภาพลักษณของยาสีฟนสมุนไพรในตลาดของประเทศไทยจะมีลกั ษณะที่ดลู าสมัย ไม
นาใช และสวนมากเปนแบบชนิดผงมากกวาจะเปนชนิดบดหยาบแบบในปจจุบัน ทําใหยากตอการ
ใชงาน ดังนั้นเมื่อผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพรทําการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่
ออกแบบใหดูนาใช และเปนบรรจุภัณฑที่เปนชนิดหลอดบีบเพื่อสะดวกในการใช เมื่อผูบริโภครับรู
ขาวสารในปจจัยดังกลาวนี้ จึงเปนการสรางทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรไดอีกทาง
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2540: 65) ที่วา การเปลีย่ นแปลงบรรจุภัณฑของสินคา
เพียงเล็กนอยจะมีประสิทธิภาพถึง 10 เทาจากการโฆษณา และความพยายามในการขายของ
พนักงาน รวมทั้งสอดคลองกับ (Walters, 1978: 272) ที่กลาววา การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑเปนสิ่งทีบ่ ุคคลสามารถสังเกตเห็นได และสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล
(2543: 26) ที่วา รูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลากสามารถกออิทธิพลตอกระบวน
การซื้อของผูบริโภค หีบหอที่ “สะดุดตา” อาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมิน เพื่อ
ตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญที่จะทําให
ผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยาง
ของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซือ้ ดวย
4.2. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานราคาที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรทัง้ ดานความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษาพบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยรวมดานราคาไมมีผลตอดานทัศนคติทางดานการซื้อใชและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรทั้งดานความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร แตจากการศึกษากลับ
พบวา มีปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอทัศนคติเพียงดานเดียวเทานัน้ โดยปจจัยยอยเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดดานราคามี 2 ตัวแปรยอยที่มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ไดแก การที่ยาสีฟนสมุนไพรมีราคาสูงแตใชวตั ถุดบิ สมุนไพรจากตางประเทศและมีราคาใหเลือก
ตามปริมาณขนาดบรรจุ ซึ่งอาจเปนไปไดวา แมวาจะเปนปจจัยยอยดานราคาแตเปนปจจัยที่มีความ
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเปนหลัก โดยทัศนคติของกลุม ตัวอยางยังมีความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑของ
ยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติ โดยผูผลิตยาสีฟนสมุนไพรเหลานี้ลว นนําคุณคาสมุนไพร
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จากวัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศหรือสูตรการรักษาสุขภาพทางชองปากและฟนจากตางประเทศ
เชน ยาสีฟนสมุนไพรตรายีห่ อคอลเกตเฮอรเบิลนําคุณคาสมุนไพรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนและยี่หอซอลสฮาบุนําคุณคาจากสมุนไพรจากประเทศญี่ปุนมาเปนจุดขาย เปนตน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรประภา สัมฤทธิ์ (2546: 94) ที่พบวา ปจจัยการสื่อสารการตลาดดานราคา
การกําหนดราคาสูงเพราะใชสวนประกอบและเครื่องปรุงจากตางประเทศ มีผลทางลบกับพฤติกรรม
การบริโภคของผูบริโภคอาหารญี่ปุนเพราะเหตุผลทีว่ า อาหารญี่ปุนนั้นปจจุบันมีราคาคอนขางสูง
การนําวัตถุดบิ จากตางประเทศเพิ่มเขาไปอาจทําใหราคาอาหารญี่ปุนเพิ่มขึ้นไปอีก และเนื่องจาก
ผูประกอบการยังอาจจะไมสามารถสื่อสารใหผูบริโภคไดทราบถึงสวนประกอบเครือ่ งปรุงที่นําเขา
จากตางประเทศมีคุณภาพดีกวาสวนประกอบและเครือ่ งปรุงภายในประเทศอยางไร ในทางกลับกัน
เมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรนั้น เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีผลโดยตรงกับการดูแล
สุขภาพทางชองปากและฟน ฉะนั้นความนาเชื่อถือของวัตถุดบิ ที่นาํ มาเปนสวนประกอบจึงเปนสิ่ง
สําคัญเมื่อมีการสื่อสารการตลาดไปยังผูบ ริโภควาเปนวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศประกอบกับ
ความนาเชื่อถือตอบริษทั ที่ผลิตเปนบริษัทขามชาติที่มีการทําตลาดยาสีฟนมานาน
และเนื่องจากการกําหนดราคาของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรในตลาดมีการ
กําหนดราคาที่คอนขางไมตางกันมากนัก จึงเพิ่มทัศนคติที่ดีกบั ผูบ ริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑตอ ยาสีฟนสมุนไพรที่มีสวนผสมของวัตถุดบิ สมุนไพรจากตางประเทศ ซึ่งจากการศึกษา พบวา ผูบ ริโภค
ยังคงมีทัศนคติที่ดีตอยาสีฟน สมุนไพรที่ราคาสูงและเปนวัตถุดิบสมุนไพรที่นําเขาจากตางประเทศ
กลาวคือ ตองเปนผลิตภัณฑที่ดีแมวตั ถุดิบจากตางประเทศจะราคาแพงกวาแตผูบริโภคยอมรับได
เพราะมีทัศนคติที่ดตี อวัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศมากกวา และยังขัดแยงกับแนวคิดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2539) ที่วา การกอตัวของทัศนคติเกิดจากประสบการณของบุคคลที่มีผลกระทบ
ตอการเกิดทัศนคติของผูบริโภค โดยประสบการณสว นบุคคลอันเนือ่ งจากการเรียนรูของบุคคล องคประกอบหลายประการในประสบการณของบุคคลกระทบตอการกอตัวของทัศนคติ ดังเชนความตองการและสิ่งจูงใจที่บุคคลมีอยูนั้นมีสวนรวมกันอยูมากทีเดียว ขณะทีผ่ ูบริโภคไมชอบราคาสูงแตก็ชอบ
สินคาคุณภาพสูง ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูจะทําใหผบู ริโภคนิยมชมชอบในสิ่งทีต่ รงกันขามกับ
ความตองการและสิ่งจูงใจทางรางกายหรืออารมณ
โดยทั้งนี้แมวาปจจัยยอยดานราคาจะมีผลเพียงบางสวนตอทัศนคติทางดานการ
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง แตไมพบปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอดานพฤติกรรมการ
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรตลอดจนความถี่ ขนาดและปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุม
ตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา ปจจัยดานราคาที่มีผลเกีย่ วเนื่องกับผลิตภัณฑคือการใชวตั ถุดิบจาก
ตางประเทศหรือเรื่องของราคาที่มีใหเลือกตามปริมาณขนาดบรรจุมีผลตอทัศนคติตอ ผูบริโภคระดับ
หนึ่งแตยังไมมีผลตอขั้นพฤติกรรมการเลือกซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภค แมวาราคายาสีฟน
สมุนไพรในทองตลาดจะมีการกําหนดราคาคอนขางใกลเคียงกันในระดับราคาที่ไมสูงนัก ซึ่งนาจะ
เปนปจจัยที่ทาํ ใหสะดวกในการตัดสินใจซื้อแตจากการศึกษากลับพบวาราคาไมมผี ลตอพฤติกรรม
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การการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง โดยทั้งนี้อาจตองอาศัยปจจัยอื่นๆ เพื่อชวยกระตุน
การตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับดานราคายังไมสามารถตอกย้ํา
กับผูบริโภคขัน้ สุดทาย ณ ชวงเวลาของการตัดสินใจซื้อมาบริโภคก็เปนได
4.3. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอ
ทัศนคติทางดานการซื้อใชและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรทัง้ ดานความถี่ ปริมาณ และ
ขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรโดยรวมดานชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอดานทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยา
สีฟนสมุนไพรทั้งดานความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร แตเมื่อพิจารณาปจจัย
ยอยดานชองทางการจัดจําหนายพบวามี 2 ตัวแปรยอยที่มีผลตอดานทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ไดแก สามารถหาซื้อไดสะดวกและตําแหนงการจัดวางผลิตภัณฑมคี วามโดดเดน ซึ่ง
อาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคจึงตอง
คํานึงถึงความสะดวกเปนสําคัญ การเปดรับขาวสารวาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรสามารถหาซื้อได
สะดวกจึงเปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดตี อผลิตภัณฑมากขึน้ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) ที่วา กลยุทธของนักการตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอม
จําหนายสามารถกออิทธิพลตอการ “พบ” ผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนายแพรหลายและ
งายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจจะกออิทธิพลตอ
การรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ
และอีกปจจัยของการสื่อสารการการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพร คือ ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมีความโดดเดน ซึ่งอาจเปนไปไดวา การจัดวาง
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรบนชั้นขายสินคาอาจกอใหเกิดความสับสนในการเลือกซื้อของผูบริโภค
ได อาจเปนเพราะรูปลักษณบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑยาสีฟนไมมีความแตกตางกันอยางเดนชัด
มากนักเหมือนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ ดังนั้นการที่ผูประกอบการทําการจัดการชองทาง
การจัดจําหนายทางดานการจัดวางผลิตภัณฑที่เสนอขายใหโดดเดน จึงมีสวนชวยใหเกิดทัศนคติ
ทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 113)
ที่วา สิ่งที่มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมของผูบ ริโภคมีทั้งความสูงที่สินคาตั้งแสดงและจํานวนแถวทีห่ ันมา
หาลูกคา ซึ่งมีอิทธิพลตอยอดขายของสินคาได นอกจากนั้น การใชสญ
ั ลักษณบนชัน้ และทีย่ ื่นเพิม่
ออกมาก็สามารถกระทบตอยอดขายได ทั้งนี้รวมทั้งความสูงของชั้นและเนื้อทีข่ องชั้นวางของดวย
แตทั้งนี้ก็อาจเปนไปไดวาแมวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาความสะดวกในดาน
ชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพรเปนสิ่งสําคัญแตก็ไมกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อใชของ
กลุมตัวอยางได โดยทั้งนี้อาจเปนจุดเริ่มตนวาการสื่อสารการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายชวย
ในการสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัวอยางไดในระดับหนึ่งโดยความสะดวกในการหา
ซื้อของยาสีฟนสมุนไพรสามารถทําใหผบู ริโภคเกิดทัศนคติที่ดีไดในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจสงผลตอไปใน
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ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคเมื่อมีการใชการสือ่ สารการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เปนได
4.4. การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดของยาสีฟน
สมุนไพรที่มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชและพฤติกรรมในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรทั้งดาน
ความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
จากผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรโดยรวมดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอดานทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน
สมุนไพรทั้งดานความถี่ ปริมาณ และขนาดในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร แตพบปจจัยยอยเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดบางตัวที่มีผลตอดานทัศนคติ พฤติกรรมและความถี่
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรดังนี้
4.4.1. การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดผานทาง
สื่อโฆษณาทางสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และนิตยสาร มีผลตอความทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา การสือ่ สารการตลาดของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร
ตางทุมงบประมาณทางการทําการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนเปนงบประมาณจํานวน
มาก (ดังรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณการสื่อสารการตลาดของผูป ระกอบการผลิตภัณฑยาสีฟน
สมุนไพร ตารางที่ 4) โดยทั้งนี้สื่อโทรทัศนสามารถสื่อสารขาวสารไปยังกลุมตัวอยางไดเห็นทั้งภาพ
และเสียงเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของยาสีฟนสมุนไพรอาจทําใหเกิดทัศนคติตอการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน เดชะวลีกุล (2543: 103) ที่พบวา พฤติกรรม
การเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาดมของผูใช
ยาดม เมื่อพิจารณาในรายดานตามประเภทสื่อโฆษณา พบวา สื่อโทรทัศนมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาดม กลาวคือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสือ่
โทรทัศนในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนี วิชญาภัย บุนนาค (2540: 103)
ที่พบวา สื่อทีม่ ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพ คือ สื่อมวลชน ไดแก
สื่อวิทยุ แผนพับ และนิตยสาร ตามลําดับ (ยกเวนสื่อโทรทัศน ที่พบวาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ) นอกจากนี้ยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิศากร
ตัณลาพุฒ (2538: 26) ที่พบวา การเปดรับขาวสารโฆษณาสินคาประเภทยาแกปวดลดไขทางสือ่
โทรทัศนไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อใชยาแกปวดลดไขของกลุมผูใชแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร
และนอกจากนี้การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดผานสื่อโฆษณาทาง
สื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ มีผลตอความถี่ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปน
ไปไดวา สื่อโทรทัศนและสือ่ วิทยุสามารถสื่อสารไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมายไดในวงกวางและ
สามารถตอกย้ําขาวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรได ดังนั้นเมื่อมีความถี่ในการสื่อสาร-
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การตลาดกับกลุมตัวอยางเกิดขึ้นจึงทําใหเกิดความถี่ในการซื้อใชมากกวาปรกติ หรืออาจเปนไปได
วาการเสนอขาวสารเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพรไดตรงกับความตองการใชในการแกปญ
 หาสุขภาพทาง
ชองปากและฟนของกลุมตัวอยางไดพอดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูสิ่งตางๆ ของ
สุชา จันทนเอม (2527: 124) ที่กลาววา การที่จะรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวคนเรานั้น จะขึ้นอยูกับการจัด
หมวดหมูของวัตถุที่เปนสิ่งเรา รวมทั้งยังขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูร ับรู ซึ่งแตกตางกันไปในแตละ
คน โดยอิทธิพลที่ทําใหคณ
ุ ลักษณะของผูรับรูแตกตางกันออกไป โดยไดกลาวถึงความตองการทาง
รางกาย “ถาสภาวะทางรางกายของบุคคลใดตองการสิง่ ใดมาก ก็จะรับรูสิ่งนั้นๆ ไดดี ตัวอยางเชน
บุคคลที่กําลังหิวจะรับรูป ายรานอาหาร หรือปายโฆษณาขายอาหารไดดี” ทั้งนี้เพราะสุขภาพทาง
ชองปากและฟนของมนุษยอาจเกิดขึ้นไดในเวลาทีต่ างกัน โดยเมื่อมีอาการผิดปรกติเกิดขึ้นกับ
สุขภาพปากและฟน จากการที่ผูบริโภคใชยาสีฟนสมุนไพรในระดับปกติ เชน เดือนละ 1 หลอด
ขนาดใหญ (160 กรัม) อาจตองเพิ่มความถี่ในการซื้อมากขึ้น หรือหาซื้อยาสีฟนสมุนไพรที่มี
สรรพคุณเฉพาะในการรักษาโรคเฉพาะทีเ่ กิดขึ้นขณะนัน้ ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวอาจมองไดวาการ
สื่อสารการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรโดยการโฆษณาผานสื่อมีผลเพียงสวนหนึ่งแต
กลุมตัวอยางอาจตองการใชเพื่อนําไปแกปญหาในขณะชวงเวลาทีม่ ีปญหาทางชองปากและฟน และ
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑทตี่ อ งมีการควบคุมในการใชในปริมาณที่เหมาะสมเพราะมีผลในการดูแล
รักษาสุขภาพ ความถี่ในการซื้อใชจึงเปนความถีใ่ นชวงระยะเวลาของภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้น ณ
ขณะนั้นของผูบ ริโภค
นอกจากนี้การโฆษณาผานสื่อหนังสือพิมพที่มีผลตอทัศนคติและความถี่
ในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา สือ่ หนังสือพิมพเปนสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเพราะขอจํากัดใน
การเปดรับสื่อประเภทนีใ้ นองคกรที่กลุมตัวอยางทํางานอยูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรอาจจะไมถูกสงถึงกลุมตัวอยาง
แตจากการศึกษากลับพบวา การโฆษณาผานสื่อวิทยุเปนเพียงตัวแปร
เดียวที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพร ซึ่งอาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารการโฆษณาผานทางสื่อวิทยุเพราะกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมคนทํางานและสื่อ
วิทยุอาจเปนสื่อที่เขาถึงกลุม ตัวอยางไดมากที่สุด เนื่องจากสามารถเปดฟงไดในขณะทํางานก็เปนได
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค (2540: 116) ที่พบวา สือ่ ที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ทางสือ่ มวลชน โดยทางสื่อวิทยุมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินนั ท ไทยเจริญ (2543: 142) พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร
ทั่วไปและเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดโครงการสรางภาพลักษณประเทศและสินคาไทยจาก
สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุมากที่สุดตรงกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน เดชะวลี
กุล (2543: 105) ที่พบวา การเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมทางสื่อวิทยุมีความสัมพันธในทาง-
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บวกกับพฤติกรรมการใชยาดม กลาวคือ การเปดรับขาวสารการโฆษณายาดมทางสื่อวิทยุมาก กลุม
ตัวอยางจะมีพฤติกรรมการใชยาดมมากขึ้นโดยการเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาด ทั้งนี้อาจ
เปนไปไดวาการเปดรับขาวสารการโฆษณาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรมาก กลุมตัวอยางจะมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรมากขึ้นก็เปนได
สําหรับการโฆษณาทางสื่อโดยผานสื่อบุคคลของยาสีฟนสมุนไพร พบวา
การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดผานทางสื่อบุคคล โดยการมี
พนักงานขายที่สามารถใหความรูเกี่ยวกับสินคา มีผลตอความทัศนคติ พฤติกรรมและความถี่ในการ
ซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางยังมีความตองการทราบ
ขาวสารขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพรนอกเหนือไปจากการเปดรับขาวสารจากการสื่อสาร
ผานสื่อที่ไมใชบุคคล (Non-Personal Media) เพราะการไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่อบุคคลโดย
การมีพนักงานขายที่สามารถใหความรูขอ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดโดยตรงในประเด็นขอสงสัย
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ทั้งนี้พนักงานขายจึงสามารถเปนชองทางสื่อสารการตลาดหนึ่งที่สามารถ
สรางทัศนคติที่ดี สงผลตอการตัดสินใจซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด
ของ Rogers and Shoemaker (1971) ที่กลาววา “ในกรณีที่ตองการใหบุคคลใดๆ เกิดการยอมรับ
ในสารที่เสนอออกไปหรือจะทําการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหมีการยอมรับสารนั้น
ควรที่จะใชการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อบุคคลเปนผูเผยแพรขา วสารสื่อบุคคลนี้จะมีประโยชนมากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรบั เกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับทัศนคติและพฤติกรรมใน
การรับสาร” นอกจากนี้ ยังเปนวิธชี ว ยใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดและตัดสินใจรับสารได
อยางมั่นใจขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจยั ของ ศิรประภา สัมฤทธิ์ (2546: 95) ไดพบวา ปจจัย
การสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาด สําหรับการมีพนักงานแนะนําอาหารในเมนูเปนการ
ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับอาหารแกผูบริโภค ซึ่งในบางครั้งผูบริโภคอาจไมมีความรูเกี่ยวกับอาหาร
ญี่ปุนประเภทตางๆ ดีพอ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุวัฒนา วงษกระพันธ (2540: 136) ที่
กลาววา พนักงานขายเปนบุคคลสําคัญที่จะแสดงบทบาทเพื่อสรางความประทับใจแกผูบริโภคได
ทั้งนี้อิทธิพลของการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลของยาสีฟนสมุนไพร ที่มี
ผลตอความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสามารถไดรับคําตอบและ
ขอแนะนําตามที่ตองการ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2540: 55) ที่วา การตัดสินใจขึ้นอยูกบั ความถี่ของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น อาจเปนไปไดวาการตัดสินใจบางอยางของผูบริโภค
อาจเกิดขึ้นไดไมบอยนั่นคือ มีระดับของความถี่ของการเกิดการตัดสินใจ เชน การซือ้ ยาสีฟนจะมี
ความถี่ทตี่ องการซื้อบอยกวาการซื้อรองเทา เปนตน ทั้งนี้จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ พบวา ปริมาณ
ที่ผูบริโภคซื้อยาสีฟนสมุนไพรครั้งละ 1 หลอด แตปริมาณขนาดบรรจุเปนขนาดใหญ (160 กรัม) จึง
ไมทําใหเกิดความถี่ในการซือ้ บอยนักเพราะเปนผลิตภัณฑที่มีปริมาณการใชตอครั้งตอคน ในครัว-
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เรือนโดยเฉลีย่ ของกลุมตัวอยางที่ 2 คนตอครัวเรือน ดังนั้นชวงระยะเวลาการใชงานจึงมีความ
ยาวนานกวายาสีฟนจะหมด แตสื่อบุคคลอาจเปนตัวเรงใหเกิดพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
ในระดับความถี่ขึ้น
นอกจากนี้การโฆษณาทางสื่อโดยผานสื่อประชาสัมพันธของยาสีฟน
สมุนไพรพบวา การเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดผานทางสื่อ
ประชาสัมพันธ โดยผานทางขาวซึ่งมีผลดานเดียวเทานั้น คือ ดานทัศนคติของกลุม ตัวอยาง ใน
ขณะที่ไมมีผลตอดานพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีความนาเชื่อถือเปนสําคัญ ดังนั้น
การสื่อสารการตลาดผานทางสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบขาวซึ่งโดยสวนมากลักษณะขาวสารขอมูล
ในเชิงวิชาการ ซึ่งอาจสรางทัศนคติความนาเชื่อถือที่ดีกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรกับกลุมตัวอยางได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดของ Harris (1992) ที่ได
ใหคํานิยามไว วา “การประชาสัมพันธเพือ่ การตลาดเปนกระบวนการของการวางแผนปฏิบตั ิงานและ
การประเมินผล ซึ่งกระตุนการซื้อและความพึงพอใจของผูบริโภค ตลอดจนการสรางการสื่อสารที่
นาเชื่อถือ ทําใหเกิดความประทับใจ โดยระบุชื่อบริษัทและสินคาของบริษทั ซึ่งตรงกับความตองการ
ความเกี่ยวพันและความสนใจของผูบริโภค” และยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Weiner
(1968) ที่ไดใหคําจํากัดความของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดไววา “การใชกลยุทธการประชาสัมพันธและเทคนิคเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของ Marketing Public Relations (MPR) คือ เพิ่มการ
รับรู กระตุนยอดขาย ชวยใหการสื่อสารไดงายขึ้น และสรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับบริษัท
และตราสินคา หนาที่ที่สําคัญที่สุดของ MPR คือการสื่อสารดวยขอมูลที่นาเชื่อถือ เปนผูสนับสนุน
เหตุการณที่สาํ คัญ และชวยเหลือสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม” ซึ่งอาจเปนไปไดอีกวา การทําการ
สื่อสารการตลาดโดยผานทางสื่อประชาสัมพันธมีผลระดับหนึ่งตอการเกิดทัศนคติที่ดีกับผลิตภัณฑ
ยาสีฟนสมุนไพรแตอาจยังไมสงผลกับการกอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง
การสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร พบวา การเปดรับขาวสาร
การสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการตลาดผานการสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคา
มีผลตอทัศนคติทางดานการซื้อใชและปริมาณในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางซึ่ง
อาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมวัยทํางาน แมจะมีรายไดเฉลีย่
ตอเดือนคอนขางสูงและพฤติกรรมการซือ้ ใชยาสีฟนสมุนไพรโดยการตัดสินใจซื้อดวยตัวเองเปน
สวนใหญ ซึ่งขาวสารการสือ่ สารการตลาดเกี่ยวกับการลดราคาของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรยัง
เปนปจจัยที่ทาํ ใหกลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีในการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร อาจเปนเพราะผลิตภัณฑ
ยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่จําเปนใชในชีวติ ประจําวันและการใชจายในสวนนี้ตองเปนกิจวัตร
ของทุกเดือนจึงนับวาเปนสิง่ ที่ตองจําเปนจาย ดังนั้นขอเสนอในการลดราคาสินคาจึงเปนตัวสราง
ทัศนคติเสริมที่ดีของผูบริโภคตอผูประกอบการที่ใชกลยุทธการลดราคาก็เปนไดเพื่อปกปองการ
เปลี่ยนไปใชตรายี่หออื่น นอกจากนี้การลดราคาสินคายังมีผลตอปริมาณการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
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ของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา การเสนอสวนลดราคาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรของ
ผูประกอบการทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อยาสีฟนสมุนไพรในปริมาณที่มากขึ้นกวาปกติใน
ชวงเวลาที่มีการลดราคา
จากการศึกษายังพบอีกวา การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดผานการสงเสริมการขายโดยคูปองชิงโชค มีผลตอดานทัศนคติทางดานการซื้อ
ใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุม ตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา การใชกลยุทธเพื่อชักจูงผูบริโภคโดยการ
ใชคูปองชิงโชคเพื่อเปนการกระตุนการซือ้ ใชยาสีฟนสมุนไพรของผูประกอบการเปนการสราง
ทัศนคติที่ดีกบั กลุมตัวอยาง อาจเนื่องมาจากยาสีฟนเปนสินคาที่มีความจําเปนใชจริง แตก็มีผูผลิต
มากรายในตลาด ดังนั้นการที่ผูประกอบการยื่นขอเสนอพิเศษเพื่อจูงใจกับผูบริโภคจึงสรางทัศนคติที่
ดีตอผูบริโภคไดในระดับหนึ่งซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการขายของ Belch and
Belch (1993) วาเปนกิจกรรมตางๆ ทางการตลาดที่จดั ทําขึ้น เพื่อเสนอคุณคาและสิ่งจูงใจพิเศษ
สําหรับผลิตภัณฑใหกับพนักงานขาย ผูจัดจําหนาย หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย เพื่อใหสามารถกระตุน
การขายใหเร็วขึ้น ทั้งนี้จากการที่ผูบริโภคมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑยาสีฟนเพราะเปนผลิตภัณฑที่
ตองซื้ออยางตอเนื่อง ดังนั้นการที่ผลิตภัณฑทําการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย จึงเปน
เสมือนการที่ผูประกอบการเสนอคุณคาและสิ่งจูงใจพิเศษใหกับลูกคาซึ่งสงผลกับทัศนคติทางดาน
การซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
นอกจากนี้ยังพบอีกวาดานสื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร โดยทั้งนี้ดานการสงเสริมการตลาดผานสือ่ เฉพาะกิจเพือ่ การสงเสริมการขายทางสือ่
อินเตอรเน็ตมีผลตอดานทัศนคติทางดานการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร ความถี่ ในการซื้อใชยาสีฟน
สมุนไพรของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน และ
อุปกรณสํานักงานที่ตองใชเปนประจําในปจจุบัน คือ เครื่องคอมพิเตอร และโดยสวนมากองคกร
ตางๆ ไดมีระบบการเชื่อมโยงสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนั้นการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรผานทางสื่ออินเตอรเน็ตจึงสามารถสงผานขาวสารการสื่อสารการตลาด
ในแงมุมตางๆ ของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรไดเปนอยางดี โดยอิทธิพลของการเปดรับขาวสารการ
สื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีผลกับดานทัศนคติในการซือ้ ใช
ยาสีฟนสมุนไพร ตลอดจนความถีใ่ นการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยาง สื่ออินเตอรเน็ตจึง
อาจเปนเครื่องมือที่สามารถสรางทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อใชที่มคี วามถี่มากขึน้ สําหรับการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพรของกลุมตัวอยางไดอีกชองทางหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ศิริชัย ศิริกายะและกาญจนา แกวเทพ (2540) ที่วา สื่อมีความสําคัญในฐานะที่เปนตัวกลาง
ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันอันจะนําไปสูพฤติกรรมที่เปนที่คาดหวัง
ไวได สื่อที่มีความสําคัญสําหรับบุคคล ซึ่งบุคคลจะแสวงหาขอมูลขาวสาร ก็คือ สื่อมวลชน จาก
ลักษณะของสือ่ มวลชนทีส่ ามารถเขาถึงคนไปจํานวนมากภายในเวลาเดียวกัน สื่อมวลชนจึงกลาย
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เปนความหวังของผูสงสารทีจ่ ะใชในการเผยแพรขาวสารของตน ในขณะที่ผูรับสารก็สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารตางๆ และเลือกแหลงสารได มากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
และผลการศึกษายังพบวา สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขายโดยทางการสงเสริม
การตลาด ณ จุดขาย มีผลพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรของกลุมตัวอยางเพียงดานเดียว
และนับวามีความสําคัญเพราะเปนขั้นกอเกิดพฤติกรรมในการบริโภคของกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจเปน
เพราะการทําการสงเสริมการตลาด ณ จุดขาย เปนจุดที่ผูบริโภคอยูใ นขั้นทีเ่ กิดกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินคา การสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย อาจสามารถกระตุนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ยาสีฟนสมุนไพรได
6. ทัศนคติของยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คนไทยและบริษัทขามชาติ
จากการศึกษาถึงความคิดเห็นตอยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษทั คนไทย
และบริษัทขามชาติพบวา มีความแตกตางกันแตไมมาก กลาวคือกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอผูผลิต
โดยบริษัทขามชาติเชิงบวกและบริษัทคนไทยเปนกลาง แตเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดยอยของ
ระดับความคิดเห็นของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอยาสีฟน สมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คน
ไทยและบริษทั ขามชาติในระดับความคิดเห็นที่แตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินันท
ไทยเจริญ (2543: 144) ที่พบวา พฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยในชวง 6 เดือน กอนการสํารวจ
นั้น กลุมตัวอยาง ที่เคยเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดโครงการสรางภาพลักษณประเทศและ
สินคาไทยมีพฤติกรรมการซื้อหรือบริโภคสินคาไทยในระดับปานกลาง สวนกลุมตัวอยางทีไ่ มเคย
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ มีพฤติกรรมในการซือ้ หรือบริโภคสินคาไทยในระดับนอย
ทั้งนี้จากผลการศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติตอ ยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษัทคน
ไทยและบริษทั ขามชาติที่พบวามีความแตกตางกันไมมาก สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
- ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั คนไทย ในที่นตี้ วั แทนตรายี่หอที่นํามา
ศึกษา ไดแก ตรายี่หอดอกบัวคู และตรายี่หอเฮอรบริค ตามลําดับ จะเห็นไดวาความคิดเห็นที่
ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย คือ ตรายี่หอดอกบัวคู ไดแก
สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนประกอบมีความนาเชื่อถือวามีคุณภาพดี และผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือและมาตรฐานการผลิตทีม่ ีคุณภาพ โดยปจจัยที่มีอิทธิพล คือ สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมี
ความนาเชื่อถือวามีคุณภาพดี ซึ่งจากความคิดเห็นของผูบริโภคที่มตี อ ความเชื่อในตัววัตถุดิบ
สมุนไพรที่นํามาเปนสวนประกอบ จึงอาจเปนไปไดวา ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคูซึ่งเปน
บริษทั คนไทยและไดนําสวนผสมของยาสีฟนมาจากวัตถุดิบสมุนไพรไทยลวน ชนิดบดหยาบ และ
ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดตี อสมุนไพรไทยที่นาํ มาผสมในยาสีฟนสมุนไพร ซึ่งอาจเปนตัวแปรสําคัญหนึ่ง
ในการพัฒนาดานผลิตภัณฑตอไปใหเปนที่ยอมรับมากขึ้นเทียบเคียงกับวัตถุดบิ สมุนไพรจากตางประเทศ โดยทั้งนี้จากการพยายามทําการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑของยาสีฟน
สมุนไพร ตรายี่หอดอกบัวคู ซึ่งมีการทุมงบประมาณในชิ้นงานโฆษณาในงบประมาณที่สูง เชน
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การนําบุคคลมีชื่อเสียงมารับรองคุณภาพผลิตภัณฑเพือ่ เปนการเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ
และใชผูเชีย่ วชาญมารับรองถึงคุณภาพผลิตภัณฑวามาจากหองปกิบัติการทางเคมีที่มีมาตรฐาน
และการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมารับรองคุณภาพผลิภัณฑ (ดังรายละเอียดการสื่อสารการตลาดของ
ผูประกอบการยาสีฟนสมุนไพร ตารางที่ 4) สอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2540: 92) ที่
กลาวถึงคุณสมบัติดานความเปนผูเชี่ยวชาญมีความสําคัญมากที่สุดที่ทําใหกลุมเปาหมายตัดสินใจ
ซื้อสินคามากกวาคุณสมบัตใิ นเรื่องของการเปนผูมีความดึงดูดใจและความเปนผูมคี วามนาเชื่อถือ
ซึ่งในการใชตวั แสดงนําที่เปนผูเชี่ยวชาญจะดีในแงที่สนิ คาตองการที่จะสื่อถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
สินคามากๆ เชน โฆษณายาแกปวดเมื่อยเคานเตอรเพนและทราโวเจน เปนตน และความคิดเห็นตอ
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยในระดับรองลงมายี่หอเฮอรบริค กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญตอความนาเชื่อของผลิตภัณฑเปนสําคัญ ดังนั้นถาสามารถสื่อสารการตลาด
ไปยังผูบริโภคในคุณสมบัติที่ดีขออื่นๆ ของยาสีฟนสมุนไพร เพื่อสรางทัศนคติทดี่ ีอาจจะสงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟน สมุนไพรในลําดับถัดไปก็เปนได
- ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอ ที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ ในที่นี้ตวั แทนตรายี่หอ
ที่นํามาศึกษา ไดแก ตรายี่หอคอลเกตเฮอรเบิล และตรายี่หอซอลส ฮาบุ ตามลําดับ จะเห็นไดวา
ความคิดเห็นที่กลุมตัวอยางมีตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ ตรายี่หอ คอล
เกตเฮอรเบิล พบวา ผูบ ริโภคมีทัศนคติเชิงบวกกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติ โดยเมื่อพิจารณาถึงปจจัยยอยที่มีผลตอทัศนคติของผูบริโภค พบวา การมีมาตรฐานการผลิตที่
ดีมีคุณภาพ ควบคูกบั การมีลักษณะผลิตภัณฑนาใช กลาวคือ ยาสีฟน สมุนไพรตรายี่หอคอลเกต
เฮอรเบิล จะใชสีสันของเนือ้ ยาสีฟนสีนวลตานาใช อาจเปนไปไดวา ผูผลิตยาสีฟน สมุนไพรตรายี่หอ
คอลเกตเฮอรเบิลซึ่งเปนผูผลิตยาสีฟนมานานจนเปนทีย่ อมรับในตลาดผูบริโภคในประเทศไทย และ
ไมไดใชการผลิตยาสีฟนสมุนไพรที่เปนสมุนไพรลวนชนิดบดหยาบ ฉะนั้นจึงสามารถทําใหเนื้อยาสีฟนสมุนไพรมีสีนวลตานาใช โดยผูบริโภคยังคงมีทัศนคติที่ดีกบั สีของเนื้อยาสีฟนสมุนไพรแตใน
ทางตรงกันขาม ยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอ ที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยยีห่ อดอกบัวคูซึ่งใชความแตกตาง
ทางดานผลิตภัณฑ คือ เนื้อยาสีฟนสีเขมเนื่องจากใชวัตถุดิบสมุนไพรเปนสวนประกอบลวนเปนจุด
ขาย
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา การออกแบบบรรจุภัณฑที่มีสีสันนาใชของยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั ขามชาติมีผลตอทัศนคติเชิงบวกกับผูบริโภค อาจเปนไปไดวา ผูบริโภคยังติด
กับภาพลักษณของยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติที่ทําการตลาดมานานในประเทศไทย
และบริษัทตางมีมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค ซึ่งโดยปรกติผลิตภัณฑที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบทางชองปากและฟน ผูบริโภคจะคํานึงถึงความนาไววางใจใชและ
นาที่จะใชเพราะตองผานเขาไปในระบบชองปาก ดังนั้นบรรจุภัณฑที่เชิญชวนและนาใชจึงเสมือน
เปนดานแรกในการสรางทัศนคติที่ดใี หกับผลิตภัณฑไดเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร
เสรีรัตน (2540: 80) ที่วา หีบหอยังมีผลตอการตั้งแสดง ณ จุดขาย คือ หีบหอรวมทั้งกราฟฟค

165

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ขาวสารจากผลิตภัณฑแบบของตัวหีบหอ นอกจากนั้นยังเปนเครื่องมือที่สําคัญตอความสําเร็จของ
การตั้งแสดงในรานคา คอยรับความตั้งใจจากลูกคาขณะที่เขาอยูใ นรานคา เปน “พนักงานขายทีไ่ ม
ตองพูด”
ขอจํากัดการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรที่มีผล
ตอทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้
ปรากฏขอจํากัดของการศึกษาในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ในสวนของสถานที่ในการใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามนั้น เนื่องจากผูศึกษา
ใชวธิ ีเลือกตัวอยางแบบเจาะจงตามการแบงเขตการปกครองโดยพิจารณาจากแหลงที่คาดวาจะมี
การบริโภคผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพร ไดแก หางสรรพสินคา/ ซูเปอรมารเก็ต/ ยานบานพักอาศัย
ซึ่งสวนใหญนนั้ ไมอนุญาตใหเขาไปสํารวจกับกลุมตัวอยางได คือ หางสรรพสินคา ซึ่งนับวาเปน
สถานที่สําคัญที่จะไดขอมูลจากผูซื้อสินคาโดยตรง ดวยเหตุนี้ กลุมตัวอยางทีไ่ ดจากการศึกษาอาจ
ยังไมใชกลุมเปาหมายอยางแทจริงและครอบคลุมกลุมอายุตามที่กําหนดไวในการศึกษา
2. กลุมตัวอยางสวนใหญไมเขาใจคําวายาสีฟนสมุนไพร จึงอาจทําใหกลุมตัวอยาง
อาจแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามไดอยางไมลึกซึ้ง สงผลใหบางสวนของแบบ
สอบถามอาจไมครบถวนสมบูรณ
3. เรื่องความเขาใจอยางชัดเจนของกลุมตัวอยางตอความหมายของการสื่อสารการตลาด เนื่องจากกลุมตัวอยางมีชวงอายุครอบคลุมเปนชวงกวาง คือ เริ่มตั้งแต 18 - 59 ปขึ้นไป โดย
กลุมชวงวัยผูใ หญตอนปลาย อาจจะคอนขางไมคุนเคยกับเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดของ
ยาสีฟนสมุนไพรตามที่ไดรวบรวมเพื่อใชสํารวจกับกลุม ตัวอยางสวนนี้ ซึ่งตองเพิ่มการทําความ
เขาใจกับความหมายของการสื่อสารการตลาดเพื่อใหการสํารวจลุลวงไปไดดวยดี
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. การวางแผนกลยุทธการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรผูประกอบการควรเนนปจจัยการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑโดยเฉพาะปจจัยยอยดานคุณภาพของยาสีฟน
สมุนไพร การมีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน มีรสชาติดี นอกจากนี้
ผูประกอบการควรมีการสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงคุณภาพและสรรพคุณของสมุนไพรเปนสําคัญ
เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญในดานนี้ จึงอาจสามารถกอใหเกิดผลตอพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรไดดียิ่งขึ้น
2. ผูประกอบการควรทําการสื่อสารการตลาดดานราคา โดยเนนทีก่ ารกําหนดราคาของ
ยาสีฟนสมุนไพรใหมีหลากหลายราคาใหเลือกตามขนาดบรรจุ(กรัม) ของยาสีฟนสมุนไพร
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3. ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการจัดวางผลิตภัณฑใหมีความโดดเดน เพราะ
จะเห็นไดวาในปจจุบันผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรมีจํานวนตราสินคาคูแขงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
ฉะนั้นการสรางความโดดเดนใหกับสินคาของตนเองจึงสามารถกระตุน และทําใหผบู ริโภคเลือกซือ้ ใช
ตรายี่หอของตนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไมสับสนในการหันไปพิจารณาเลือกใชตรายี่หออื่นที่จัด
วางอยูในบริเวณเดียวกัน
4. ผูประกอบการควรใชการโฆษณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑในชิ้นงานโฆษณาเพราะ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผบู ริโภคเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร นอกจากนี้สื่อ
โทรทัศนจะเปนชองทางในการเสนอภาพลักษณและความคุนเคยกับผูบ ริโภคตอการจดจําขาวสารที่
ไดจากการโฆษณา เพื่อทําใหการใชสื่อโทรทัศนเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอก
จากนี้สื่อวิทยุเปนสื่อที่ผูบริโภคใหความสําคัญรองลงมา ทั้งนี้ เพราะสือ่ วิทยุเปนสื่อที่ครอบคลุมกลุม
ผูบริโภค และเปนตัวตอกย้ําชื่อเสียงของผลิตภัณฑไดอีกทาง ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ
การใชสื่อที่สามารถครอบคลุมผูบริโภคในวงกวาง เพราะผูบริโภคใหความสําคัญและเปดรับในระดับ
มาก
5. ผูประกอบการควรนําเสนอคุณภาพของผลิตภัณฑในการใหขอ มูลเชิงลึกขึ้นผาน
พนักงานขายไดอีกทาง เพื่อตอกย้ําคุณภาพของผลิตภัณฑได เพราะเปนสิ่งที่ผบู ริโภคใหความ
สําคัญในระดับมาก
6. ผูประกอบการควรวางแผนการสื่อสารการตลาดใหเปนแนวกลยุทธเดียวกันในองคกร
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการแขงขันและตอบสนองกลุม เปาหมาย โดยการบูรณาการเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดตามความเหมาะสมเพื่อสรางภาพพจนตราสินคาตอการรับรูหรือความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภคในระยะยาวตอไป
7. ผลการวิจัยของการเปดรับขาวสารการสือ่ สารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพรไมมีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อใช ทั้งความถี่ ปริมาณ และขนาดของยาสีฟนสมุนไพร ดังนั้นผูประกอบการ
ยาสีฟนสมุนไพรควรเพิ่มการสื่อสารการตลาดดานผลิตภัณฑ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารความรูในการ
ใชยาสีฟนสมุนไพรมากขึ้น ทั้งนี้อาจพิจารณาไดจากลักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภค
จะใชเมื่อมีอาการทางชองปากและฟนในคาเฉลีย่ ที่ไมสงู นัก จึงควรเพิ่มขาวสารแกผูบริโภคเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการใชยาสีฟนสมุนไพรเพื่อเปนการปองกันมากกวาการใชเพื่อแกปญหาที่ปลายเหตุ
นอกจากนี้ การใชเพราะพนักงานแจกสินคาใหจึงใช/ ไดรับแถมจากสินคาอื่นๆ มีคาเฉลีย่ ไมสูงมาก
ใกลเคียงกัน เปนตัวสะทอนใหเห็นวาผูบ ริโภคยังใหความสนใจในการทําการสื่อสารการตลาดโดย
การสงเสริมการขายไมสูงนัก ซึ่งจากปจจัยยอยเหลานีจ้ ะเปนตัวแปรที่ผูประกอบการสามารถขยาย
ความเขาใจและใหขอมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรในดานการเลือกซื้อใชเพราะสามารถ
ปองกัน และดูแลปญหาสุขภาพทางชองปากและฟน ผลิตภัณฑยาสีฟนจึงสามารถเปนสิ่งทีผ่ บู ริโภค
ศึกษาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อใชแกปญหาและสามารถปองกันปญหาสุขภาพทางชอง
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ปากและฟนมากกวาการจะใชเพื่อเปนเพียงแคสิ่งที่จําเปนตองใชในชีวติ ประจําวันเทานั้น เพื่อเปน
การเพิ่มความถี่ ปริมาณ และขนาดในการบริโภคยาสีฟน สมุนไพรมากขึ้นก็เปนได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางทีเ่ ปน
ผูซื้อและใชยาสีฟนสมุนไพร โดยไมไดศึกษากลุมตัวอยางที่ไมไดซื้อและใชยาสีฟนสมุนไพร ซึ่ง
ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางอาจมีความคิดเห็นและพฤติกรรมทีต่ างกันไป ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งตอไปผูสนใจศึกษาจึงควรลงไปศึกษากลุมคนดังกลาว เพื่อจะไดทราบทัศนคติของ
ผูบริโภคทีต่ างกันเพื่อประโยชนในการนํามาประกอบการขยายฐานลูกคาตอไป เพราะเนื่องจาก
ผลิตภัณฑยาสีฟนเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคทุกคนตองใชเปนประจําในชีวติ ประจําวันและมีขนาด
การบริโภคปริมาณสูงและมีความตอเนื่องยาวนานถาสามารถสรางความไววางใจในผลิตภัณฑให
กับผูบริโภคได
2. การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยบริษทั
คนไทยและบริษัทขามชาติและไดทําการจัดลําดับตราสินคาที่ผูบริโภคนึกถึงเทานั้น โดยมิไดทําการ
ศึกษาเจาะลึกลงไปในแงพฤติกรรมและทัศนคติของผูใชแตละตรายีห่ อ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป
ผูสนใจศึกษาอาจเนนศึกษาแตละตรายี่หอ โดยประมวลผลจําแนกขอมูลตามยี่หอหลักๆที่กลุมตัวอยางใช ก็จะไดรับผลการวิจัยที่นาสนใจเกีย่ วกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่ใชตรายี่หอ
ตางกันวามีความแตกตางหรือคลายคลึงกันหรือไม อยางไร
3. การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษากลุมคนรุนใหมเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่
ผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรทําการสื่อสารออกไป เพราะเนื่องจากผูบริโภคในกลุมวัยกลางคนและ
วัยผูสูงอายุ (อายุ 59 ปขึ้นไป) มีขอจํากัดตอการใหความสนใจอยางเต็มที่กบั การสงเสริมการตลาด
รูปแบบตางๆ ดังนั้นกลุมคนรุนใหมหรือในชวงอายุที่มคี วามเขาใจและใกลชิดกับสื่อที่ผูประกอบการ
ยาสีฟนสมุนไพรสื่อออกไปผานทางเครื่องมือตางๆ ที่หลากหลาย จึงอาจใหขอมูลที่ไดในเชิงลึกและ
ความคิดทีต่ างออกไปเพื่อนํามาปรับปรุงการสื่อสารการตลาด อาจเปนการเพิ่มขยายฐานลูกคา
(Segment) ตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรไดเพิ่มขึ้น และเพื่อประโยชนทั้งผูประกอบการและทาง
วิชาการตอไป
4. การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะผูบริโภคยาสีฟนสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร
เพียงกลุมเดียว ไมไดศึกษาถึงผูบริโภคในเขตปริมณฑลและตางจังหวัด ดังนั้น การศึกษาในครั้ง
ตอไปผูที่สนใจจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวาผูบริโภคในเขตปริมณฑลและตางจังหวัดที่บริโภค
ยาสีฟนสมุนไพร มีความคิดเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร
อยางไร ทั้งนี้จะเปนประโยชนตอการวางแผนการสื่อสารการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายมาก
ยิ่งขึ้น เพราะผูบริโภคในปริมณฑลและตางจังหวัดจํานวนมาก ซึ่งอาจเปนกลุมตัวอยางที่อาจเพิ่ม
จํานวนการบริโภคกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรไดมากขึ้น
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5. การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะผูบริโภคยาสีฟนสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการรับขาวสารผานสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อบุคคลที่เปนพนักงาน
ขาย ทั้งนี้ควรศึกษาถึงกลุมบุคคลอางอิง เชน บุคคลในครอบครัว เพือ่ น โดยการศึกษาครั้งนี้ได
ศึกษาตัวแปรทางดานการสื่อสารการตลาด และทางดานประชากร โดยมิไดศึกษาผลของกลุมอางอิง
เหลานี้ โดยในการศึกษาครั้งตอไปควรพิจารณาศึกษาถึงกลุมอางอิงเหลานี้ ซึ่งอาจเปนกลุมตัวอยาง
ที่สามารถใหความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลายในการบริโภคกับผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรได
มากขึ้น
6. ควรมีการปรับจํานวนตัวแปรยอยในแตละสวนประสมทางการสือ่ สารการตลาด ใหมี
จํานวนใกลเคียงกันเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้จํานวนตัวแปรยอยมีความแตกตางกันสูงมาก เชน
ดานชองทางการจัดจําหนายมีเพียง 2 ตัวแปร ขณะทีด่ านการสงเสริมการตลาดมีถึง 26 ตัวแปร เปน
ตน อาจมีผลตอการคํานวณคาทางสถิตไิ ด โดยสงผลตอการประมวลผลทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการเลือกใสตัวแปรยอยเขาไปเพื่อการทํานายคาทางสถิติ จึงอาจทําใหคาตัวเลขทางการศึกษา
เบี่ยงเบนไป
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บทความ

“กระแสความนิยม ‘สินคาสมุนไพรเฟอง’ดอกบัวคูประกาศยกมาตรฐานผลิตสูสากล.” 27.
ธันวาคม 2544. ผูจัดการรายวัน: 25.
“คายสมูทอีแตกไลนแขงตลาดยาสีฟนสมุนไพร.” 6 เมษายน 2547. บิสิเนสไทย.
"คอลเกตอุดชองยาสีฟนสมุนไพร." 6 มกราคม 2545. ฐานเศรษฐกิจ: 19.
“คอลเกต-ดารลี่อัดแคมเปญถลมรายยอย ตลาดยาสีฟนเดือดสูตรสมุนไพรชิงแชร.” 2547.
กรุงเทพธุรกิจ: 39.
“ยาสีฟนสมุนไพรแนวโนมใส คอลบาเดนท เรงขยายฐาน.” 2547. กรุงเทพธุรกิจ: 27.
“เครื่องสําอางสมุนไพรนิชมารเก็ตที่กําลังเติบโต.” กุมภาพันธ 2544. ผูสงออก: 53-55.
“แคมเปญแจกทองสเตป 2 ดอกบัวคูทิ้งใกลชิดชิงบัลลังก ดารลี่.” 17 มกราคม 2548.
ผูจัดการรายสัปดาห: 2.
ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล, 10 ตุลาคม 2545. “เรื่องนารูของยาสีฟน.” นิตยสารใกลหมอ. ปที่ 26.
“ซอลทจับสมุนไพรใสหลอดสงฮาบุชิงชัยกระแทกใสดอกบัวคู. ” 7 ตุลาคม 2545. ผูจัดการ
รายสัปดาห: 2.
“ซอลท ฮาบุ ยาสีฟน สมุนไพรสีขาว.” 30 กันยายน 2545. ประชาชาติธุรกิจ.
“ดีทแแฮลมชูฟลูโอคารีล กรีนที ทวิสต รุกตลาดโมเดิรนเทรดหลังยอดพุง.” 25 มกราคม 2547.
สยามธุรกิจ.
“ดีทแอลมดันฟลูโอคารีลบุกตลาดโมเดิรนเทรด.” 18- 21 มกราคม 2547. ฐานเศรษฐกิจ: 22.
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“ดอกบัวคูรีแบนดลุกทันสมัยเพิ่มปริมาณเจาะใจผูบริโภค.” 23-26 พฤษภาคม 2547.
ฐานเศรษฐกิจ: 18.
“ตลาดยาสีฟน ป 45:ศึกชองปากชิงมูลคากวา 7,500 ลานบาท.” 22 มกราคม 2545. ผูจัดการ: 2.
"ตลาดยาสีฟน สมุนไพรคึกคักคายใหมดาหนาชิงสวนแบง." 11 มิถุนายน 2544. ผูจัดการ
รายวัน: 20.
“ตลาดยาสีฟน สมุนไพรบูม.” 29 กันยายน 2545. ฐานเศรษฐกิจ.
“แตกตาง: ยาสีฟนยุคอิ่มตัว.” 8 มีนาคม 2548. โพสตทูเดย.
ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด, บริษัท. 2546. ผลิตภัณฑสมุนไพร: ขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจ.
กรุงเทพมหานคร: บริษทั ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด.
เบ็ญจวรรณ รัตนวิจติ ร. 6 พฤษภาคม 2546. “ปากมีปญหาตองซอลส.” กรุงเทพธุรกิจ.
“ฟลูโอคารีลขยับตัวครั้งใหญสงยาสีฟนชาเขียวเขยาตลาด.” 6 พฤศจิกายน 2546. ประชาชาติ
ธุรกิจ.
“ฟลูโอคารรีลหาวจองเบียดคอลเกตยึดอันดับสองกลุมสมุนไพรปหนา.” 5 พฤศจิกายน 2546.
ผูจัดการ.
“ยาสีฟนสมุนไพรโตจากอะไร.” กรกฎาคม 2544. มารเก็ตเธียร ฉบับที่ 7: 28-35.
"ยาสีฟนสมุนไพรบูม อุยเฮงชนดอกบัวคู." 5 กันยายน 2542. สยามธุรกิจ: 13,18.
“ยาสีฟนหวนสูศึกราคา.” 3 กุมภาพันธ 2547. โพสททเู ดย.
“ไลออนฯสงซอลส ฮาบุชิงเคกสมุนไพรทุม งบ 70 ลาน สรางการรับรูในตัวสินคา.” 27 กันยายน
2545. ผูจัดการ.
“ศึก!ยาสีฟนสมุนไพร.” 5 ตุลาคม 2545. ไทยรัฐ.
“อุยเองฯปูพรมพรึบยาฟนครบวงจร.” 24 ตุลาคม 2545. ขาวสด.
วิทยานิพนธ

กันณวัน อภิรักษธนากร. 2544. “การสื่อสารการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.)และการตัดสินใจไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ดุลยทัศน พืชมงคล. 2542. “ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ
บัตรเดบิตของผูเปนสมาชิก.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
การตลาดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.

190

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ธิดารัตน เดชะวลีกลุ . 2543. “การเปดรับสื่อโฆษณากับพฤฒิกรรมการใชยาดมของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
การตลาดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
นิภาพรรณ สุขศิร.ิ 2540. “ทิศทางของการดูแลสุขภาพในรายการสุขภาพทางโทรทัศน.”
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรพัฒนาการประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิศากร ตัณลาพุฒ. 2538. “การรับรูและการจดจําภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนและ
พฤติกรรมการซื้อใชยาแกปวดลดไขของกลุมผูใชแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ
ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พัลลพ เหมือนคีรี. 2538. “การสื่อสารการตลาดคาปลีกของรานเซเวนอีเลฟเวน พ.ศ.
2532-2537.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ
ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มยุรฉัตร พันไพศาล. 2544. “การเปดรับขาวสารทางการสื่อสารการตลาดของบริษัท
ประกันภัยกับการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของผูทําประกันภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
รัตติพร แสงวรา. 2545. “คุณลักษณะของกลุมผูซอื้ และพฤติกรรมการซื้อสินคาที่หาง
สรรพสินคาคารฟูร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ศศิวิมล ตามไท. 2542. “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค
ขาวกลองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิรประภา สัมฤทธิ.์ 2546. “อิทธิพลของปจจัยการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอาหารญี่ปุน
ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภค.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
การตลาดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ศิรินทร ซึ้งสุนทร. 2542. “การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของกลุมวัยทํางาน
ตอนตนที่มีตอการตลาดทางตรง.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การโฆษณา ภาควิชาประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วรพร จิตราภัณฑ. 2544. “พฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาด กับการตัดสินใจใช
บริการสตูดิโอถายภาพแตงงานของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” ปริญญา
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นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
สิรินันท ไทยเจริญ. 2543. “การเปดรับขาวสารการตลาดโครงการสรางภาพลักษณประเทศ
และสินคากับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคในกรุงเทพมหานคร.”
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาดมหาวิทยาลัยหอการ
คาไทย.
สิริพรรณ วิบูรณจันทร. 2542. “ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับการดูแล
สุขภาพตนเองของสตรีวยั ทอง.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร
พัฒนาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุภาพร ปาละลักษณ. 2541. “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.”
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เสาวนีย ยงปรีชาเลิศ. 2542. “การศึกษาโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมยาสีฟนใน
ประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย.
อารียภักดิ์ เงินบํารุง. 2541. “ทัศนคติและการยอมรับของวัยรุนตอการนําเสนอขาวสารดาน
การปองกันยาเสพติดผานนักรอง-นักแสดง.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อภิรดี นิตุธร. 2539. “อิทธิพลของการสือ่ สารการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บัตรเครดิตของคนรุนใหมในกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อังคนา ตีระกุล. 2542. “ปจจัยการสื่อสารการตลาดของรานกาแฟคั่วบดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบดในเขตกรุงเทพมหานคร” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค. 2540. “การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพ.” ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตรพัฒนาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ โรจนไพศาลกิจ. 2544. “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับพืชตัดตอ
พันธุกรรม (GMO) ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรในกรุงเทพมหานคร.”
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ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.

ออนไลน

มารเก็ตอินโฟ จํากัด, บริษัท. 2546. ยาสีฟนสมุนไพร [ออนไลน]. เขาถึงจาก: http://www.
marketinfo.siam-biz.com.index.html.
สํานักทะเบียนกลาง, กรมการปกครอง. 2548. จํานวนราษฎรทัว่ ราชอาณาจักร
แยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตาง ๆ [ออนไลน]. เขาถึงจาก: http://www.
dopa.go.th/stat/y_stat45.html.
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กลุมเขตที่ทําการศึกษา
กลุมเขตเมือง
1. เขตพระนคร
2. เขตปทุมวัน

3. เขตวังทองหลาง

กลุมเขตตอเมือง
4. เขตบางกะป

5. เขตสาธร
6. เขตดอนเมือง
7. เขตลาดพราว
8. เขตจตุจักร

9. เขตหลักสี่

กลุมเขตดอนเมือง
10. เขตมีนบุรี

11. เขตตลิ่งชัน

- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาวังบูรพา
- ที่พักอาศัย
- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาหางมาบุญครอง
เซ็นเตอร / ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขา
เซ็นทรัลเวิลด
- หางบิ๊กซี สาขาราชดําริ
- หางเท็สโก โลตัส สาขาพระราม 1
- หางบิ๊กซี สาขาหางอิมพีเรียล ลาดพราว
- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาโชคชัย 4
- ที่พักอาศัย

- หางบิ๊กซี สาขาหัวหมาก
- หางเท็สโก โลตัส สาขาบางกะป
- หางแม็คโคร สาขาลาดพราว
- หางแม็คโคร สาขาสาธร
- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาทรงประภา
- หางเท็สโก โลตัส สาขารามอินทรา
- หางเท็สโก โลตัส สาขาพลาซาลากูน
- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาเสนาฯ
- หางเท็สโก โลตัส สาขารามอินทรา
- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาเกษตร
- หางคารฟูร สาขาลาดพราว
- หางบิ๊กซี สาขาแจงวัฒนะ

- หางบิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3
- หางเท็สโก โลตัส สาขามีนบุรี
- ยานพักอาศัย
- ท็อปส ซูเปอรมารเกต สาขาตลิ่งชัน

ภาคผนวก ข
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แบบสอบถาม
เรื่อง “การเปดรับขาวสาร การสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร ที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใช
ยาสีฟนสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผูวิจัยขอความรวมมือทางทานในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประโยชนในการทําวิจัยครั้งนี้ ทางผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
โปรดใสเครื่องหมาย 9ลงในชอง  หนาคําตอบที่ทานเห็นวาถูกตองหรือตรงกับความคิดเห็นของทาน และ
กรอกขอความลงในชองวางตามความเปนจริงที่เกี่ยวกับตัวทาน

คําถามคัดเลือกกลุมตัวอยาง

Screen 1 ตั้งแตป พ.ศ 2546 ปจจุบันคุณเคยซื้อยาสีฟนสมุนไพรหรือไม
1. เคย
2. ไมเคย (ถาไมเคยหยุดการสัมภาษณ)
Screen 2 ถาคุณเคยไดใชยาสีฟนสมุนไพรที่ซื้อดวยตนเองหรือไม
1. ใช
2. ไมใช (หยุดสัมภาษณ)
สวนที่ 1

ลักษณะทางประชากร

1. เพศ
2.

3.

4.

5.

1. ชาย
2. หญิง
ทานมีอายุ
1. 18 - 28 ป
2. 29 - 38 ป
3. 39 - 48 ป
4. 49 - 58 ป
5. ตั้งแต 59 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรสของทาน
1. โสด
2. สมรส
3. มาย/ หยาราง/ แยกกันอยู
ระดับการศึกษา(ขั้นสูงสุด)
1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. อนุปริญญา
4. ปริญญาตรี
5. ประกาศนียบัตรที่สูงกวาปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
7. ปริญญาเอก
8. อื่นๆ
ทานประกอบอาชีพ
1. อาชีพนักเรียน/นักศึกษา
2. พนักงานบริษัทเอกชน/ รับจางทั่วไป
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 4. คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว
5. แมบาน
6. อื่นๆ ระบุ…..
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2. 5,001 - 10,000 บาท
3. 15,001 - 20,000 บาท
5. มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป
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6. รายไดของทาน/เดือน
1. นอยกวา 5,000 บาท
3. 10,001 -15,000 บาท
4. 20,001 - 25,000บาท

7. ทานเปนผูที่มีปญหาเกี่ยวกับทางชองปากหรือไม
1.  เปน
2. ไมเปน

สวนที่ 2

การเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟนสมุนไพร

กรุณาใสเครื่องหมาย 9ลงในชอง F ดานขวามือตามที่ทานไดเปดรับขาวสารการสื่อสารการตลาดตามที่
ปรากฏใหเห็นทางตารางชองซายมือ

8. ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ปที่แลวจนถึงปจจุบัน ทานเคยไดเห็น/ ไดยิน/ ไดอานขาวสารเกี่ยวกับยาสีฟน
สมุนไพรในเรื่องตางๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใดดังตอไปนี้

คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย 9ลงในชองที่แสดงถึงระดับความสําคัญดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
ไมเคยไดรับ
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8. (ตอ)
การสื่อสารการตลาด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
นอย
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ดานคุณภาพของยาสีฟนสมุนไพร
-มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพทางชองปากและฟน
-ชวยทําใหฟนขาวสะอาด สวยงาม
-มีสรรพคุณในการระงับกลิ่นปาก
-มีรสชาติดี
-มีสวนผสมที่มีสรรพคุณที่ดีในการดูแลสุขภาพทางชองปาก
และฟน
-สามารถรักษาปญหาสุขภาพทางชองปากและฟนใหหายขาดได
ประเภทของยาสีฟนสมุนไพร
-มีหลากหลายประเภทใหเลือกใช
(เชน ดูแลปญหาโรคเหงือก ปองกันฟนผุ ฟนขาว ความสะอาด
ระงับกลิ่น)
บรรจุภัณฑของยาสีฟนสมุนไพร
-บรรจุภัณฑสวยงามนาใช
-สะดวกในการใช
-มีขอความบอกสรรพคุณอยางชัดเจน เขาใจงาย
ดานราคาของยาสีฟนสมุนไพร
-มีราคาสูงแตใชวัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศ
-มีราคาต่ําแตใชวัตถุดิบสมุนไพรจากในประเทศ
-มีราคาใหเลือกตามปริมาณบรรจุของยาสีฟน
-มีราคาแพงเพราะมีสวนผสมในการรักษาหลายชนิด
ดานชองทางการจัดจําหนายของยาสีฟนสมุนไพร
-หาซื้อไดสะดวก
-ตําแหนงในการจัดวางผลิตภัณฑมีความโดดเดน
การโฆษณาทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
-โทรทัศน
-วิทยุ
-หนังสือพิมพ
-นิตยสาร

5
มากที่สุด

1
ไมเคยไดรับ
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8.(ตอ)
การสื่อสารการตลาด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
นอย
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การขายโดยพนักงานของยาสีฟนสมุนไพร
-มีพนักงานขายที่สามารถใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคา
การประชาสัมพันธทางสื่อของยาสีฟนสมุนไพร
-บทความ
-ขาว
การสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร
-การลดราคา
-คูปองสวนลด
-คูปองแลกของรางวัล
-คูปองชิงโชค
-การแจกใหทดลองใช
-การแถมของ
-การเลนเกม
-การจัดกิจกรรมพิเศษ
-การจัดกิจกรรมรวมกับผลิตภัณฑอื่น
สื่อเฉพาะกิจเพื่อการสงเสริมการขายของยาสีฟนสมุนไพร
-แผนพับใหความรูเกี่ยวกับยาสีฟนสมุนไพร
-ใบปลิว
-โปสเตอร
-คูปองสินคา
-ขอความขางกลองยาสีฟน
-อินเตอรเน็ต
-การสื่อสารการตลาด ณ จุดขาย
-สื่ออื่นๆ ระบุ
……………………………….
………………………………..

5
มากที่สุด

1
ไมเคยไดรับ
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สวนที่ 3

ทัศนคติ
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โปรดอานขอความและใสเครื่องหมาย 9ลงในชอง F ทางดานขวามือ โดยพิจารณาวาทานมีความคิด
เห็นตอผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรดังตอไปนี้ อยางไร
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย 9ลงในชองที่แสดงถึงระดับความเห็นดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉย ๆ ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

9. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใชยาสีฟนสมุนไพร

ความคิดเห็น
1. ยาสีฟนสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพทางชองปากและฟน
2. ยาสีฟนสมุนไพรสะทอนถึงความรักธรรมชาติ
3. ยาสีฟนสมุนไพรมีความปลอดภัยสูง เพราะมีสารเคมีปริมาณนอย
4. การใชยาสีฟนสมุนไพรเปนไปตามกระแสความนิยมสมุนไพร
5. ยาสีฟนสมุนไพรเปนทางเลือกใหมของยาสีฟนในยุคปจจุบัน
6. ยาสีฟนสมุนไพรมีความเหมาะสมกับทุกวัย
7. การใชยาสีฟนสมุนไพรใหความรูสึกสดชื่น สะอาด ตางจาก
ยาสีฟนสูตรมาตรฐานทั่วไป
8. ยาสีฟนสมุนไพรชวยปองกันปญหาทางชองปากและฟน
9. ยาสีฟนสมุนไพรชวยบรรเทาอาการโรคทางชองปากและฟน
10. ยาสีฟนสมุนไพรมีสีสันนาใช
11. ยาสีฟนสมุนไพรมีกลิ่นหอมของสมุนไพร

5

4

3

2

1

184
10. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทคนไทย
ความคิดเห็น

ยี่หอดอกบัวคู
5 4 3 2 1

ยี่หอเฮอรบริค
5 4 3 2 1
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1. มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ
2. มีความนาเชื่อถือ

3. มีความนาไววางใจ

2. สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวา
มีคุณภาพดี
5. มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานาน

6. มีความเชี่ยวชาญดานการแกปญหาทางชองปากและฟน

7. สามารถมั่นใจไดวาชวยแกปญหาทางชองปากและฟนได
8. มีบรรจุภัณฑนาใช

9. มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช

11. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอยาสีฟนสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตบริษัทขามชาติ
ความคิดเห็น

1. มีมาตรฐานการผลิตที่ดีมีคุณภาพ
2. มีความนาเชื่อถือ

3. มีความนาไววางใจ

4. สมุนไพรที่เลือกมาเปนสวนผสมมีความนาเชื่อถือวาดี
มีคุณภาพดี
5. มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานาน

6. มีความเชี่ยวชาญดานการแกปญหาทางชองปากและฟน
7. สามารถมั่นใจไดวาชวยแกปญหาทางชองปากและฟนได
8. มีบรรจุภัณฑนาใช
9. มีลักษณะผลิตภัณฑนาใช คือ เนื้อยาสีฟนนาใช

ยี่หอคอลเกต เฮอรเบิ้ล
5 4 3 2 1

ยี่หอซอลส ฮาบุ
5 4 3 2 1
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สวนที่ 4

พฤติกรรมการซื้อใชยาสีฟนสมุนไพร
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12. ปจจุบันทานใชยาสีฟนสมุนไพรบอยครั้งเพียงใด
1. ทุกครั้ง
2. เปนบางครั้ง
13. ทานใชยาสีฟนสมุนไพรบอยกวายาสีฟนสูตรมาตรฐาน (ยาสีฟนปกติ) ใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช
14. ทานเปนผูตัดสินใจซื้อยาสีฟนสมุนไพรเองใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช
15. ทานซื้อยาสีฟนสมุนไพรบอยครั้งเพียงใด
1. นอยกวา 1 ครั้ง ตอเดือน
2. เดือนละ 1 ครั้ง
3. มากกวา 1 ครั้ง ตอเดือน
4. อื่น ๆ ระบุ……….
16. ทานซื้อยาสีฟนสมุนไพรในปริมาณเทาใดตอครั้ง
1. ครั้งละ 1 หลอด
2. ครั้งละ 2 หลอด
3. มากกวา 2 หลอดขึ้นไป
4. อื่น ๆ ระบุ……….
17. ทานซื้อยาสีฟนสมุนไพรขนาดบรรจุใดของยาสีฟนสมุนไพรที่ซื้อใช ดังตอไปนี้
1. ขนาดเล็ก (40 กรัม)
2. ขนาดกลาง (100 กรัม)
3. ขนาดใหญ (160 กรัม)
4. ขนาดอื่นๆ ระบุ……….
18. จํานวนคนที่ใชยาสีฟนในครอบครัวทาน (นับรวมตนเอง)..........คน

19. ยาสีฟนยี่หอใดบางที่ทานซื้อใช โดยเรียงลําดับยี่หอที่ซื้อบอย 3 อันดับแรก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
….1.  กกเลี้ยง
…...2.  พลัสไวท
…..3.  คอลเกต เฮอรเบิ้ล
…...4.  เวชพงศ
…..5.  ซอลส ฮาบุ
.…...6.  ออรัลเมด
…..7  ซาอาด
……8.  เฮอรบริค
…..9.  ดอกบัวคู (สูตรดั้งเดิม) /ดอกบัวคู เฟรช แอนด คูล …..10.  ฟลูโอคารีล กรีน ที ทวิสต
….11.  ใกลชิด
…..12.  ดารลี่
….13.  คอลบาเดนท
.….14.  ไฮ เฮิรบ
….15.  อื่น ๆ ระบุ ……
20. ทานจะซื้อใชยาสีฟนสมุนไพรตรายี่หอเดิมหรือไม ในการซื้อใชครั้งถัดไป
1. ซื้อตรายี่หอเดิม
2. ซื้อตรายี่หอใหม
3. ไมแนใจ
21. ทานมีลักษณะการใชยาสีฟนสมุนไพรอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. พกติดตัวในชีวิตประจําวันทุกวัน
2. มีไวประจําที่บาน/ ที่ทํางาน
3. พนักงานแจกสินคาใหจึงใช
4. ไดรับแถมจากสินคาอื่นๆ
5. ใชรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว
6. ใชเมื่อมีอาการทางชองปาก
7. ใชหลังจากรับประทานอาหาร
8. ใชเพราะมีการสงเสริมการตลาด
9. ลักษณะอื่นๆ (ระบุ)……………………
zขอขอบคุณทานในความรวมมือตอบแบบสอบถามz
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ประวัติผูเขียน

ลิข

นางสาวฐิตินาฏ เจดีย เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เมื่อปการศึกษา 2541 และศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรการตลาด
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2544
ป พ.ศ. 2542-2545 ไดทํางานที่สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ตําแหนงเลขานุการผูอํานวยการสวนชวยอํานวยการ และในปเดียวกันไดยาย
ไปยัง บริษัท The International Herald Tribune (Thailand) Co., Ltd. ตําแหนง Marketing and
Circulation Officer และตอมาในป พ.ศ. 2547 – 2548 ไดเขารวมงานกับ บริษทั ไทยเดย ด็อท
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